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На осно ву чла на 35. став 2. За ко на о пла ни ра њу и из град њи 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09 – ис прав ка, 64/10 – УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) 
и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05 – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 
7/14 – УС и 44/14),

Вла да до но си

УРЕДБУ

оутврђивањуПросторногпланаподручја
експлоатацијеКолубарскоглигнитскогбасена

Члан 1.
Утвр ђу је се Про стор ни пла н под руч ја екс пло а та ци је Ко лу-

бар ског лиг нит ског ба се на (у да љем тек сту: Про стор ни план), ко ји 
је од штам пан уз ову уред бу и чи ни њен са став ни део.

Члан 2.
Про стор ним пла ном утвр ђу ју се осно ве ор га ни за ци је, ко ри-

шће ња, уре ђе ња и за шти те под руч ја по себ не на ме не екс пло а та ци је 
Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на и обез бе ђу је ра ци о нал на екс пло а-
та ци ја ле жи шта лиг ни та на де ло ви ма те ри то ри ја град ских оп шти-
на Ла за ре вац и Обре но вац и оп шти на Уб, Лај ко вац и Аран ђе ло вац.

Члан 3.
Про стор ни план се са сто ји из тек сту ал ног делa и гра фич ких 

при ка за. 
Тек сту ал ни део Про стор ног пла на об ја вљу је се у „Слу жбе-

ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 
Гра фич ки при ка зи (ре фе рал не кар те): Ре фе рал на кар та број 1 

– „По себ на на ме на про сто ра 2020. го ди не”, Ре фе рал на кар та број 
2.1 – „Са о бра ћај на и во до при вред на ин фра струк ту ра, мре жа на-
се ља и јав них слу жби”, Ре фе рал на кар та број 2.2 – „Енер гет ска 
и те ле ко му ни ка ци о на ин фра струк ту ра”, Ре фе рал на кар та број 
3 – „При род ни ре сур си, за шти та жи вот не сре ди не, при род них и 
кул тур них до ба ра” и Ре фе рал на кар та број 4 – „Кар та спро во ђе ња 
план ских про по зи ци ја”, из ра ђе не су у раз ме ри 1:50.000.

Гра фич ки при ка зи (де таљ не ре фе рал не кар те) из ра ђе не у раз-
ме ри 1:2.500 и 1:5.000, од но се се на про стор не це ли не, ко ри до ре и 
ло ка ци је за ко је су утвр ђе на пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња, 
од но сно ре гу ла ци о на ре ше ња, и то:

1) Под руч је ре тен зи ја у сред њем то ку ре ке Пе штан: 
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
Кар та број 3: Во до при вред на, са о бра ћај на и енер гет ска ин-

фра струк ту ра; 
2) Уре ђе ње под руч ја за хва ће ног по пла ва ма из ма ја 2014. го-

ди не:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
3) Под руч је во до а ку му ла ци је „Па љу ви–Виш”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за ре ша ва ње имо вин ско-прав них од но са;
4) Под руч је ко ри до ра дво стру ког да ле ко во да 35 kV „Руд ник 

IIIА и IIIБ” до ТС „Ба ро ше вац”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за ре ша ва ње имо вин ско-прав них од но са;
5) Под руч је ко ри до ра да ле ко во да 2x110 kV у Вре о ци ма: 
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
6) Уре ђе ње де ла ко ри до ра др жав ног пу та ДП IIБ-363 (ра ни је 

Р-201) Вре о ци–Кру ше ви ца: 
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;

7) Под руч је ко ри до ра за снаб де ва ње по го на „Пре ра де” у Вре-
о ци ма тех нич ком во дом: 

Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
8) При вред но-ин ду стриј ска зо на Вре о ца – Ком плекс „Пре ра де”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
9) Од ла га ли ште ја ло ви не „Ту ри ја”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
10) Од ла га ли ште ја ло ви не у ПК „Там на ва – ис точ но по ље”: 
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
11) Од ла га ли ште ја ло ви не у зо ни „По ља А”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја (ко-

нач на кон ту ра); 
Кар та број 1а: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја (I 

фа за 2020. го ди не); 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
12) Про ши ре ње де по ни је угља у ком плек су „Дро би ла на–

Там на ва”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
13) Сепарацијa кварц ног пе ска у Вре о ци ма:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
14) Зо на ути ца ја ПК По ље „Е” у де лу на се ља Зе о ке: 
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
15) Зо на ути ца ја ПК По ље „Д” у де лу на се ља Вре о ци: 
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
16) Зо на ути ца ја ПК По ље „Д” у де лу на се ља Ме до ше вац: 
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
17) Зо на ути ца ја ПК „Там на ва – за пад но по ље” у на се љу 

Ско баљ: 
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
18) Про ши ре ње из во ри шта ВС „Ка ле нић”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
19) Во до и зво ри ште „Су ва се па ра ци ја”: 
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
20) Про ши ре ње но вог ме сног гро бља у Ба ро шев цу:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
21) По стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да у Ба ро шев цу: 
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
22) Спорт ско-ре кре а тив ни ком плекс у на се љу „Је лав”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
23) Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар у Ру дов ци ма:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја; 
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са.
Гра фич ке при ка зе из ст. 3. и 4. овог чла на, из ра ђе не у 11 при-

ме ра ка, сво јим пот пи сом ове ра ва овла шће но ли це ор га на над ле-
жног за по сло ве про стор ног пла ни ра ња.

ВЛ А Д А
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Члан 4.
Уре ђе ње, гра ђе ње, ко ри шће ње и за шти та под руч ја по себ не 

на ме не спро во ди ће се са гла сно ре ше њи ма из Про стор ног пла на. 
Про стор ни пла но ви је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ур ба ни-

стич ки пла но ви и ур ба ни стич ко тех нич ки до ку мен ти, ускла ди ће 
се са од ред ба ма ове уред бе на на чин утвр ђен Про стор ним пла ном.

Про стор ни пла но ви је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ур ба ни-
стич ки пла но ви и ур ба ни стич ко тех нич ки до ку мен ти, до не ти до 
да на сту па ња на сна гу ове уред бе, при ме њу ју се у де ло ви ма ко ји 
ни су у су прот но сти са овом уред бом.

Члан 5.
Гра фич ки при ка зи из чла на 3. ст. 3. и 4. ове уред бе, чу ва ју 

се трај но у Вла ди (је дан ком плет), Ми ни стар ству гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре (два ком пле та), Ми ни стар ству ру-
дар ства и енер ге ти ке (је дан ком плет), Јав ном пред у зе ћу „Елек тро-
при вре да Ср би је”, Бе о град (је дан ком плет), Ру дар ском ба се ну „Ко-
лу ба ра” д.о.о. (је дан ком плет), град ској оп шти ни Ла за ре вац (је дан 
ком плет), град ској оп шти ни Обре но вац (је дан ком плет), оп шти ни 
Уб (је дан ком плет), оп шти ни Лај ко вац (је дан ком плет) и оп шти ни 
Аран ђе ло вац (је дан ком плет). 

Члан 6.
До ку мен та ци о на осно ва план ског до ку мен та из ра ђу је се у 

два при мер ка и трај но се чу ва у ми ни стар ству над ле жном за по-
сло ве про стор ног пла ни ра ња.

Члан 7.
Про стор ни план је до сту пан за ин те ре со ва ним ли ци ма, у 

елек трон ском об ли ку, пре ко Цен трал ног ре ги стра план ских до ку-
ме на та, ко ји во ди ор ган над ле жан за по сло ве др жав ног пре ме ра и 
ка та стра.

Члан 8.
Сту па њем на сна гу ове уред бе пре ста је да ва жи Уред ба о 

утвр ђи ва њу Про стор ног пла на под руч ја екс пло а та ци је Ко лу бар-
ског лиг нит ског ба се на („Слу жбе ни гла сник РС”, број 122/08).

Члан 9.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 110-9846/2017
У Бе о гра ду, 12. ок то бра 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АнаБрнабић,с.р.

ПРОСТОРНИПЛАНПОДРУЧЈАЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
КОЛУБАРСКОГЛИГНИТСКОГБАСЕНА

ДЕОПРВИ–СТРАТЕШКИДЕОПРОСТОРНОГПЛАНА

I. ПО ЛА ЗНЕ ОСНО ВЕ 

1. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

1.1.Општидео

Уред ба о утвр ђи ва њу Про стор ног пла на под руч ја екс пло а та-
ци је Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на (у да љем тек сту: Про стор ни 
план 2008) до не та је на сед ни ци Вла де од 6. де цем бра 2008. го ди-
не и об ја вље на у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” (број 
122 од 30. де цем бра 2008. го ди не). 

На кон до но ше ња Про стор ног пла на 2008 усво је но је не ко ли-
ко но вих за ко на и под за кон ских ака та као и стра те шких раз вој них 
до ку ме на та ко ји има ју значајaн ути цај на про стор ни раз вој План-
ског под руч ја. 

На осно ву по кре ну те ини ци ја ти ве од стра не Јав ног пред у зе ћа 
„Елек тро при вре да Ср би је” (у да љем тек сту: ЈП ЕПС) и пред ло га 
над ле жног ми ни стар ства, Вла да је до не ла Од лу ку о из ра ди из ме на 
и до пу на Про стор ног пла на под руч ја екс пло а та ци је Ко лу бар ског 
лиг нит ског ба се на („Слу жбе ни гла сник РС”, број 38/15). 

У скла ду са Од лу ком о из ра ди Стра те шке про це не ути ца-
ја Из ме на и до пу на Про стор ног пла на под руч ја екс пло а та ци је 

Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 33/15), Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја 
је са став ни део До ку мен та ци о не осно ве Про стор ног пла на. 

Ра ни јав ни увид по во дом из ра де Из ме на и до пу на Про стор-
ног пла на под руч ја екс пло а та ци је Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на 
оба вљен је у то ку ју ла 2015. го ди не.

Рад на вер зи ја На цр та из ме на и до пу на Про стор ног пла-
на под руч ја екс пло а та ци је Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на (у да-
љем тек сту: Из ме не и до пу не Про стор ног пла на) раз ма тра на је на 
сед ни ци Ко ми си је за струч ну кон тро лу На цр та из ме на и до пу на 
Про стор ног пла на од 20. ју ла 2016. го ди не (За пи сник број 350-
01-4579/2016-11 од 25. ју ла 2016. го ди не). Нај ва жни ји за кљу чак 
пред мет не ко ми си је је да, због обим но сти и струк ту ре план ског 
до ку мен та чи ји са др жај ни је мо гао да бу де пре зен ти ран у фор ми 
аманд ма на, Из ме не и до пу не Про стор ног пла на у да љој про це-
ду ри тре ба пре зен ти ра ти као но ви про стор ни план под на зи вом 
„Про стор ни план под руч ја екс пло а та ци је Ко лу бар ског лиг нит ског 
ба се на” (у да љем тек сту: Про стор ни план). 

Основ ни циљ из ра де Про стор ног пла на је обез бе ђе ње про-
стор них усло ва за одр жи ви про стор ни раз вој План ског под руч ја, 
ра ци о нал ну екс пло а та ци ју ле жи шта лиг ни та и дру гих ре сур са у 
Ко лу бар ском ба се ну, не у тра ли са ње или убла жа ва ње не га тив них 
раз вој них, еко ло шких и со ци о е ко ном ских по сле ди ца екс пло а та-
ци је и пре ра де енер гет ских и дру гих ре сур са, као и ускла ђи ва ње 
план ских ре ше ња са за ко ном и но вим стра те шким до ку мен ти ма.

Је дан од не по сред них за да та ка Про стор ног пла на су из ра да 
пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња за од ре ђе не про стор не це ли не 
и ко ри до ре по себ не на ме не, као и за шти та лиг нит ског ле жи шта од 
не план ске из град ње утвр ђи ва њем од го ва ра ју ћег (ре стрик тив ног) 
ре жи ма из град ње из над ле жи шта лиг ни та у гра ни ца ма бу ду ћих 
екс пло а та ци о них по ља, а у скла ду са ди на ми ком раз во ја (по вр-
шин ске) екс пло а та ци је. Овај про блем се ре ша ва ди фе рен ци ра но, у 
за ви сно сти од ди на ми ке ру дар ских ра до ва и пра те ћих ак тив но сти. 

Из ра да Про стор ног пла на об у хва та:
1) ускла ђи ва ње Про стор ног пла на са од ред ба ма За ко на о пла-

ни ра њу и из град њи и Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку 
из ра де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 64/15), као и од ред ба ма за ко на и под за-
кон ских ака та у обла сти ру дар ства, жи вот не сре ди не, енер ге ти ке, 
во до при вре де и др.;

2) ускла ђи ва ње Про стор ног пла на са За ко ном о Про стор ном 
пла ну Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 2020. го ди не („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 88/10);

3) ускла ђи ва ње Про стор ног пла на са Стра те ги јом раз во ја 
енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је Ср би је до 2025. го ди не са про јек ци-
ја ма до 2030. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 101/15 – у да-
љем тек сту: Стра те ги ја раз во ја енер ге ти ке);

4) про ши ре ње План ског под руч ја на две ка та стар ске оп шти-
не у оп шти ни Аран ђе ло вац (КО Да ро са ва и КО Про го ре о ци) и 
де ло ве две у ГО Ла за ре вац (КО Кру ше ви ца и КО Тр бу шни ца) у 
ци љу фор ми ра ња вод них ре тен зи ја на ре ци Пе штан за од бра ну по-
вр шин ских ко по ва од ве ли ких во да;

5) про ме ну про стор ног об у хва та и ди на ми ке раз во ја по вр-
шин ских ко по ва „Ра дље во”, „Ју жно по ље” и По ље „Е”;

6) из ме не етап них ре ше ња за пре се ље ње ста нов ни штва и из-
ме шта ње ко ри до ра ин фра струк тур них си сте ма;

7) из ра ду пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња, од но сно, ре-
гу ла ци о них ре ше ња за: ло ка ци је ре тен зи ја у сред њем то ку ре-
ке Пе штан; под руч је во до а ку му ла ци је „Па љу ви–Виш”; под руч је 
за хва ће но по пла ва ма из ма ја 2014. го ди не; ко ри дор дво стру ког 
да ле ко во да 35 kV „Руд ник IIIa и IIIб” до ТС Ба ро ше вац 35/6 kV; 
из ме шта ње да ле ко во да 2х110 kV у Вре о ци ма; уре ђе ње де ла ко-
ри до ра др жав ног пу та ДП IIБ-363 (ра ни је Р-201) Вре о ци–Кру-
ше ви ца; при вред но-ин ду стриј ску зо ну у Вре о ци ма; ко ри дор за 
снаб де ва ње по го на „Пре ра де” у Вре о ци ма тех нич ком во дом; од ла-
га ли ште ја ло ви не „Ту ри ја”; од ла га ли ште ја ло ви не у ПК „Там на ва 
– ис точ но по ље”; од ла га ли ште ја ло ви не у зо ни По ља „А”; про ши-
ре ње де по ни је угља у ком плек су „Дро би ла на–Там на ва”; се па ра ци-
ју кварц ног пе ска у Вре о ци ма; зо ну ути ца ја ко па По ље „Е” у де лу 
на се ља Зе о ке; зо ну ути ца ја ко па По ље „Д” у де лу на се ља Вре о-
ци; зо ну ути ца ја ко па По ље „Д” у де лу на се ља Ме до ше вац; зо ну 
ути ца ја ко па „Там на ва – за пад но по ље” у на се љу Ско баљ; про ши-
ре ње из во ри шта ВС „Ка ле нић”; во до и зво ри ште „Су ва се па ра ци-
ја”; про ши ре ње но вог ме сног гро бља у Ба ро шев цу; по стро је ња за 
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пре чи шћа ва ње от пад них во да у Ба ро шев цу; спорт ско-ре кре а тив ни 
ком плекс у на се љу „Је лав”; и спорт ско-ре кре а тив ни цен тар у Ру-
дов ци ма; 

8) дру га план ска ре ше ња.
План ска ре ше ња и про по зи ци је Про стор ног пла на утвр ђу ју 

се за план ски хо ри зонт до 2020. го ди не.
Про стор ни план са др жи и ду го роч ну ви зи ју за пер спек ти ву 

пот пу ног ис ко ри шће ња лиг нит ског ле жи шта.
Про стор ни план је ускла ђен са За ко ном о пла ни ра њу и из-

град њи, Пра вил ни ком о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де 
до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња, За ко ном о 
Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 2020. го ди не, За-
ко ном о ру дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва њи ма („Слу жбе ни гла-
сник PC”, број 101/15), За ко ном о за шти ти жи вот не сре ди не („Слу-
жбе ни гла сник PC”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. за кон, 72/09 – др. 
за кон, 43/11 – од лу ка УС и 14/16), За ко ном о стра те шкој про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), дру гим за ко ни ма и под за кон ским ак ти ма, ак ту ел ним од лу-
ка ма и стра те ги ја ма Вла де, нор ма тив ним ак ти ма и до ку мен ти ма.

При ли ком из ра де Про стор ног пла на кон сул то ва на је обим на 
нор ма тив на, сту диј ска, план ска, раз вој на и тех нич ка до ку мен та ци-
ја ко ја се ди рект но или ин ди рект но од но си на про стор ни раз вој 
Ко лу бар ског угље ног ба се на. 

У то ку из ра де Про стор ног пла на оства ре на је са рад ња са 
над ле жним ре пу блич ким, ре ги о нал ним и ло кал ним ор га ни ма и 
ор га ни за ци ја ма над ле жним за по ста вља ње зах те ва (усло ва) и да-
ва ња ми шље ња и са гла сно сти.

1.2.СадржајПросторногплана

Про стор ни план чи ни:
Део пр ви – Стра те шки део Про стор ног пла на:
I. По ла зне осно ве;
II. Прин ци пи, ци ље ви и оп шта кон цеп ци ја про стор ног раз-

во ја; 
III. План ска ре ше ња;
IV. При ме на и оства ри ва ње план ских про по зи ци ја.
Део дру ги – Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња: 
I. Оп шта пра ви ла упо тре бе зе мљи шта, гра ђе ња, уре ђе ња и 

за шти те про сто ра;
II. Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња за про стор не це ли не 

и ко ри до ре по себ не на ме не. 
Део тре ћи – Про грам пре се ље ња на се ља Ско баљ – при лог
Са став ни део Про стор ног пла на је и До ку мен та ци о на осно ва 

ко ја са др жи: 
1) Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја Про стор ног пла на 

на жи вот ну сре ди ну; 
2) Сту диј ску и ин фор ма ци о ну осно ву; 
3) До ку мен те ве за не за при пре му Про стор ног пла на. 
Гра фич ки део Про стор ног пла на – стра те шки део чи не ре фе-

рал не кар те у раз ме ри 1:50.000:
Кар та број 1: По себ на на ме на про сто ра 2020. го ди не;
Кар та број 2.1: Са о бра ћај на и во до при вред на ин фра струк ту-

ра, мре жа на се ља и јав них слу жби;
Кар та број 2.2: Енер гет ска и те ле ко му ни ка ци о на ин фра-

струк ту ра;
Кар та број 3: При род ни ре сур си, за шти та жи вот не сре ди не, 

при род них и кул тур них до ба ра, и
Кар та број 4: Кар та спро во ђе ња план ских про по зи ци ја.
Де таљ не план ске кар те, у раз ме ри 1 : 2.500, од но се се на про-

стор не це ли не, ко ри до ре и ло ка ци је за ко је су утвр ђе на пра ви ла 
уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња, од но сно, ре гу ла ци о на ре ше ња:

1) Под руч је ре тен зи ја у сред њем то ку ре ке Пе штан:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
Кар та број 3: Во до при вред на, са о бра ћај на и енер гет ска ин-

фра струк ту ра;
2) Уре ђе ње под руч ја за хва ће ног по пла ва ма из ма ја 2014. го-

ди не:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;

3) Под руч је во до а ку му ла ци је „Па љу ви–Виш”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за ре ша ва ње имо вин ско-прав них од но са;
4) Под руч је ко ри до ра дво стру ког да ле ко во да 35 kV „Руд ник 

IIIА и IIIБ” до ТС „Ба ро ше вац”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за ре ша ва ње имо вин ско-прав них од но-

са5) Под руч је ко ри до ра да ле ко во да 2x110 kV у Вре о ци ма:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
6) Уре ђе ње де ла ко ри до ра др жав ног пу та ДП IIБ-363 (ра ни је 

Р-201) Вре о ци–Кру ше ви ца:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
7) Под руч је ко ри до ра за снаб де ва ње по го на „Пре ра де” у Вре-

о ци ма тех нич ком во дом:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
8) При вред но-ин ду стриј ска зо на Вре о ца – Ком плекс „Пре ра де”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
9) Од ла га ли ште ја ло ви не „Ту ри ја”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
10) Од ла га ли ште ја ло ви не у ПК „Там на ва – ис точ но по ље”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
11) Од ла га ли ште ја ло ви не у зо ни „По ља А”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја (ко-

нач на кон ту ра);
Кар та број 1а: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја (I 

фа за 2020. го ди не);
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
12) Про ши ре ње де по ни је угља у ком плек су „Дро би ла на–

Там на ва”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
13) Сепарацијa кварц ног пе ска у Вре о ци ма:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
14) Зо на ути ца ја ПК по ље „Е” у де лу на се ља Зе о ке:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
15) Зо на ути ца ја ПК по ље „Д” у де лу на се ља Вре о ци:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
16) Зо на ути ца ја ПК по ље „Д” у де лу на се ља Ме до ше вац:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
17) Зо на ути ца ја ПК „Там на ва – за пад но по ље” у на се љу 

Ско баљ:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
18) Про ши ре ње из во ри шта ВС „Ка ле нић”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
19) Во до и зво ри ште „Су ва се па ра ци ја”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
20) Про ши ре ње но вог ме сног гро бља у Ба ро шев цу:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
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21) По стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да у Ба ро шев цу:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
22) Спорт ско-ре кре а тив ни ком плекс у на се љу „Је лав”:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
23) Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар у Ру дов ци ма:
Кар та број 1: На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја;
Кар та број 2: Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са;
Из ра дом Про стор ног пла на (у стра те шком де лу) до би ја се 

план ски основ за из ра ду про стор них и ур ба ни стич ких пла но ва за 
уже про стор не це ли не и на се ља, раз вој них стра те ги ја и про гра ма 
на ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу, стра те ги ја и про гра ма раз во ја 
ЈП ЕПС и дру гих но си ла ца раз во ја на план ском под руч ју.

Из ра дом пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња (Део дру ги) за 
по је ди не про стор не це ли не и ко ри до ре по себ не на ме не, до би ја се 
план ски основ за из да ва ње ло ка циј ских усло ва и ин фор ма ци ја о 
ло ка ци ји за гра ђе вин ске објек те, као и из во да из план ског до ку мен-
та за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са, уре ђи ва ње про сто ра у дру гим 
на ме на ма (ру дар ство и др), из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је и сл.

Про стор ни план је ура ђен при ме ном Auto CAD и GIS тех но-
ло ги ја. 

1.3.Просторниобухват,правниипланскиосновзадоношење
Просторногплана

1.3.1. Про стор ни об у хват

Под руч је Про стор ног пла на (у да љем тек сту: План ско под-
руч је) об у хва та: по сто је ће и пла ни ра не по вр шин ске ко по ве; де по-
ни је от крив ке (ја ло ви не) и дру гих от пад них ма те ри ја ла; објек те за 
при пре му, пре ра ду или тран сфор ма ци ју угља; мре жу спољ ног и 
уну тра шњег тран спор та; си сте ме за во до снаб де ва ње; по стро је ња 
за тех но ло шку и от пад ну во ду; под руч ја ре кул ти ва ци је оште ће ног 
зе мљи шта; ло ка ци је за из ме шта ње на се ља, ин фра струк тур них и 
дру гих обје ка та из зо не екс пло а та ци је лиг ни та; и под руч је не по-
сред ног ути ца ја ру дар ско-енер гет ског си сте ма.

Укуп на по вр ши на план ског под руч ја из но си око 585 km².
Гра ни цом Про стор ног пла на об у хва ће ни су де ло ви те ри то ри-

је сле де ћих је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, и то:
1) Гра да Бе о гра да, под руч је Град ске оп шти не Ла за ре вац: це-

ле ка та стар ске оп шти не Вр бов но, Ле ско вац, Сте по је вац, Цве то-
вац, Со ко ло во, Ве ли ки Цр ље ни, Јун ко вац, Ара по вац, Ми ро саљ ци, 
Са ку ља, Вре о ци, Шо пић, Ме до ше вац, Зе о ке, Ба ро ше вац, Стр мо во, 
Пр ко са ва, Ру дов ци, Ма ли Цр ље ни, Би стри ца, Лу ка ви ца, Ла за ре-
вац, Пет ка, Сту би ца, Шу шњар, Дрен, Бу ро во, Кру ше ви ца – ма њи 
део (од гра ни це КО до др жав ног пу та ДП IБ-27 (М-4) и др жав-
ног пу та ДП IIБ-363 (Р-201), Тр бу шни ца – ма њи део: по спољ ним 
гра ни ца ма ка та стар ских пар це ла бр. 277, 276/1, 276/2, 276/3, 279, 
2907 (не ка те го ри са ни пут – део), 4 и 2945 (ре ка – део); 

2) Гра да Бе о гра да, под руч је Град ске оп шти не Обре но вац: це-
ле ка та стар ске оп шти не Пи ро ман, Бро вић, Ко на ти це и По ља не;

3) Оп шти не Уб: це ле ка та стар ске оп шти не Уб, Ру кла да, Лон-
ча ник, Ми лор ци, Мур гаш, Бр гу ле, Ли со По ље, Ка ле нић, Шар ба не, 
Ра дље во, Сту бле ни ца, Тр ња ци и Па љу ви;

4) Оп шти не Лај ко вац: це ле ка та стар ске оп шти не Ма ли Бо-
рак, Ско баљ, Ја буч је, Лај ко вац, Ру бри бре за, Не при ча ва и Ће ли је;

5) Оп шти не Аран ђе ло вац: це ле ка та стар ске оп шти не Про го-
ре о ци, Пар ти за ни и Да ро са ва – на се ље но ме сто.

Про стор не це ли не и ко ри до ри по себ не на ме не за ко је су у 
Про стор ном пла ну утвр ђе на пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња, 
од но сно, ре гу ла ци о на ре ше ња су1:

1) Под руч је ре тен зи ја у сред њем то ку ре ке Пе штан – око 257 
ha (КО Ру дов ци, КО Би стри ца, КО Тр бу шни ца, КО Mали Цр ља ни 
и КО Кру ше ви ца око 198 ha у ГО Ла за ре вац и КО Пар ти за ни (Да-
ро са ва) и КО Про го ре о ци око 59 ha у оп шти ни Аран ђе ло вац) ко ја 
об у хва та пет про стор них це ли на – ре тен зи ја: „Би стри ца” – 36,7 ha; 
„Тр бу шни ца” – 22,7 ha; „Да ро са ви ца” – 22,5 ha; „Ру дов ци” – 42,3 
ha; „Кру ше ви ца” – 86,3 ha и про стор ну це ли ну „Ка ме но лом Кру-
ше ви ца” – 46,7 ha;

2) Уре ђе ње под руч ја за хва ће ног по пла ва ма из ма ја 2014. го-
ди не – око 89,0 ha (КО Вре о ци у ГО Ла за ре вац, КО Ја буч је и КО 
Ско баљ у оп шти ни Лај ко вац);

3) Под руч је во до а ку му ла ци је „Па љу ви–Виш” – 415,6 ha (део 
КО Па љу ви и КО Ру кла да у оп шти ни Уб и део КО Ја буч је у оп-
шти ни Лај ко вац);

4) Под руч је ко ри до ра дво стру ког да ле ко во да 35 kV „Руд ник 
IIIА и IIIБ” до ТС „Ба ро ше вац”– око 81 ha (КО Ме до ше вац, КО 
Бу ро во и КО Зе о ке у ГО Ла за ре вац); 

5) Под руч је ко ри до ра да ле ко во да 2x110 kV у Вре о ци ма – око 
26,5 ha (КО Вре о ци у ГО Ла за ре вац);

6) Уре ђе ње де ла ко ри до ра др жав ног пу та ДП IIБ-363 (ра ни је 
Р-201) Вре о ци–Кру ше ви ца – око 4,9 ha (КО Зе о ке у ГО Ла за ре вац); 

7) Под руч је ко ри до ра за снаб де ва ње по го на „Пре ра де” у Вре-
о ци ма тех нич ком во дом – око 31 ha (КО Вре о ци у ГО Ла за ре вац и 
КО Ја буч је у оп шти ни Лај ко вац);

8) При вред но-ин ду стриј ска зо на Вре о ца – ком плекс „Пре ра-
де” – око 52,0 ha (КО Вре о ци и КО Ме до ше вац у ГО Ла за ре вац);

9) Од ла га ли ште ја ло ви не „Ту ри ја” – око 445 ha (КО Јун ко вац – 
298 ha, КО Ара по вац – 124 ha и КО Са ку ља – 23 ha у ГО Ла за ре вац);

10) Од ла га ли ште ја ло ви не у ПК „Там на ва – ис точ но по ље” – 
око 265 ha (КО Ма ли Бо рак 100 ha у оп шти ни Лај ко вац и КО Цве-
то вац 165 ha у ГО Ла за ре вац); 

11) Од ла га ли ште ја ло ви не у зо ни „По ља А” – око 250 ha (КО 
Пр ко са ва око 41,0 ha и КО Ру дов ци око 209,0 ha у ГО Ла за ре вац);

12) Про ши ре ње де по ни је угља у ком плек су „Дро би ла на–
Там на ва” – око 48 ha (КО Сте по је ва цу у ГО Ла за ре вац, КО Ка ле-
нић у оп шти ни Уб); 

13) Сепарацијa кварц ног пе ска у Вре о ци ма – око 16,0 ha (КО 
Вре о ци у ГО Ла за ре вац);

14) Зо на ути ца ја ПК По ље „Е” у де лу на се ља Зе о ке – око 259 
ha (КО Зе о ке у ГО Ла за ре вац); 

15) Зо на ути ца ја ПК По ље „Д” у де лу на се ља Вре о ци – око 
158 ha (КО Вре о ци у ГО Ла за ре вац); 

16) Зо на ути ца ја ПК По ље „Д” у де лу на се ља Ме до ше вац – 
око 19 ha (КО Ме до ше вац у ГО Ла за ре вац); 

17) Зо на ути ца ја ПК „Там на ва – за пад но по ље” у на се љу Ско-
баљ – око 549,27 ha (КО Ско баљ у оп шти ни Лај ко вац); 

18) Про ши ре ње из во ри шта ВС „Ка ле нић” – око 5,0 ha (КО 
Ра дље во и КО Ка ле нић у оп шти ни Уб); 

19) Во до и зво ри ште „Су ва се па ра ци ја” – око 23,0 ha (КО Вре-
о ци и КО Ме до ше вац у ГО Ла за ре вац);

20) Про ши ре ње но вог ме сног гро бља у Ба ро шев цу – око 6,0 
ha (КО Ба ро ше вац у ГО Ла за ре вац);

21) По стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да у Ба ро шев-
цу – око 0,8 ha (КО Ба ро ше вац у ГО Ла за ре вац);

22) Спорт ско-ре кре а тив ни ком плекс у на се љу „Је лав” – око 
1,0 ha (КО Ба ро ше вац у ГО Ла за ре вац); 

23) Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар у Ру дов ци ма – око 1,0 ha 
(КО Ру дов ци у ГО Ла за ре вац).
–––––––––––––––
1 Гра ни це план ског об у хва та за про стор не це ли не и ко ри до ре по себ не на ме не да те 

су у Де лу дру гом – Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња.
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Ски ца 1. Про стор ни об у хват Про стор ног пла на – План ско под руч је

1.3.2. Прав ни и план ски основ за из ра ду Про стор ног пла на

Прав ни основ за из ра ду Про стор ног пла на са др жан је у од-
ред ба ма:

1) За ко на о пла ни ра њу и из град њи ко јим је про пи са но да се 
про стор ни план под руч ја по себ не на ме не до но си за под руч је ко је 
због сво јих ка рак те ри сти ка има по себ ну на ме ну, ко ја зах те ва по се-
бан ре жим ор га ни за ци је, уре ђе ња, ко ри шће ња и за шти те про сто ра 
(„под руч је са мо гућ но шћу екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на);

2) чла на 3. За ко на о Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је од 
2010. до 2020. го ди не ко јим је про пи са но да се ППРС спро во ди 
про стор ним пла но ви ма под руч ја по себ не на ме не;

3) чл. 12–20. Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из-
ра де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња ко ји ма је 
про пи са на са др жи на про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не; 

4) Од лу ке о из ра ди из ме на и до пу на Про стор ног пла на под-
руч ја екс пло а та ци је Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на.

При ли ком из ра де Про стор ног пла на узе те су у об зир и од ред-
бе дру гих про пи са ко ји уре ђу ју обла сти: ру дар ства; енер ге ти ке; ге-
о ло шких ис тра жи ва ња; на чи на утвр ђи ва ња, еви ден ти ра ња и при-
ку пља ња по да та ка о ре зер ва ма ми не рал них си ро ви на и под зем них 
во да и о би лан су тих ре зер ви; пра ва, од го вор но сти и над ле жно сти 
ло кал не са мо у пра ве; ко ри шће ња, уре ђе ња и за шти те по љо при-
вред ног зе мљи шта; упра вља ња јав ним пу те ви ма; же ле знич ког 
са о бра ћа ја и же ле зни це; те ле ко му ни ка ци ја; ко ри шће ња, уре ђе ња 
и за шти те шу ма; за шти те жи вот не сре ди не; стра те шке про це не 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну; ин те гри са ног спре ча ва ња и кон тро-
ле за га ђи ва ња жи вот не сре ди не; ту ри зма; екс про при ја ци је; из ра де 
и одр жа ва ња ка та стра во до ва и под зем них обје ка та; ко ри шће ња, 

кла си фи ка ци је и ка те го ри за ци је чвр стих ми не рал них си ро ви на и 
во ђе ња еви ден ци је о њи ма; ка те го ри за ци је за шти ће них при род них 
до ба ра; уре ђе ња де по ни ја от пад них ма те ри ја; про це не опа сно сти 
од хе миј ског уде са, за га ђи ва ња жи вот не сре ди не, упра вља ња опа-
сним ма те ри ја ма; за шти те не по крет них кул тур них до ба ра и др.

План ски основ за из ра ду Про стор ног пла на са др жан је у 
ППРС, и то у:

– по гла вљу VII.1 „Ме ре и ин стру мен ти за спро во ђе ње пла на”, 
ко јим је у при о ри те те за при пре му и до но ше ње про стор них пла-
но ва под руч ја по себ не на ме не свр стан Ко лу бар ски угље ни ба сен;

– по гла вљу V.3 „Одр жи ви раз вој еко но ми је, тран спор та и ин-
фра струк ту ре”, у окви ру про стор ног раз во ја ру дар ства у сек то ру 
угља и енер гет ске ин фра струк ту ре (по гла вље 3.1.3. „Про стор ни 
раз вој ру дар ства”, 3.3.2. „Енер гет ска ин фра струк ту ра”), ко јим је 
пред ви ђе но да се екс пло а та ци ја лиг ни та оба вља у Ко лу бар ском 
угље ном ба се ну; 

– по гла вљу V.3.4.2. „Би лан си упо тре бе зе мљи шта”, ко јим је 
про це ње но да је за по тре бе обим не екс пло а та ци је ми не рал них си-
ро ви на, гра ђе вин ског ма те ри ја ла, од ла га ли шта, ја ло ви шта и де по-
ни је по треб но ре зер ви са ти про сто ре укуп не по вр ши не око 1.000 
km², ко ји ће се по за вр шет ку екс пло а та ци је план ски ре кул ти ви са ти. 

При ли ком из ра де Про стор ног пла на пре у зе те су план ске про-
по зи ци је и план ска ре ше ња из Уред бе о утвр ђи ва њу Про стор ног 
пла на под руч ја по себ не на ме не ин фра струк тур ног ко ри до ра Бе-
о град – Ју жни Ја дран, де о ни ца Бе о град–По же га („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 37/06 и 31/10 – у да љем тек сту: ППППН ко ри до ра 
Бе о град – Ју жни Ја дран), Уред бе о утвр ђи ва њу Ре ги о нал ног про-
стор ног пла на Ко лу бар ског и Ма чван ског управ ног окру га („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 11/15) и Из ме на и до пу на Ре ги о нал ног 
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про стор ног пла на ад ми ни стра тив ног под руч ја гра да Бе о гра да 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 10/04 и 38/11 – у да љем тек-
сту: РПП Бе о гра да). Из во ди из ових стра те шких до ку ме на та су у 
До ку мен та ци о ној осно ви Про стор ног пла на.

2. ОБА ВЕ ЗЕ, УСЛО ВИ И СМЕР НИ ЦЕ ИЗ ПРО СТОР НОГ  
ПЛА НА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ДРУ ГИХ РАЗ ВОЈ НИХ  

ДО КУ МЕ НА ТА

Про стор ним пла ном Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе на су основ на 
стра те гиј ска опре де ље ња, план ска ре ше ња, смер ни це и про по зи-
ци је ко је се од но се и на под руч је Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на.

Про стор ним пла ном Ре пу бли ке Ср би је, по ла зе ћи од Про гра-
ма раз во ја ЈП ЕПС, са гле да на је мо гућ ност за мен ских ка па ци те та 
за ко по ве ко ји пре ста ју са ра дом у на ред ном пе ри о ду до 2020. го-
ди не (По ље „Б”, „Там на ва – ис точ но по ље” и По ље „Д”) са по ве-
ћа њем про из вод ње на 36 ми ли о на то на угља го ди шње. Пред ви ђе-
не су сле де ће ак тив но сти: за вр ше так ин ве сти ци о ног про гра ма на 
по вр шин ском ко пу „Там на ва – за пад но по ље” и до сти за ње ни воа 
про из вод ње од 12 ми ли о на t го ди шње; за ме на за ста ре ле опре ме на 
По љу „Б”, пре ла зак у По ље „Ц” са по сте пе ним по ве ћа њем ка па-
ци те та на 3, а за тим и на пет ми ли о на то на угља го ди шње; про-
ши ре ње екс пло а та ци о них гра ни ца по вр шин ског ко па По ље „Д” и 
дис ло ка ци ја се ла Вре о ци; при пре ма ко ри до ра за из ме шта ње ре ке 
Ко лу ба ре, пру ге Бе о град–Бар и др жав ног пу та ре да (ДП IБ-22) 
(Ибар ска ма ги стра ла); и при пре ме за отва ра ње по вр шин ских ко по-
ва По ље „Е”, „Ра дље во” и По ље „Г” („Ју жно по ље”). Про стор ним 
пла ном Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе ни су сле де ћи стра те шки при о ри-
те ти до 2014. го ди не у сек то ру по вр шин ске екс пло а та ци је угља: 
про ши ре ње По ља „Д”; ак ти ви ра ње по ља „Ве ли ки Цр ље ни”; „Ц”; 
„Е”; „Г” и „Ра дље во”. Про стор ним пла но ви ма ни жег ре да (на ло-
кал ном ни воу), ува жа ва ју ћи прин ци пе одр жи вог раз во ја, по треб но 
је ре ши ти (обез бе ди ти) нео п ход не ин фра струк тур не усло ве ве за не 
за из град њу тран спорт них ко му ни ка ци ја, снаб де ва ње енер ги јом, 
од ла га ње ја ло ви не и слич но, ра ди не сме та ног отва ра ња руд ни ка.

Уз ува жа ва ње при о ри те та де фи ни са них у стра те шким до-
ку мен ти ма, ка да су у пи та њу но ви тер мо е нер гет ски објек ти на 
под руч ју Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на пред ви ђа се: за вр ше так 
из град ње за по че тих бло ко ва „Ко лу ба ра Б” 700 МW (2x350 МW); 
из град ња по себ ног по стро је ња у Ко лу бар ском ба се ну са са го ре ва-
њем у цир ку ла ци о ном флу и ди зо ва ном сло ју сна ге око 400 MW. У 
обла сти га сне при вре де, ме ђу стра те шким при о ри те ти ма је и из-
град ња га со во да у Ко лу бар ској обла сти.

Основ ни прав ци раз во ја под руч ја Ко лу бар ског ба се на од ре-
ђе ни су у стра те шким до ку мен ти ма раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке 
Ср би је. Низ про по зи ци ја из ових до ку ме на та, ме ђу тим, ни је ела-
бо ри ран до ни воа ко ји омо гу ћа ва јед но знач ну ин тер пре та ци ју и 
ди рект но ко ри шће ње у Про стор ном пла ну. То се од но си, у пр вом 
ре ду, на: (1) кон крет не стра те ги је и ци ље ве у по гле ду сво јин ског, 
ор га ни за ци о ног, фи нан сиј ског и оста лог ре струк ту ри ра ња у обла-
сти енер ге ти ке; и (2) ве ли чи ну, струк ту ру и из во ре фи нан сиј ских и 
дру гих сред ста ва за на ста вак ре ви та ли за ци је по сто је ћих обје ка та, 
до вр ша ва ње за по че тих обје ка та и из град њу но вих. Ме ђу на ве де-
ним отво ре ним пи та њи ма, од кључ ног зна ча ја је сте раз ре ша ва ње 
про бле ма фи нан сиј ских сред ста ва за основ не објек те (ТЕ „Ко лу-
ба ра А”, ТЕ „Ко лу ба ра Б” и др.), јер ће они ап сор бо ва ти нај ве ћи 
део ин ве сти ци о них сред ста ва. Ина че, ве о ма зна ча јан раз вој ма лих 
и сред њих пред у зе ћа и ре струк ту ри ра ње по сто је ћих пред у зе ћа у 
окви ру и ван План ског под руч ја, ко ја ни су стрикт но ве за на за про-
из вод њу енер ги је, не зах те ва ју ве ли ка сред ства. 

Но ва Стра те ги ја раз во ја енер ге ти ке усво је на је у де цем бру 
2015. го ди не и за сни ва се на сле де ћим стра те шким ци ље ви ма:

– обез бе ђе ње си гур ног снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом 
до ма ћег тр жи шта;

– раз вој тр жи шта елек трич не енер ги је на на ци о нал ном и ре-
ги о нал ном ни воу;

– по ве ћа ње пре но сних ка па ци те та/ко ри до ра пре ко Ре пу бли ке 
Ср би је ко ји има ју ре ги о нал ни и па не вроп ски зна чај;

– сма ње ње гу би та ка у ди стри бу тив ним мре жа ма;
– ства ра ње мо гућ но сти за не то из воз елек трич не енер ги је.
– сма ње ње уво за елек трич не енер ги је;
– сма ње ње не е фи ка сно сти по сто је ћих про из вод них ка па ци те та;
– сма ње ње до ми нант ног уче шћа угља у про из вод њи елек-

трич не енер ги је; и др.

Стра те ги јом раз во ја енер ге ти ке у Ко лу бар ском лиг нит ском 
ба се ну пред ви ђен је на ста вак ра да по сто је ћих ко по ва „Там на ва – 
за пад но по ље”, По ље „Ц” и По ље „Д” (уз из ме шта ње на се ља Вре-
о ци) и отва ра ње но вих ко по ва По ље „Е” и „Ра дље во” (за по тре бе 
но вих енер гет ских бло ко ва).

У при пре ми је „Кор по ра тив на и ин ве сти ци о на стра те ги ја ЈП 
ЕПС”, као и „Ду го роч ни про грам екс пло а та ци је угља у Ко лу бар-
ском угље но сном ба се ну до 2025. го ди не” са про јек ци јом раз во ја 
до кра ја ве ка екс пло а та ци је. 

По ред то га, ре ле ван тан стра те шки оквир про стор ног раз во ја 
и уре ђе ња План ског под руч ја чи не стра те шки прав ци енер гет ске 
по ли ти ке и зах те ви за ускла ђи ва ње са ЕУ, де фи ни са ни На ци о нал-
ном стра те ги јом за при сту па ње Ср би је ЕУ: 1) ре фор ма за ко но дав-
но-прав ног окви ра (из град ња од го ва ра ју ћег ин сти ту ци о нал ног 
окви ра – аген ци ја и опе ра то ра за по је ди не сег мен те) и 2) струк тур-
но-ор га ни за ци о не и сво јин ске про ме не.

Дру га сту диј ска, план ска, раз вој на и дру га до ку мен та ци ја од 
зна ча ја за из ра ду Про стор ног пла на је:

– европ ски до ку мен ти и стра те шки окви ри од зна ча ја за Ко-
лу бар ски лиг нит ски ба сен;

– Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја Стра те ги је раз во ја 
енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 2025. го ди не на жи вот ну сре ди ну, 
ИАУС, 2013;

– На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог ко ри шће ња при род них 
ре сур са и до ба ра, („Слу жбе ни гла сник РС”, број 33/12);

– Стра те ги ја упра вља ња ми не рал ним ре сур си ма Ре пу бли ке 
Ср би је до 2030. го ди не (пред лог) (Вла да, 2012);

– Стра те ги ја упра вља ња ми не рал ним ре сур си ма угља у Ко-
лу бар ском и Ко сто лач ком ба се ну за пе ри од до кра ја 2017. го ди не 
(ЕПС, 2013);

– На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог раз во ја („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 57/08);

– Уред ба о утвр ђи ва њу Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср-
би је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 11/02 – у да љем тек сту: Во до-
при вред на осно ва Ре пу бли ке Ср би је);

– Стра те ги ја упра вља ња во да ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср-
би је до 2034. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 3/17);

– Сту ди ја „Ус по ста вља ње и раз вој си сте ма за мо ни то ринг ре-
жи ма по вр шин ских и под зем них во да”, (Ин сти тут за во до при вре-
ду „Ја ро слав Чер ни”, 2007); 

– Стра те ги ја и по ли ти ка раз во ја ин ду стри је Ре пу бли ке Ср би-
је од 2011. до 2020. („Слу жбе ни гла сник РС”, број 55/11);

– Стра те ги ја ре ги о нал ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је за пе ри-
од од 2007. до 2012. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 21/07);

– Стра те ги ја по љо при вре де и ру рал ног раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је за пе ри од 2014–2024. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
85/14);

– Стра те ги ја раз во ја ту ри зма Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 91/06);

– Стра те ги ја под сти ца ња и раз во ја стра них ула га ња („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 22/06);

– Стра те ги ја за при сту па ње Ср би је ЕУ (2006);
– На ци о нал ни про грам за шти те жи вот не сре ди не („Слу жбе-

ни гла сник РС”, број 12/10);
– про гра ми и дру ги до ку мен ти раз во ја ре ги о нал ног и оп-

штин ског зна ча ја;
– про јек ти ре ме ди ја ци је/ре кул ти ва ци је де гра ди ра ног про сто-

ра, сту ди је ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, сту ди је оправ да но сти и 
сл. за објек те и ком плек се у Ко лу бар ском ба се ну;

– ре зул та ти на уч них ис тра жи ва ња ко ја се од но се на про стор-
ни раз вој ру дар ских ба се на;

– сту диј ска и до ку мен та ци о на гра ђа фор ми ра на у прет ход ном 
пе ри о ду ко ја се од но си на про стор ни раз вој Ко лу бар ског ба се на и др.

При ли ком из ра де Про стор ног пла на ко ри шће на је обим на 
нор ма тив на ре гу ла ти ва:

– За кон о пла ни ра њу и из град њи; 
– За кон о оза ко ње њу обје ка та („Слу жбе ни гла сник РС”, број 

96/15);
– За кон о Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 

2020. го ди не; 
– За кон о енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник РС”, број 145/14);
– За кон о ру дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва њи ма;
– За кон о јав ној сво ји ни („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/11, 

83/13, 105/14, 104/16 и 108/16);
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– За кон о екс про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, број 53/95, 

„Слу жбе ни лист СРЈ”, број 16/01 – од лу ка СУС и „Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутен тич но ту ма че ње);

– За кон о во да ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 
101/16);

– За кон о об но ви на кон еле мен тар не и дру ге не по го де („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 112/15);

– За кон о шу ма ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 30/10, 93/12 
и 89/15); 

– За кон о по љо при вред ном зе мљи шту („Слу жбе ни гла сник 
PC”, бр. 62/06, 65/08 – др. за кон, 41/09, 112/15 и 80/17);

– За кон о по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 41/09, 10/13 и 101/16);

– За кон о за шти ти жи вот не сре ди не;
– За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну; 
– За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09);
– За кон о за шти ти ва зду ха („Слу жбе ни гла сник PC”, бр. 36/09 

и 10/13);
– За кон о за шти ти од не јо ни зу ју ћих зра че ња („Слу жбе ни гла-

сник РС”, број 36/09);
– За кон о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је („Слу жбе ни гла-

сник PC”, број 25/13);
– За кон о за шти ти при ро де („Слу жбе ни гла сник PC”, бр. 

36/09,/10, 91/10 – ис прав ка и 14/16);
– За кон о кул тур ним до бри ма („Слу жбе ни гла сник PC”, бр. 

71/94, 52/11 – др. за ко ни и 99/11 – др. за кон);
– За кон о јав ним пу те ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 

101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
– Уред ба о ка те го ри за ци ји др жав них пу те ва („Слу жбе ни гла-

сник РС”, бр. 105/13, 119/13 и 93/15);
– За кон о же ле зни ци („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 45/13 и 

91/15);

– За кон о тран спор ту опа сног те ре та („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 88/10 и 104/16);

– За кон о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. за кон и 101/16 – др. за ко ни);

– Пра вил ник о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме-
на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња; 

– Пра вил ник о оп штим пра ви ли ма за пар це ла ци ју, ре гу ла ци-
ју и из град њу („Слу жбе ни гла сник РС”, број 22/15);

– Пра вил ник о на чи ну од ре ђи ва ња и одр жа ва ња зо на са ни-
тар не за шти те из во ри шта во до снаб де ва ња („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 92/08);

– и дру ги нор ма тив ни ак ти.

3. СКРА ЋЕ НИ ПРИ КА ЗИ И ОЦЕ НА СТА ЊА ПРО СТОР НОГ 
РАЗ ВО ЈА

3.1.Стањеразвојарударстваиенергетике

3.1.1. Ре сур си угља и дру гих ми не рал них си ро ви на у Ко лу бар ском 
ба се ну

Ре сур си угља
Угаљ је основ ни енер гет ски по тен ци јал ко ји пред ста вља око 

88% укуп них ре зер ви при мар не енер ги је у Ср би ји (ис ка за ним у 
екви ва лент ној наф ти), од но сно би лан сне ре зер ве угља чи не око 
99% укуп них би лан сних ре зер ви фо сил них го ри ва. Нај зна чај ни-
ја ле жи шта угља у Ре пу бли ци Ср би ји чи не лиг ни ти (ме ки мр ки 
угље ви) и пред ста вља ју нај ве ћи ми не рал ни ком плекс. У ге о ло-
шким ре зер ва ма свих вр ста угље ва у Ре пу бли ци Ср би ји лиг ни ти 
уче ству ју са 93%, а оста ле вр сте (ка ме ни, мр ки и мр ко лиг ни ти или 
чвр сти мр ки угље ви) са све га 7%. Струк ту ра ге о ло шких ре зер ви 
А+Б+Ц1 ка те го ри је при ка за на је у Та бе ли 1, а оп шти при каз угљо-
но сних ба се на/ле жи шта у Ре пу бли ци Ср би ји у Та бе ли 2.

Та бе ла 1:  Ге о ло шке ре зер ве угља Ре пу бли ке Ср би је (А+Б+Ц1 ка те го ри је)

Угаљ Кла са
Ка те го ри ја

А Б Ц1 А+Б+Ц1

Камени угаљ Билансне 522.450 2.983.880 2.668.300 6.174.630
Ванбилансне 14.680 1.081.800 944.300 2.040.780
Укупно 537.130 4.065.680 3.612.600 8.215.410

Мрки угаљ 
(Сјајни мрки угаљ)

Билансне 1.367.620 35.479.840 53.273.080 90.120.540
Ванбилансне 5.271.470 9.676.700 6.224.920 21.173.090
Укупно 6.639.090 45.156.540 59.498.000 111.293.630

Мрколигнит 
(Мат мрки угаљ)

Билансне 2.345.720 174.674.640 91.318.930 268.339.290
Ванбилансне 1.328.220 7.127.010 2.258.430 10.713.660
Укупно 3.673.940 181.801.650 93.577.360 279.052.950

Лигнит 
(Меки мрки угаљ)

Билансне 774.324.582 2.887.065.419 3.803.052.960 7.464.442.961
Ванбилансне 332.935.312 347.870.690 735.168.800 1.415.974.802
Укупно 1.107.259.894 3.234.936.109 4.538.221.760 8.880.417.763

Табела 2: Општи приказ басена/лежишта угља Србије

ВРСТА БАСЕНА
В Р С Т А У Г Љ А

КАМЕНИ МРКИ МРКО-ЛИГНИТСКИ ЛИГНИТИ

Басен – лежиште који има потенцијала за нова поља
Ибарски рудници Рембас Соко Косовски басен
Вршка Чука Јасеновац Лубница Колубарски басен
Боговина Штаваљ Колубарски басен

Басени – лежишта са припремљеним резервама за експлоатацију

Нова Манасија Пољана Лежиште Ковин
Алексинац Мелница Метохијски басен

Западноморавски басен Драгачевски басен
Коса

Раније истраживани и експлоатисани басени – лежишта

Јерма Бигренички Расна Мазгош
Рановац Звишки басен Бела Црква Гроцка
Ртањ Јанкова клисура Стамнмица
Кладурово Бајовац

Пре ма по да ци ма би лан са ре зер ви из 2010. го ди не, ви ше од 76% укуп них ре зер ви угља у Ср би ји се на ла зи у Ко сов ско-Ме то хиј ском 
ба се ну. Пре ма истом из во ру, Ко лу бар ски ба сен рас по ла же са 14%, Ко сто лач ки са 3,3%, а Сје нич ки и Ко вин ски ба се ни са све га 2,7% од 
укуп них ре зер ви угља. Ко ли чи на ре зер ви и мно го по вољ ни ји од нос от крив ке и угља не го у дру гим ба се ни ма чи не Ко сов ско-Ме то хиј ски 
ба сен нај ва жни јим енер гет ским по тен ци ја лом Ре пу бли ке Ср би је. 

Нај зна чај ни је ре зер ве лиг ни та ко је се да нас екс пло а ти шу у окви ру JП ЕПС на ла зе се у Ко лу бар ском и Ко сто лач ком ба се ну. 
Укуп не (би лан сне и ван би лан сне) ге о ло шке ре зер ве угља Ре пу бли ке Ср би је при ка за не су у Та бе ли 3.
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Та бе ла 3: Укуп не ге о ло шке ре зер ве угља Ре пу бли ке Ср би је (*1000 то на)
Тип угља Ре пу бли ка Ср би ја без по кра ји на АП Ко со во и Ме то хи ја АП Вој во ди на Укуп но Ре пу бли ка Ср би ја

Ка ме ни 8.214 8.214
Мр ки 111.293 111.293
Мр ко-лиг нит 536.678 8.729 545.407
Лиг нит 3.989.333 15.746.000 13.608 19.748.941

При каз ко ли чи на, ква ли те та и струк ту ре (ка те го ри је и кла се) ре зер ви угља у Ко лу бар ском ба се ну да те су та бе ла ма 4. до 10.

Та бе ла 4: Ре зер ве угља у Ко лу бар ском ба се ну 

Угаљ Кла са
Ка те го ри ја

А Б Ц1 А+Б+Ц1

„Поље Б и Ц”, Барошевац
Билансне 4.489.040 12.893.230  17.382.270
Ванбилансне 1.901.810 43.915.870  45.817.680
Укупно 6.390.850 56.809.100  63.199.950

„Поље Д”, Зеоке
Билансне 14.911.860   14.911.860
Ванбилансне 127.705.200 23.870.970  151.576.170
Укупно 142.617.060 23.870.970  166.488.030

„Тамнава – западно поље”
Билансне 11.960.870 106.217.340 241.545.200 359.723.410
Ванбилансне 17.330.150 19.027.230 51.080.800 87.438.180
Укупно 29.291.020 125.244.570 292.626.000 447.161.590

Лежишта угља у експлоатацији
Билансне 31.361.770 119.110.570 241.545.200 392.017.540
Ванбилансне 146.937.160 86.814.070 51.080.800 284.832.030
Укупно 178.298.930 205.924.640 292.626.000 676.849.570

Табела 5: Резерве угља у лежиштима у којима је експлоатација завршена (t)

Угаљ Класа
Категорија

А Б Ц1 А+Б+Ц1

Поље „А” 
Билансне
Ванбилансне 4.029.000 4.029.000
Укупно 4.029.000 4.029.000

„Тамнава – источно поље”
Билансне 302.820 4.307.210 4.610.030
Ванбилансне 10.750.690 14.281.540 25.032.230
Укупно 11.053.510 18.588.750 29.642.260

Лежишта угља са завршеном експло-
атацијом

Билансне 302.820 4.307.210 4.610.030
Ванбилансне 14.779.690 14.281.540 29.061.230
Укупно 15.082.510 18.588.750 33.671.260

Табела 6: Резерве угља у заменским површинским коповима (t)

Угаљ Класа
Категорија

А Б Ц1 А+Б+Ц1

Поље „Е” 
Билансне 151.269.760 150.720.140 301.989.900
Ванбилансне 27.620.050 104.349.620 131.969.670
Укупно 178.889.810 255.069.760 433.959.570

„Велики Црљени” 
Билансне 26.978.420 26.978.420
Ванбилансне 19.196.370 38.994.250 58.190.620
Укупно 46.174.790 38.994.250 85.169.040

Поље „Г”
Билансне 22.064.000 30.654.650 52.718.650
Ванбилансне 36.013.000 18.450.750 54.463.750
Укупно 58.077.000 49.105.400 107.182.400

Поље „Ц”
Билансне 43.915.870 43.915.870
Ванбилансне
Укупно 43.915.870 43.915.870

УКУПНО
Билансне 49.042.420 225.840.280 150.720.140 425.602.840
Ванбилансне 55.209.370 46.070.800 143.343.870 244.624.040
Укупно 104.251.790 271.911.080 294.064.010 670.226.880

Табела 7: Резерве угља у новим површинским коповима (t)

Угаљ Класа
Категорија

А Б Ц1 А+Б+Ц1

„Радљево”
Билансне 223.472.020 169.743.800 393.215.820
Ванбилансне 30.557.550 47.179.910 77.737.460
Укупно 254.029.570 216.923.710 470.953.280

УКУПНО
Билансне 223.472.020 169.743.800 393.215.820
Ванбилансне 30.557.550 47.179.910 77.737.460
Укупно 254.029.570 216.923.710 470.953.280
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Табела 8: Резерве угља у потенцијалним површинским коповима (t)

Угаљ Класа
Категорија

А Б Ц1 А+Б+Ц1

Поље „Ф”
Билансне 464.559.700 181.600.500 646.160.200
Ванбилансне
Укупно 464.559.700 181.600.500 646.160.200

„Шопић”
Билансне 109.712.900 109.712.900
Ванбилансне 19.331.500 19.331.500
Укупно 109.712.900 19.331.500 129.044.400

„Звиздар”
Билансне 100.000.000 220.000.000 320.000.000
Ванбилансне 40.000.000 40.000.000
Укупно 100.000.000 260.000.000 360.000.000

УКУПНО
Билансне 674.272.600 401.600.500 1.075.873.100
Ванбилансне 59.331.500 59.331.500
Укупно 674.272.600 460.932.000 1.135.204.600

Табела 9: Укупне геолошке резерве угља у Колубарском басену

Угаљ Класа
Категорија

А Б Ц1 А+Б+Ц1

Лежишта/копови у експлоатацији
Билансне 31.361.770 119.110.570 241.545.200 392.017.540
Ванбилансне 146.937.160 86.814.070 51.080.800 284.832.030
Укупно 178.298.930 205.924.640 292.626.000 676.849.570

Заменски копови
Билансне 49.042.420 225.840.280 150.720.140 425.602.840
Ванбилансне 55.209.370 46.070.800 143.343.870 244.624.040
Укупно 104.251.790 271.911.080 294.064.010 670.226.880

Нови копови
Билансне 223.472.020 169.743.800 393.215.820
Ванбилансне 30.557.550 47.179.910 77.737.460
Укупно 254.029.570 216.923.710 470.953.280

Потенцијални копови
Билансне 674.272.600 401.600.500 1.075.873.100
Ванбилансне 59.331.500 59.331.500
Укупно 674.272.600 460.932.000 1.135.204.600

Лежишта/копови у којима је завршена 
експлоатација

Билансне 302.820 4.307.210  4.610.030
Ванбилансне 14.779.690 14.281.540  29.061.230
Укупно 15.082.510 18.588.750  33.671.260

УКУПНО
Билансне 80.707.010 1.247.002.680 963.609.640 2.291.319.330
Ванбилансне 216.926.220 177.723.960 300.936.080 695.586.260
Укупно 297.633.230 1.424.726.640 1.264.545.720 2.986.905.590

Табела 10: Средње вредности параметара квалитета угља у Колубарском басену
Параметар Вредност Параметар Вредност

Влага (%) 45,56 Кокс (%) 30,96
Пепео (%) 17,08 Ц-фиx (%) 14,56
Сумпор – укупни (%) 0,49 Испарљиво (%) 22,05
Сумпор у пепелу (%) 0,26 Сагорљиво (%) 37,93
Сумпор – сагорљив (%) 0,28 ГТЕ (kJ/kg) 9.073

ДТЕ (kJ/kg) 7.491
Извор података за табеле 1–10: Стратегија управљања минералним ресурсима угља у Колубарском и Костолачком басену за период до краја 2017. године (РГФ, 2012)

При ка за не екс пло а та ци о не ре зер ве угља на ПК „Там на ва – 
ис точ но по ље” на ла зе се у ју го за пад ном де лу ко па на гра ни ци са 
ПК „Там на ва – за пад но по ље”. Због не ста бил но сти ко си на ове ре-
зер ве би ће от ко па не са ра до ви ма на ПК „Там на ва – за пад но по ље”.

На под руч ју Ко лу бар ског ба се на се, осим прет ход но по ме ну-
тих ле жи шта, на ла зе и ре сур си угља у ко ји ма екс пло а та ци ја тех но-
еко ном ски ни је оправ да на у тзв. не про дук тив ним де ло ви ма ба се-
на. Њи ма при па да ју ле жи шта у ис точ ном де лу ба се на (Кру ше ви ца, 
Ру дов ци и Ба ро ше вац), за тим ле жи ште Во лу јак у сре ди шњем де лу 
ба се на и ле жи шта Ру кла де и Тр лић у за пад ном де лу ба се на. 

Оста ле ми не рал не си ро ви не у Ко лу бар ском ба се ну 
Ге о ло шка ис тра жи ва ња у Ко лу бар ском ба се ну до дру ге по ло-

ви не се дам де се тих го ди на би ла су углав ном усме ре на на угаљ. Тек 
од дру ге по ло ви не се дам де се тих го ди на за по че то је ис тра жи ва ње 
и ва ло ри за ци ја пра те ћих не ме та лич них ми не рал них си ро ви на у 
ци љу екс пло а та ци је па ра лел но са угљем. Као еко ном ски ин те ре-
сант не из дво је не су сле де ће пра те ће ми не рал не си ро ви не:

– кварц ни пе ско ви: као си ро ви на за про из вод њу гас-бе то на, 
за ста клар ску и ли вач ку ин ду стри ју;

– але ври ти: као си ро ви на за про из вод њу гас-бе то на;
– шљун ко ви: као при род ни гра ђе вин ски ма те ри јал-агре гат;
– ди ја то ми ти: као те ро мо и зо ла ци о ни ма те ри јал, фил тра ци о-

ни ма те ри ја ли, пу ни ла и но са чи ак тив них суп стан ци; и

– гли не пла стич не: као си ро ви на за про из вод њу гру бе (опе-
кар ске) и фи не (укра сно-упо треб не) ке ра ми ке, екс пан ди ра ју ће – 
као си ро ви не за про из вод њу екс пан ди ра них ма те ри ја ла и ва тро-
стал не – као си ро ви не за про из вод њу ва тро стал них ма те ри ја ла.

У од но су на угље ни слој, ове не ме та лич не ми не рал не си ро-
ви не се ја вља ју:

– у по ди ни: кварц ни пе ско ви, пла стич не и ва тро стал не гли не;
– у угље ном сло ју: кварц ни пе ско ви, пла стич не и екс пан ди-

ра ју ће гли не, ди ја то ми ти; и
– у по вла ти: понт ски кварц ни пе ско ви и але ври ти и хо ло цен-

ски алу ви јал ни шљун ко ви.
По ме ну те не ме та лич не ми не рал не си ро ви не, из у зев по дин-

ских кварц них пе ско ва, не ми нов но се мо ра ју от ко па ва ти за јед но 
са угљем. Оне не ме та лич не ми не рал не си ро ви не ко је се ја вља ју у 
угље ном сло ју мо ра ју се пак се лек тив но от ко па ва ти.

Би тан пред у слов за ко ри шће ње не ме та лич них ми не рал них 
си ро ви на је да њи хо ва екс пло а та ци ја не до во ди до за сто ја и по ре-
ме ћа ја у про из вод њи основ не си ро ви не – угља, као ни до сма ње ња 
ка па ци те та про из вод ње.

Да нас су у ко лу бар ском ба се ну у екс пло а та ци ји сле де ће не ме-
та лич не ми не рал не си ро ви не: по дин ски понт ски кварц ни пе ско ви, 
по влат ни кварц ни пе ско ви и але ври ти и алу ви јал ни шљун ко ви, а ра-
ни је су би ли у екс пло а та ци ји понт ски ди ја то ми ти из угље ног сло ја.
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По влат ни понт ски кварц ни пе ско ви и але ври ти се eксплоати-
шу у ко пу „Там на ва – за пад но по ље” у ма њим ко ли чи на ма и ко ри-
сте се за про из вод њу гас-бе то на у фа бри ци у Вре о ци ма (Ytong).

Алу ви јал ни шљун ко ви се eксплоатишу у ко пу „Там на ва – за пад-
но по ље” за јед но са пра те ћим, али ко ли чин ски под ре ђе ним пе ско ви-
ма и ко ри сте се као при род ни гра ђе вин ски ма те ри ја ли – не се па ри-
са ни и се па ри са ни агре гат, од стра не пред у зе ћа Бе о град пут. У ко пу 
„Там на ва – за пад но по ље” на ла зи се се па ра ци ја ових шљун ко ва.

На осно ву ис тра же них би лан сних ре зер ви ових шљун ко ва 
ура ђен је Ин ве сти ци о ни про грам за из град њу фа бри ка бе тон ских, 
ар ми ра но-бе тон ских и пред на прег ну тих бе тон ских еле ме на та (ка-
па ци те та 100.000 то на го ди шње).

Понт ски ди ја то ми ти из угље ног сло ја су за сту пље ни у ко по-
ви ма „Там на ва – за пад но по ље” и „Ра дље во”. У по љи ма „Б” и „Ц” 
ра ни је су се лек тив но от ко па ва ни и успе шно ко ри шће ни као тер-
мо и зо ла ци о ни ма те ри јал. Та ко ђе, ва ло ри зо ва на је њи хо ва при ме на 
као фил тра ци о них ма те ри ја ла спе ци јал них пу ни ла и но са ча ак тив-
них суп стан ци. 

На жа лост, ова вред на ми не рал на си ро ви на от ко па ва се за јед-
но са угљем (али не се лек тив но), од ла же на ја ло ви ште, где се ме ша 
са дру гом ја ло ви ном и на тај на чин пот пу но де гра ди ра.

Осим на пред по ме ну тих не ме та лич них ми не рал них си ро ви на, 
ва ло ри зо ва не су још и понт ске пла стич не гли не из угље ног сло ја у ко-
пу „Там на ва – за пад но по ље”. На осно ву ис тра же них би лан сних ре-
зер ви ових гли на ура ђе ни су ин ве сти ци о ни про гра ми за из град њу фа-
бри ке опе кар ских про из во да (ка па ци те та 60x106 је ди ни ца го ди шње) и 
фа бри ке укра сно-упо треб не ке ра ми ке (ка па ци те та 400 то на го ди шње). 
По ред то га, ис пи ти ва не су и тех но ге не ми не рал не си ро ви не (у пр вом 
ре ду ле те ћи пе пео тер мо е лек тра на), ко је пред ста вља ју от пад ни ма те-
ри јал у про це су са го ре ва ња угља у тер мо лек тра на ма. Ова ис пи ти ва ња 
су по ка за ла да се ле те ћи пе пео мо же ко ри сти ти као хи дра у лич ни до-
да так пор тланд це мен ту (у ко ли чи на ма 15–20%), као и за про из вод њу 
ла ких и тер мо и зо ла ци о них гра ђе вин ских ма те ри ја ла.

Ана ли за ре сурс ног по тен ци ја ла пра те ћих ми не рал них си ро ви-
на у Ко лу бар ском угље ном ба се ну ука зу је на то да су по след њих 
три де се так го ди на вр ше на ис тра жи ва ња и ис пи ти ва ња упо треб не 
вред но сти ми не рал них си ро ви на ко је се по ја вљу ју у по ди ни, кро-
ви ни и као про слој ци у угље ном сло ју. Про це на је да се мо же ра-
чу на ти са ви ше сто ти на ми ли о на то на шљун ка и пе ска, гли не и пар 
сто ти на хи ља да то на ди ја то ми та. Ис тра жи ва њи ма је утвр ђен њи хов 
ква ли тет, чак су сво је вре ме но ура ђе ни и ин ве сти ци о ни про гра ми за 
не ке од њих ра ди њи хо ве пот пу не ва ло ри за ци је. Ме ђу тим, ствар не 
ва ло ри за ци је пра те ћих ми не рал них си ро ви на до са да ни је би ло. 

Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства ру дар ства и енер ге ти ке, Сек-
тор за ге о ло ги ју и ру дар ство (до пис број 350-01-00008/2015-01 од 
30. мар та 2015. го ди не) на под руч ју Ко лу бар ског лиг нит ског ба се-
на по сто је сле де ћа екс пло а та ци о на по ља: 1) Пред у зе ће Там нав ски 
руд ни ци лиг ни та, УБ, број екс пло а та ци о ног по ља 56, си ро ви на 
лиг нит; 2) ПД РБ Ко лу ба ра, Ла за ре вац, ле жи ште За пад но по ље, 
број екс пло а та ци о ног по ља 321А, си ро ви на угаљ; 3) Пред у зе ће 
Ру дар ско-енер гет ско ин ду стриј ски ком би нат Ко лу ба ра, Вре о ци, 
ле жи ште по ље А, број екс пло а та ци о ног по ља 321, си ро ви на угаљ; 
4) Пред у зе ће Труд бе ник д.о.о, Уб, ле жи ште Бог да но ви ца, број екс-
пло а та ци о ног по ља 440, си ро ви на опе кар ска гли на; 5) Пред у зе ће 
Ле он д.о.о, УБ, ле жи ште Про ва ли је, број екс пло а та ци о ног по ља 
513, си ро ви на кварц ни пе сак; 6) Пред у зе ће Ива Аграр д.о.о, Лај-
ко вац, ло ка ли тет Остреж, број екс пло а та ци о ног по ља 458, си ро ви-
на креч њак; 7) Пред у зе ће АД Ко лу ба ра ИГМ Вре о ци, Ла за ре вац, 
ле жи ште Не при ча ва, број екс пло а та ци о ног по ља 282, си ро ви на 
креч њак; 8) Пред у зе ће Ко лу ба ра ИГМ а.д., ле жи ште Мај дан–Ће-
ли је, број екс пло а та ци о ног по ља 553, си ро ви на креч њак; 9) Пред-
у зе ће Љу ша транс д.о.о, Вре о ци, ле жи ште Ве ли ка Сте на, број 
екс пло а та ци о ног по ља 499, си ро ви на креч њак; 10) Пред у зе ће Ру-
дар ски ба сен Ко лу ба ра Вре о ци, ле жи ште Ла за ре вац, број екс пло а-
та ци о ног по ља 159, си ро ви на кварц ни пе сак; 11) Пред у зе ће РЕ ИК 
Ко лу ба ра, ле жи ште Дрен, број екс пло а та ци о ног по ња 340, си ро-
ви на ке ра мич ка гли на; 12) Пред у зе ће Руд ни ци Там на ва Ко лу ба ра, 
Вре о ци, број екс пло а та ци о ног по ља 126, си ро ви на ди ја то меј ска 
зе мља; 13) Пред у зе ће Ша мот, ле жи ште Ру дов ци Бу ко вик, број екс-
пло а та ци о ног по ља 6, си ро ви на ва тро стал на гли на; 14) Пред у зе ће 
ПД РБ Ко лу ба ра д.о.о, Ла за ре вац, ле жи ште Кру ше ви ца, си ро ви на 
ла тит и пи ро кла стит; 15) Пред у зе ће Ша мот, ле жи ште Ћи ри ца по-
ток – Кру шик, број екс пло а та ци о ног по ља 8, си ро ви на ва тро стал-
не гли не; и 16) Пред у зе ће Ша мот руд ник д.о.о., ле жи ште Га ра си, 
број екс пло а та ци о ног по ља 343, си ро ви на ка о ли ни са ни гра ни ти; 

17) Пред у зе ће Руд ник лиг ни та Ко смај, ле жи ште по ље Ко смај, си-
ро ви на лиг нит; и 18) Пред у зе ће РБ Ко лу ба ра, ле жи ште По жа ре-
вац, си ро ви на лиг нит.

Ре ше њем Ми ни стар ства ру дар ства и енер ге ти ке број 310-02-
059/2010-06 од 1. апри ла 2010. го ди не, НИС а.д. Но ви Сад одо бре-
но је из во ђе ње ге о ло шких ис тра жи ва ња наф те и га са на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је, ју жно од Са ве и Ду на ва – на ис тра жном 
про сто ру број 1915, ко ји об у хва та и под руч је Про стор ног пла на 
под руч ја екс пло а та ци је Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на, та ко да 
и ово под руч је пред ста вља ис тра жни про стор за из во ђе ње ге о ло-
шких ис тра жи ва ња наф те и га са. Одо бре на ге о ло шка ис тра жи ва-
ња се из во де пре ма Про јек ту ге о ло шких ис тра жи ва ња наф те и га-
са на те ри то ри ји Ср би је ју жно од Са ве и Ду на ва.

Бли жи при каз ис тра жних и екс пло а та ци о них по ља пре ма по-
да ци ма Ми ни стар ства ру дар ства и енер ге ти ке дат је у До ку мен та-
ци о ној осно ви Про стор ног пла на.

3.1.2. Раз вој ру дар ства2

Ко лу бар ски ба сен угља се на ла зи из ме ђу ме ста Ру дов ци (на 
ис то ку), Коцељевa (на за па ду), Сте по је вац (на се ве ру) и Сло вац 
(на ју гу) и за хва та по вр ши ну од око 600 km² (Ски ца 2). Ба сен је 
из ду жен прав цем ис ток–за пад, при че му ду жа оса из но си око 55 
km, а кра ћа око 16 km.

Ко лу бар ски ба сен је у ге о ло шком по гле ду услов но по де-
љен на ју го и сточ ни, цен трал ни и за пад ни део. У ис точ ном де лу 
де фи ни са на су сле де ћа по ља: По ље „Кру ше ви ца”, По ље „Ру дов-
ци”, По ље „А”, По ље „Б”, По ље „Ц”, По ље „Ба ро ше вац”, По ље 
„Е”, По ље „Д” и По ље „Ту ри ја”, у цен трал ном де лу По ље „Сте по-
је вац”, По ље „Ве ли ки Цр ље ни”, По ље „Во лу јак–Вре о ци”, По ље 
„Г”, По ље „Ф” и По ље „Шо пић–Ла за ре вац”, а у за пад ном По ље 
„Там на ва – ис ток”, По ље „Там на ва – за пад”, По ље „Ра дље во”, По-
ље „Тр лић”, По ље „Зви здар” и По ље „Ру кла де”.

На про сто ру Kолубарског ба се на раз ви је на су три угље на 
сло ја: по дин ски, глав ни и по влат ни. Утвр ђе ни угље ни сло је ви има-
ју раз ли чи то рас про стра ње ње, ду би ну и еле мен те за ле га ња, мор-
фо ло ги ју, уну тра шњу гра ђу и ква ли тет угља. По дин ски и по влат ни 
угље ни слој, за раз ли ку од глав ног угље ног сло ја као основ ног но-
си о ца ре зер ви угља у ба се ну, има ју огра ни че но рас про стра ње ње.

Ски ца 2: Пре глед на кар та Ко лу бар ског ба се на угља

1. По ље Кру ше ви ца, 2. По ље Ру дов ци, 3. По ље А, 4. По ље Б, 5. По ље Ц, 6. По ље Ба-
ро ше вац, 7. По ље Е, 8. По ље Д, 9. По ље Ту ри ја, 10. По ље Сте по је вац, 11. По ље Ве ли-
ки Цр ље ни, 12. По ље Во лу јак–Вре о ци, 13. По ље Г, 14. По ље Ф, 15. По ље Шо пић–Ла-
за ре вац, 16. По ље Там на ва–Ис ток, 17. По ље Там на ва–За пад, 18. По ље Ра дље во, 19. 
По ље Тр лић, 20. По ље Зви здар, 21. По ље Ру кла де

У овом ба се ну по твр ђе но је по сто ја ње три струк тур на ти па 
ле жи шта и то:

– пр ви мор фо струк тур ни тип ка рак те ри сти чан је за ис точ ни 
део ба се на, где су сва три угље на сло ја ве за на за јед ну син кли-
нал ну струк ту ру, а глав ни угље ни слој има кон ти ну и ра но и пот-
пу но про сти ра ње на чи та вој по вр ши ни, за раз ли ку од по дин ског 
и по влат ног сло ја ко ји се ја вља ју углав ном у ње ном цен трал ном 
де лу; за ову мор фо струк тур ну је ди ни цу ка рак те ри сти чан је ви сок 
ра спон ко та по ди не нај ду бљег угља од 140 на ис то ку до –200 у ју-
го и сточ ном де лу ба се на;

– дру гом мор фо струк тур ном ти пу ле жи шта при па да угљо-
но сни про стор крај њег ис точ ног де ла ба се на и нај ве ћег за пад ног 
де ла ба се на; у окви ру овог мор фо струк тур ног ти па раз ви јен је са-
мо је дан (глав ни) угље ни слој, ре ла тив но про сте гра ђе, пре те жно 
хо ри зон тал ног по ло жа ја ко ји плит ко за ле же у од но су на по вр ши ну 
те ре на (од нос от крив ка–угаљ углав ном не пре ла зи 2:1); 
–––––––––––––––
2 Из вор: „Стра те ги ја упра вља ња ми не рал ним ре сур си ма угља Ко лу бар ског и Ко-

сто лач ког ба се на – за пе ри од до кра ја 2017. го ди не” (РГФ, 2013).
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– тре ћем мор фо струк тур ном ти пу ле жи шта при па да ју угљо но-

сни про сто ри за пад ног, од но сно ју го за пад ног де ла ба се на где је угљо-
но сна се ри ја оба екви ва лен та угље них сло је ва (глав ни и по дин ски) 
ин тен зив но ра сло је на са та њим и де бљим про слој ци ма и сло је ви ма 
ја ло ви не од не ко ли ко ме та ра, ме сти мич но и пре ко 20 m, ко ји се на из-
ме нич но сме њу ју са та њим и де бљим про слој ци ма и сло је ви ма угља.

Екс пло а та ци ја угља у Ко лу бар ском ба се ну оба вља се на че-
ти ри по вр шин ска ко па: По ље „Б/Ц”, По ље „Д”, „Там на ва – за пад-
но по ље” и „Ве ли ки Цр ље ни”.

Укуп на го ди шња про из вод ња кре ће се око 72 ми ли о на ме та-
ра куб них ја ло ви не и 31 ми ли он то на угља. По след њих не ко ли ко 
го ди на, на кон оба вље ног ре мон та у ТЕНТ-у, до шло је до по ра ста 
про из вод ње угља у Ко лу бар ском ба се ну.

По вр шин ски коп По ље „Д”
По вр шин ски коп По ље „Д” је нај ве ћи коп са про из вод њом 

око 14 ми ли о на то на угља и 40 ми ли о на ме та ра куб них ја ло ви не 
на го ди шњем ни воу. Про из вод ња угља је би ла го то во ујед на че на, 
али је по след ње три го ди не, због за сто ја у на пре до ва њу ка се лу 
Вре о ци сма ње на за око три ми ли о на то на го ди шње. Екс пло а та ци ја 
се оба вља са 6 БТО си сте ма и два си сте ма на угљу. Због не мо-
гућ но сти на пре до ва ња пре ма се лу Вре о ци, део опре ме се ко ри сти 
на от ко па ва њу од ла га ли шта Ис точ на Ки па и от ко па ва ње угље ног 
сло ја ко ји при па да По љу „Е”. Про из вод ња ја ло ви не има ла је ве-
ли ке осци ла ци је – ви со ке про из вод ње то ком 1990. и 1991. го ди-
не, ве ли ког па да то ком де ве де се тих, по ра ста по сле 2000. го ди не, 
те по нов ног па да по след ње три го ди не. У пе ри о ду 1990–2010. 
го ди на, на по вр шин ском ко пу По ље „Д”, от ко па но је и од ло же но 
1.300.000.000 m³ ја ло ви не и 476.000.000 t угља (Гра фи кон 1).

Гра фи кон 1:  Про из вод ња угља и от крив ке на ко пу По ље „Д”  
у пе ри о ду 1961–2011. го ди на

По вр шин ски коп „Там на ва – за пад но по ље”
Овај по вр шин ски коп отво рен је 1994. го ди не, а екс пло а та-

ци ја угља от по че ла је 1995. го ди не. Због не до стат ка опре ме коп 
ни је отво рен пре ма про јект ној до ку мен та ци ји, већ је по зајм ље на 
са дру гих ко по ва (тран спор те ри и ба ге ри). Бу ду ћи да опре ма ни је 
би ла ка па ци тет но уса гла ше на, оства ре на про из вод ња би ла је не-
што ни жа од про јек то ва не. На бав ком но ве опре ме (тран спор те ри 
ши ри не тра ке Б = 2000 mm, БТО си сте ма, рас по дел них ста ни ца) и 
пре ла ском ба ге ра ве дри ча ра са по вр шин ског ко па „Там на ва – ис-
точ но по ље” до стиг нут је про јек то ва ни ка па ци тет. Тре нут но, екс-
пло а та ци ја се вр ши са два БТО и три БТД си сте ма. Про из вод ња 
ја ло ви не из но си око 30 ми ли о на ме та ра куб них, а угља око 12,5 
ми ли о на то на. До са да је от ко па но и од ло же но 250.000.000 m³ ја-
ло ви не и 116.000.000 t угља (Гра фи кон 2).

Гра фи кон 2:  Про из вод ња угља и от крив ке на ко пу Там на ва  
– за пад но по ље у пе ри о ду 1994–2011. го ди на

По вр шин ски коп По ље „Б”
Ово је нај ста ри ји коп у Ко лу бар ском ба се ну. Екс пло а та ци ја ја-

ло ви не се вр ши са два БТО си сте ма са три ро тор на ба ге ра и јед ним 
си сте мом на от ко па ва њу угља на ко ме ра ди дис кон ти ну ал на ме ха-
ни за ци ја. Про из вод ња ја ло ви не из но си око 7 ми ли о на ме та ра куб-
них, а угља око 3 ми ли о на то на. Про из вод ња је, као и на ко пу По-
ље „Д”, осци ло ва ла (око 1.800.000 то на по чет ком де ве де се тих, пад 
про из вод ње на 300.000–500.000 то на то ком де ве де се тих, а за тим 
по ве ћа ње на пре ко 2.000.000 то на). То ком 2003. го ди не, због по кре-
та ња ма са на уну тра шњем од ла га ли шту, про из вод ња је би ла знат-
но сма ње на. У пе ри о ду 1990–2010. го ди на, от ко па но је и од ло же но 
око 192.000.000 m³ ја ло ви не и око 82.000.000 t угља (Гра фи кон 3)

Гра фи кон 3:  Про из вод ња угља и от крив ке на ко пу По ље „Б”  
у пе ри о ду 1952–2011. го ди на

По вр шин ски коп „Ве ли ки Цр ље ни”
Го ди шња про јек то ва на про из вод ња на по вр шин ском ко пу „Ве-

ли ки Цр ље ни” је пет ми ли о на то на. Екс пло а та ци ја се оба вља са јед-
ним БТО си сте мом и јед ним БТД си сте мом пре ба че ним са ко па „Там-
на ва – ис точ но по ље”. Коп је отво рен 2008. го ди не, али је већ на ред не 
го ди не, због про бле ма са екс про при ја ци јом, про из вод ња знат но сма-
ње на. Коп рас по ла же са огра ни че ним ре зер ва ма од око 30.000.000 то-
на. На Гра фи ко ну 4. при ка за на је до са да шња про из вод ња.

Гра фи кон 4:  Про из вод ња угља и от крив ке на ко пу  
„Ве ли ки Цр ље ни” у пе ри о ду 2008–2011. го ди на

3.1.3. Раз вој енер ге ти ке

Про из вод ња елек трич не енер ги је
Рас по ло жи ве ре зер ве лиг ни та и бли зи на ре ке Са ве по го до-

ва ли су из град њи зна чај ни тер мо-енер гет ских ка па ци те та. Про из-
вод ња елек трич не енер ги је у Ко лу бар ском ба се ну, у зна чај ни јем 
оби му, по че ла је ула ском у по гон пр вог бло ка од 32 MW у ТЕ „Ко-
лу ба ра А”, 1956. го ди не. Сле де ће го ди не по чео је са ра дом дру ги 
блок исте сна ге, а 1961. го ди не ушла су у по гон још два бло ка, сна-
ге 65 и 32 MW. Са укуп ном бру то сна гом од 161 MW, ова елек тра-
на је ра ди ла све до 1979. го ди не, ка да је за вр шен и пе ти блок сна ге 
110 MW. То је до да нас је ди на тер мо е лек тра на ко ја је из гра ђе на 
не по сред но у окви ру гра ни ца Ко лу бар ског ба се на. Не по сред но уз 
коп „Там на ва – за пад но по ље”, 1988. го ди не за по че та је из град ња 
два бло ка ТЕ „Ко лу ба ра Б”, ко ја, и по ред ве ли ких по тре ба зе мље, 
ни је још увек до вр ше на због не до стат ка ка пи та ла.

Лиг ни том из Ко лу бар ског ба се на снаб де ва ју се и елек тра не 
„Ни ко ла Те сла А” у Обре нов цу (пу шта на у по гон сук це сив но од 
1970. до 1979. го ди не), са шест агре га та укуп не ин ста ли са не сна ге од 
1650 MW, „Ни ко ла Те сла Б” (ак ти ви ра на у пе ри о ду 1983–1985. го ди-
не), ин ста ли са не сна ге од 1240 MW, а по след њих го ди на де ли мич но 
ТЕ „Мо ра ва” сна ге 125 MW, из гра ђе на 1969. го ди не (Та бе ла 11). 
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Лиг нит се из по вр шин ских ко по ва Ко лу бар ског ба се на до елек тра на „Ни ко ла Те сла А и Б” пре во зи же ле знич ком пру гом спе ци јал но 
из гра ђе ном за ове на ме не. 

Та бе ла 11: Пре глед ка па ци те та тер мо е лек тра на ЈП ЕПС за про из вод њу елек трич не енер ги је на ко лу бар ском лиг ни ту
Ред. 
бр. Блок

Сна га (МW) Го ди на пу шта ња 
у по гон

Број са ти ра да од пр ве  
син хро ни за ци је до 31. 12. 2010.

Про из во ђач опре ме
номинална на прагу котао турбина Генератор

1. ТЕ Никола Тесла А1 210 191 1970. 258 976 СЕС ЛМЗ Електротјазмас
2. ТЕ Никола Тесла А2 210 191 1970. 273 613 СЕС ЛМЗ Електротјазмас
3. ТЕ Никола Тесла А3 305 280 1976. 209 710 СЕС ЦЕМ ЦЕМ
4. ТЕ Никола Тесла А4 308.5 280 1978. 212 024 СЕС ЦЕМ ЦЕМ
5. ТЕ Никола Тесла А5 308.5 280 1979. 207 895 СЕС ЦЕМ ЦЕМ
6. ТЕ Никола Тесла А6 308.5 280 1979. 178 489 Rafako Alstom Alstom

УкупноТЕНТА 1652 1502 1976. 218374
7. ТЕ Никола Тесла Б1 620 580 1983. 205 652 Rafako ЦЕМ BBC
8. ТЕ Никола Тесла Б2 620 580 1985. 188 683 Rafako ЦЕМ BBC

УкупноТЕНТБ 1240 1160 1984. 197168
9. ТЕ Колубара А1 32 29 1956. 365 404 Steinmuller Siemens Siemens
10. ТЕ Колубара А2 32 29 1957. 322 198 Steinmuller Siemens Siemens
11. ТЕ Колубара А3 65 58 1961. 286 228 Steinmuller (2 котла) Siemens Siemens
12. ТЕ Колубара А5 110 100 1979. 136 591 СЕС Шкода Шкода

УкупноТЕКолубара 239 216 1968. 232411
13. ТЕ Морава 125 108 1969. 201 972 Rafako Zamex Раде Кончар

У пр о те клом пе ри о ду про из вод ња елек трич не енер ги је је да ла 
су штин ски до при нос одр жи вом раз во ју Ср би је и за до во ље њу енер-
гет ских по тре ба. Због не до стат ка наф те и при род ног га са то ком 
санк ци ја 1990-их, елек тро при вре да је мо ра ла по сва ку це ну да одр-
жа ва ви сок ни во про из вод ње ка ко би обез бе ди ла функ ци о ни са ње 
при о ри тет них по тро ша ча и ви тал них сег ме на та дру штва, греј не и 
дру ге по тре бе ста нов ни штва. Ме ђу тим, то је има ло зна чај не по сле-
ди це на елек тро при вре ду, јер је до шло до за сто ја у раз во ју, ви со ког 
па да по слов ног при хо да због ни ских це на елек трич не енер ги је (у 
функ ци ји очу ва ња стан дар да ста нов ни штва), да љег по ве ћа ња не ра-
ци о нал не по тро шње елек трич не енер ги је и по ра ста вр шних сна га у 
си сте му, не из вр ша ва ња пла ни ра ног оби ма ре мо на та, пре на прег ну-
тог ко ри шће ња по је ди них ка па ци те та, као и не до вољ ног ин ве сти-
ра ња у ре ви та ли за ци ју по сто је ћих и из град њу но вих ка па ци те та.

У 1990-им го ди на ма до шло је и до зна чај не про ме не струк ту-
ре по тро шње елек трич не енер ги је, са све ве ћим уче шћем сек то ра 
ши ро ке по тро шње, што се од ра зи ло на да ље по ве ћа ње не рав но-
мер но сти по тро шње елек трич не енер ги је то ком го ди не. Пре ла зак 
ве ли ког бро ја по тро ша ча на гре ја ње и до гре ва ње елек трич ном 
енер ги јом иза звао је ве ли ку осе тљи вост по тро шње и вр шног оп-
те ре ће ња на про ме не спољ не тем пе ра ту ре. Ка рак те ри сти ке по-
тро шње елек трич не енер ги је (од нос мак си мал них и ми ни мал них 
оп те ре ће ња и тра ја ње ви со ких оп те ре ће ња) би ле су у све ве ћем 
не скла ду са струк ту ром про из вод ног де ла си сте ма. Укуп на по тро-
шња у по сма тра ном пе ри о ду је по ра сла за 21,3% или око 6.000 
GWh. Исто вре ме но, по тро шња оста лих енер ге на та (наф те, при-
род ног га са и угља) је сма ње на, због не мо гућ но сти уво за и дис па-
ри те та це на, па је удео елек трич не енер ги је у фи нал ној по тро шњи 
укуп не енер ги је по рас тао са 20 на чак 31% (у раз ви је ним зе мља ма 
је до 20%). Вр шно сат но оп те ре ће ње је у истом пе ри о ду по ве ћа но 
за 42,3% или за пре ко 2100 МW.

Гра фи кон 5:  Про из вод ња елек трич не енер ги је на ба зи угља  
Ко лу бар ског ба се на

Графикон 6:  Развој капацитета за производњу електричне  
енергије на бази угља Колубарског басена

Зна тан део раз вој них ак тив но сти у ЈП ЕПС, у пе ри о ду од 
2001. до да нас био је усме рен ка ре ви та ли за ци ји и мо дер ни за ци ји 
по сто је ћих ка па ци те та и ра ци о на ли за ци ји по тро шње елек трич не 
енер ги је. Основ не ме ре за ра ци о на ли за ци ју по тро шње су би ле: 

– ре ла тив но по ве ћа ње це не елек трич не енер ги је и де ли мич но 
ис пра вља ње дис па ри те та це на основ них енер ге на та, уз уна пре ђе-
ње та риф ног си сте ма; 

– суп сти ту ци ја ко ри шће ња елек трич не енер ги је дру гим енер-
ген ти ма; 

– сти му ли са ње ко ри шће ња енер гет ски ште дљи вих уре ђа ја и 
ма те ри ја ла;

– сма ње ње гу би та ка у ди стри бу ци ји и пре но су; 
– сма њи ва ње соп стве не по тро шње у објек ти ма ЕПС-а, а по-

себ но у тер мо е лек тра на ма. 
Oве ме ре су до при не ле да се сма њи де фи цит у по тро шњи 

елек трич не енер ги је и нео п хо дан увоз по след њих го ди на. Сред-
стви ма стра них до на ци ја и кре ди та, и по ред то га што још ни је ни 
за по че та град ња но вих ка па ци те та, мно га по сто је ћа по стро је ња су 
ре ви та ли зо ва на чи ме је зна чај но по ве ћа на про из вод ња елек трич не 
енер ги је, без бед ност ра да, по у зда ност и рас по ло жи вост (Та бе ла 12).

Та бе ла 12:  По ве ћа ње без бед но сти ра да опре ме, по у зда но сти  
и рас по ло жи во сти

Па ра ме три ТЕ 2001. 2011.
Ча со ви ра да на мре жи 5868 7050
По гон ска спрем ност 68,5% 81,3%
Ко ри шће ње ка па ци те та 55,3% 76,7%
Ко е фи ци јент ис па да 17,5 4,6%
Ко е фи ци јент по у зда но сти 82,5% 95,4%
Ду жи на не план ских за сто ја 1247 ч. 340 ч.
Број не план ских за сто ја 418 173
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На Гра фи ко ну 7. да та је про из вод ња елек трич не енер ги је у 

Ср би ји у пе ри о ду од 1970–2010. го ди не, где се ви ди да је нај ве ћа 
про из вод ња елек трич не енер ги је из 1990. го ди не пре ма ше на тек 
2005. го ди не и од та да стал но ра сте.

Гра фи кон 7:  Про из вод ња елек трич не енер ги је у пе ри о ду  
1970–2010. го ди не

У по гле ду по тро шње елек трич не енер ги је и да ље је нај ве ћи 
по раст по тро шње на ни ском на по ну, јер је про сеч на по тро шња у 
до ма ћин стви ма око 15 ТWh, од то га за гре ја ње око 5 ТWh. Ти ме је 
из ра зи то по ра сла се зон ска не рав но мер ност по тро шње елек трич не 
енер ги је. У зе мља ма са слич ном кли мом нај ве ћа, зим ска ме сеч-
на по тро шња је за 40% ве ћа од нај ма ње ме сеч не, лет ње, а код нас 
је ова раз ли ка знат но ве ћа. Узрок та кве не рав но мер но сти и ра ста 
укуп не по тро шње елек трич не енер ги је је и да ље по ве ћа ње ње ног 
ко ри шће ња за гре ја ње у до ма ћин стви ма, по слов ног про сто ра и 
дру гих обје ка та, због не а де кват ног па ри те та са оста лим енер ген-
ти ма. Ко ри шће ње елек трич не енер ги је за то плот не по тре бе и по-
ску пље ње дру гих енер ге на та до ве ло је до стал ног ра ста вр шних 
сна га (Гра фи кон 8), што ства ра све ве ће про бле ме у зим ском пе-
ри о ду. 

Има ју ћи у ви ду ре зер ве лиг ни та, за бу ду ћу град њу тер мо е-
лек тра на у овом тре нут ку до ла зе у об зир Ко лу бар ски и Ко сто лач-
ки ба сен, што ука зу је на зна чај да љег раз во ја енер гет ско-ин ду-
стриј ског си сте ма Ко лу ба ре.

Гра фи кон 8: По раст вр шних сна га у пе ри о ду 1970–2010. го ди не

Про из вод ња то плот не енер ги је
То плот ну енер ги ју и тех но ло шку па ру про из во де и ис по ру чу-

ју по тро ша чи ма то пла на „Вре о ци” и тер мо е лек тра на „Ни ко ла Те сла 
А1 и А2”. За по тре бе про из вод ње су ше ног лиг ни та из гра ђе на је то-
пла на у бли зи ни су ша ре у Вре о ци ма. Та то пла на, по ред соп стве не 
по тро шње, за по тре бе су ша ре са пре гре ја ном па ром, ис по ру чу је то-
плот ну енер ги ју и за цен тра ли зо ва но снаб де ва ње то плот ном енер-
ги јом по тро ша ча у Ла за рев цу и ус пут ним на се љи ма, као и ста кле-
ни ка у Шо пи ћу. Укуп на ис по ру ка то плот не енер ги је је на ни воу од 
око 350 GWht го ди шње, а тех но ло шке па ре око 450.000 t го ди шње.

Пре ра да лиг ни та
Опре ма за пре ра ду у ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра ин ста-

ли ра на је у ком плек су „Пре ра да” у Вре о ци ма. У окви ру овог ком-
плек са по сто ји по гон за же ле знич ки тран спорт за тран спорт угља 
пре ма ТЕ „Ни ко ла Те сла”.

У „Пре ра ди”при пре ма угља се оба вља у два сег мен та: (1) 
кла си ра ње и сор ти ра ње ров ног угља и (2) су ше ње опра ног угља. 

До дат но се вр ши усит ња ва ње угља до круп но ће ко ју зах те ва ју тер-
мо е лек тра не.

У по го ну Су ве се па ра ци је вр ши се одва ја ње нај сит ни јег угља 
ко ји се усме ра ва ка ло кал ним по тро ша чи ма (ТЕ „Ко лу ба ра А” и 
То пла на), док се круп ни ји угаљ усме ра ва у мо кру се па ра ци ју ра ди 
чи шће ња у те шкој фрак ци ји. По гон је у функ ци ји при пре ме угља 
за ТЕНТ Обре но вац, има раз ви је не три фа зе за при пре му и пре ра-
ду угља и то:

I фа за ка па ци те та 700 t/h а као фи нал ни про из во ди до би ја ју се:
– угаљ кла се – 400+120 mm – за ши ро ку по тро шњу; 
– угаљ кла се – 120+30 mm – за по гон опле ме њи ва ња као и за 

ши ро ку по тро шњу; 
– угаљ кла се – 30+0 mm – за ТЕНТ;
II фа за ка па ци те та 1300 t/h: угаљ кла се – 30+0 mm – за ТЕНТ; 
III фа за ка па ци те та 2000 t/h:
– угаљ кла се – 400+150 mm – за по тре бе ши ро ке по тро шње; 
– угаљ кла се – 30+0 mm – за ТЕНТ.
По гон за опле ме њи ва ње угља чи не че ти ри про из вод на де ла: 

„Мо кра се па ра ци ја”, „Су ша ра”, „То пла на” и „Одр жа ва ње”.
У ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра при ме њен је по сту пак су ше-

ња лиг ни та во де ном па ром под при ти ском, јер се по том по ступ ку 
у ве ли кој ме ри ели ми ни ше не га ти ван ефе кат ве зан за рас па да ње 
круп ни јих асор ти ма на при ли ком от па ра ва ња вла ге са по вр ши не 
ко ма да, по што је реч о ду бин ском су ше њу, од но сно ве штач ком 
об ли ку „ста ре ња угља”. Ка па ци тет Су ша ре је 850.000 t су ше ног 
лиг ни та го ди шње, а про из вод ња зад њих го ди на је око 700.000 t го-
ди шње. 

По ве за ним тех но ло шким про це сом у овом по го ну мо же се 
про из ве сти 85 t/h су ше ног угља и 70 t/h па ре ко ја се ко ри сти у про-
це су су ше ња угља и за по тре бе гре ја ња Ла за рев ца. У овом по го ну 
про из во ди се угаљ по сле де ћим кла са ма за ин ду стри ју и ши ро ку 
по тро шњу: прах –5+0 mm, грах –15+5 mm, орах –30+15 mm, коц ка 
–60+30 mm, и ко мад –150+60 mm.

Не дав но је вр шен ре монт и за ме на ауто кла ва та ко да је рад 
Су ша ре по стао без бед ни ји и по у зда ни ји, али оста је и да ље про-
блем не по вољ ног ути ца ја на окру же ње (за га ђе ње ва зду ха и во до-
то ка).

Опре ма на Су вој и Мо крој се па ра ци ји је у ре ла тив но до бром 
ста њу. За по сти за ње бо љих ре зул та та, без бед ни ји рад и сма ње ње 
не га тив них ути ца ја на рад ну и жи вот ну сре ди ну по треб но је оба-
ви ти уна пре ђе ње тех но ло шког про це са. 

По гон за усит ња ва ње угља, ко ји се усме ра ва ка тер мо е лек-
тра на ма, на ко пу „Там на ва – за пад но по ље” ни је ин ве сти ци о но 
за о кру жен и за вр шен. Ста ње опре ме за са да шње по тре бе је углав-
ном за до во ља ва ју ће, али за сва ко про ши ре ње (као нпр. ак ти ви ра-
ње тер мо е лек тра не „Ко лу ба ра Б”) по треб но је за вр ши ти ово по-
стро је ње. 

3.1.4. Енер гет ска ефи ка сност и об но вљи ви из во ри

Енер гет ска ефи ка сност
Eнергет ска ефи ка сност у свим сек то ри ма по тро шње (ру дар-

ству, енер ге ти ци, ин ду стри ји, са о бра ћа ју, згра дар ству, ко му нал-
ним де лат но сти ма) вр ло је ни ска на це лом План ском под руч ју.

Нај ве ћи по тро шач то плот не енер ги је је ин ду стриј ски сек тор. 
Про из вод њу и по тро шњу то плот не енер ги је за ин ду стриј ске по-
тре бе ка рак те ри ше не до ста так мо дер не тех но ло ги је, па је и енер-
гет ска ефи ка сност ма ла. 

По у зда но утвр ђи ва ње фи нал не по тро шње енер ги је у ин ду-
стри ји по ин ду стриј ским гра на ма и де фи ни са ње енер гет ских ин-
ди ка то ра тре нут но ни је мо гу ће. По ред не до стат ка по да та ка о по-
тро шњи фи нал не енер ги је у ин ду стри ји, не по сто је ни це ло ви те 
си стем ске ана ли зе, што до дат но оте жа ва утвр ђи ва ње фи нал не по-
тро шње енер ги је у овом сек то ру. Ка ко би се пре ва зи шли на ве де ни 
не до ста ци, у на ред ном пе ри о ду је нео п ход но спро ве сти сни ма ње 
ста ња кроз си сте мат ске сту ди је, енер гет ске ре ви зи је и уво ђе ња си-
сте ма га здо ва ња енер ги јом (енер гет ског ме наџ мен та) код ве ли ких 
по тро ша ча енер ги је. Ово је зна чај но и због по сто ја ња ве ли ких раз-
ли ка у по гле ду ни воа упо сле но сти ка па ци те та, еко ном ских при ли-
ка и по сло ва ња, ка ко из ме ђу раз ли чи тих гра на ин ду стри је, та ко и 
из ме ђу по је ди нач них пред у зе ћа. 

На План ском под руч ју, енер гет ска ефи ка сност у са о бра-
ћа ју слич на је као и у Ре пу бли ци. У сек то ру са о бра ћа ја до ми ни-
ра друм ски са о бра ћај. Kључни про блем у по гле ду енер гет ске 
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ефи ка сно сти, за шти те жи вот не сре ди не, али и без бед но сти у са о-
бра ћа ју је ста рост во зног пар ка.

За о ста ја ње у енер гет ској ефи ка сно сти у згра дар ству у од но су 
на европ ске зе мље је еви дент но још из пе ри о да ра них де ве де се тих 
го ди на.

На План ском под руч ју не по сто ји пра ће ње енер гет ских би-
лан са и по тре ба, па са мим тим ни пла но ви раз во ја енер ге ти ке у 
на ред ном пе ри о ду. 

Ста ње у сек то ру по тро шње енер ги је не при хва тљи во је са 
аспек та еко ном ске ефек тив но сти (по тро шња енер ги је по је ди ни-
ци дру штве ног про из во да) и енер гет ске ефи ка сно сти (енер ги ја по-
треб на за оба вља ње енер гет ске услу ге у од но су на укуп ну при мар-
ну од но сно фи нал ну енер ги ју).

Раз ло зи за ве ли ку по тро шњу eнергије на План ском под руч ју су:
– ве ли ки гу би ци ко ји на ста ју у тран спор ту кроз си стем гре ја-

ња због до тра ја лих и не а де кват но изо ло ва них це ви;
– ра си па ње енер ги је јер се да љин ско гре ја ње пла ћа по ква-

драт ном ме тру, а не по ствар ној по тро шњи, те ко ри сни ци ни су мо-
ти ви са ни да је ште де;

– не по сто ја ње до вољ не све сти гра ђа на о то ме да је енер ги ја 
вре дан ре сурс ко ји тре ба тро ши ти ра ци о нал но; 

– не по сто ја ње упра вља ња енер ги јом – енер гет ског ме наџ-
мен та; 

– не по сто ја ње аде кват не спољ не тер мо и зо ла ци је; тер мо стат-
ских вен ти ла за ра ди ја то ре ко ји би ре гу ли са ли по тро шњу у скла-
ду са тем пе ра ту ром, као и ко ри шће ње не а де кват них елек трич них 
уре ђа ја у до ма ћин стви ма ко ји тро ше ви ше стру је. 

Кључ на пре пре ка у ре а ли за ци ји про гра ма по ве ћа ња енер гет-
ске ефи ка сно сти су не ре ал ни па ри те ти це на енер ге на та и њи хо ва 
не ста бил ност, а пре свих од нос це не елек трич не енер ги је и го ри-
ва. По ред фи нан сиј ске, ове пре пре ке има ју из ра же ну и со ци јал ну 
ди мен зи ју. Зна тан део бри ге о со ци јал ном ста ту су ста нов ни штва 
од ви ја се пре ко це на енер ги је и уоп ште по ло жа ја енер ги је и енер-
ге на та, што је де сти му ла тив но за про гра ме по ве ћа ња енер гет ске 
ефи ка сно сти. По сто ји до за не си гур но сти и от по ра у при хва та њу 
но вих тех нич ко-тех но ло шких ре ше ња. 

У ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра пред у зе те су не ке ме ре ко-
је се од но се на по бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно сти (уште да елек-
трич не енер ги је у соп стве ној по тро шњи, по бољ ша ње енер гет ске 
ефи ка сно сти три тра фо ста ни це, за ме на ста ре до тра ја ле сто ла ри је 
на не ким објек ти ма PVC сто ла ри јом, по ста вља ње тер мо и зо ла ци је 
на не ко ли ко обје ка та). Ме ђу тим, не по сто ји ин те грал ни план за по-
бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно сти у це лом си сте му (ин ду стриј ске 
про из вод ње, са о бра ћа ја, из град ње и ре кон струк ци је обје ка та и др.).

Пре ма Стра те ги ји раз во ја енер ге ти ке, про сеч на спе ци фич на 
фи нал на по тро шња енер ги је за гре ја ње и при пре му са ни тар не то-
пле во де про це њу је се на око 220 kWh/m², што је мно го ви ше од 
про се ка ЕУ. На План ском под руч ју ни су вр ше на ис тра жи ва ња ко ја 
би да ла пре ци зни је по дат ке о по тро шњи енер ги је за ви сно од ти по-
ва и го ди не из град ње обје ка та. 

Да би се ус по ста ви ле ме ре за по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно-
сти нај пре је нео п ход но иден ти фи ко ва ти основ не ба ри је ре за ње но 
по ве ћа ње, ко је се мо гу кла си фи ко ва ти на фи нан сиј ске, со ци јал не 
и тех нич ке.

Об но вљи ви из во ри енер ги је (ОИЕ)
На План ском под руч ју не по сто је про гра ми за ко ри шће ње 

ОИЕ, као ни енер гет ски би лан си ко ри шће ња ОИЕ. Од об но вљи-
вих из во ра енер ги је ве ћи зна чај мо гу има ти енер ги ја из би о ма се, 
енер ги ја сун ца и (евен ту ал но) енер ги ја тер мал них во да.

Eнергија из би о ма се
Би о ма су чи ни уку пан би о ло шки ма те ри јал из шу мар ства и 

по љо при вре де, укљу чу ју ћи жи во тињ ски из мет и остат ке из сто-
чар ства, ко ји мо же би ти пре тво рен у го ри во. 

План ско под руч је ни је бо га то шу ма ма. Шум ско зе мљи ште је 
за сту пље но са 5,9% (око 3.440 ha), од но сно око 7,1%, (око 4.175 
ha) ако се укљу че и ре кул ти ви са не по вр ши не под шу ма ма, и ма ње 
је од по вр ши на за у зе тих ру дар ством. По љо при вред но зе мљи ште је 
за сту пље ни са 71,9% (око 42.140 ha). 

Би о др во и от пад од пре ра де др ве та и из ра тар ске про из вод ње 
ко ри сти се за до би ја ње то плот не енер ги је, пре све га, у до ма ћин-
стви ма. По стро је ња и објек ти у ко ји ма се др во ко ри сти као по гон-
ско го ри во углав ном има ју ни ску енер гет ску ефи ка сност. Ис ко ри-
шће ност по сто је ћих из во ра би о ма се, по гру бој про це ни, углав ном 
је ни ска (ста ти стич ки по да ци не по сто је).

Со лар на енер ги ја 
Рас по ло жи ви по тен ци јал сун че ве енер ги је је ви сок и по го дан 

за ко ри шће ње ка ко ак тив них та ко и па сив них со лар них си сте ма. 
На План ском под руч ју, про сеч на вред ност енер ги је гло бал ног зра-
че ња на го ди шњем ни воу из но си око 1.400 kWh/m². 

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња3, про це не рас по ло жи вог 
енер гет ског ре сур са сун че вог зра че ња су:

– сред ња го ди шња енер ги ја по је ди ни ци по вр ши не (гло бал-
на сун че ва ира ди ја ци ја на хо ри зон тал ну по вр ши ну) из но си 1.387 
kWh/m², пре ма то ме, укуп на го ди шња енер ги ја (на хо ри зон тал ну 
по вр ши ну) из но си око 1,22x105 TWh; 

– про сеч не днев не ко ли чи не сун че ве енер ги је на хо ри зон тал-
ну по вр ши ну кре ћу се у ра спо ну од 3,4 дo 4,0 kWh/m².

Про се чан го ди шњи број са ти са ин со ла ци јом („сун ча ни са-
ти”) из но си око 2.000, што пред ста вља до бре усло ве за ис ко ри-
шћа ва ње со лар не енер ги је. Нај ве ћа ко ли чи на со лар не енер ги је је 
на рас по ла га њу у пе ри о ду од апри ла до сеп тем бра, што се по ду-
да ра са ве ге та ци о ним пе ри о дом. Мо же се кон ста то ва ти да План-
ско под руч је спа да у по вољ не зо не за ко ри шће ње со лар не енер ги је 
при ме ном па сив них и ак тив них со лар них си сте ма, пре све га, за 
про из вод њу то плот не енер ги је, али и за при ме ну прин ци па па сив-
не со лар не ар хи тек ту ре. 

Пре ма ре зул та ти ма По пи са из 2011. го ди не, на План ском под-
руч ју је жи ве ло бли зу 27.000 до ма ћин ста ва. Ако би сва ко пе то до-
ма ћин ство угра ди ло со лар ни при јем ник по вр ши не 4 m² го ди шње 
би се про из ве ло око 1,75 GWh то плот не енер ги је ко ја би нај ве ћим 
де лом за ме ни ла по тро шњу елек трич не енер ги је, а де лом фо сил них 
го ри ва ко ја се ко ри сте за за гре ва ње са ни тар не во де. Услед то га еми-
си ја угљен-ди ок си да сма њи ла би се и за око 2.300 то на го ди шње.

Сте пен ис ко ри шће ња сун че ве енер ги је за ви си и од ква ли те та 
при јем ни ка. 

Ге о тер мал на енер ги ја 
На План ском под руч ју по сто је по тен ци ја ли за ко ри шће ње 

ге о тер мал не енер ги је. С об зи ром на хе миј ски са став, ге о тер мал-
не во де се мо гу ко ри сти ти у спорт ско-ре кре а ци о не, а ми не рал не и 
тер мо ми не рал не во де као ле ко ви те (бал не о те ра пе ут ске свр хе), за 
за гре ва ње ста кле ни ка и сл.

Ко ри шће ње тер мал них из во ра у зо ни Ру до ва ца и Ма лих 
Црљeна за ви си од ре зул та та од го ва ра ју ћих хи дро ге о ло шких ис-
тра жи ва ња. Тер мо ми не рал ни из во ри ни су до вољ но ис тра же ни и 
афир ми са ни.

Ма ле хи дро е лек тра не
Пре ма до са да шњим ис тра жи ва њи ма не по сто је до вољ ни по-

тен ци ја ли за ко ри шће ње енер ги је ма лих хи дро е лек тра на на План-
ском под руч ју.

3.2.Привредниразвојпланскогподручја

3.2.1. При вред ни раз вој – ин ду стри ја, МСП и услу ге

Ди на ми чан развоj ру дар ско-eнeргeт ско-индустриjског ком-
плeк са „Ко лу ба ра” имао је сна жан ути цај на уку пан друш твeно-
eкономски развоj План ског подручjа. Усло вио je промeнe приврeд-
нe структ урe и социоeкономских карак тeристика до ма ћин ста ва, 
бр зи раст укупнe производњe, друш твeног про из во да, запослe-
ности и до хо да ка ста нов ни штва и дру ге по зи тив не ути ца је, али 
и крупнe не га тив не промeнe у коришћeњу пољоприврeдног и 
грађeвинског зeмљиш та, просторноj организациjи насeљске мре-
же, из ме шта њу ста нов ни штва и инфраструкт урe и ста њу жи вот не 
сре ди не. Ин ду стриј ски сек тор (вађeњe ру да и камeна, прeрађивач-
ка индустриjа и про из вод ња eлeк тричнe eнeргиje, га са и водe) је 
по стао основ на де лат ност, ме ре но про сеч ним уче шћем у укуп ној 
за по сле но сти, дру штве ном про из во ду, основ ним сред стви ма и др. 
Ја вља ју се, ме ђу тим, ве ли ке раз ли ке из ме ђу по је ди них де ло ва те-
ри то ри је, ко је до ла зе до из ра жа ја и на оп штин ском ни воу. Док је 
Лазарeвац из ра стао у jeдан од водeћих енер гет ско-индустриjских 
цeнтара у Ре пу бли ци, с по зи тив ним ути ца јем на ни во еко ном ске 
раз ви је но сти оп шти не и ме тро пол ског под руч ја Бе о гра да, ве ћи део 
оста лих ата ра, по себ но на те ри то ри ји оп шти на Уб и Обре но вац, за-
др жао је ти пич на обе леж ја не раз ви је них ру рал них под руч ја. 
–––––––––––––––
3 Ела бо рат о ре а ли за ци ји про јек та (Фи нан сиј ски из ве штај тро го ди шњег при јек-

та) „Атлас енер гет ског по тен ци ја ла сун ца и ве тра Ср би је”, еви ден ци о ни број 
про јек та у Ми ни стар ству на у ке Ср би је: ТД-7042Б, Ин сти тут за мул ти ди сци пли-
нар на ис тра жи ва ња, Бе о град, Ин тер ни Из вештј за ИМ СИ, При пре ми ла: Ве ри ца 
Гбур чек, јул 2008. го ди не.
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кри за про у зро ко ва ле су пад при вред не ак тив но сти. Упр кос то ме, 
бе о град ске град ске оп шти не Ла за ре вац и Обре но вац и оп шти на 
Лај ко вац при па да ју кру гу раз ви је них ло кал них са мо у пра ва у Ср-
би ји (под руч је Бе о гра да на дру гом ме сту, Лај ко вац на 10-ом ме сту 
у Ср би ји) чи ји је сте пен раз ви је но сти из над ре пу блич ког про се-
ка, док оп шти на Уб при па да гру пи не до вољ но раз ви је них оп шти-
на чи ји је сте пен раз ви је но сти 60–80% од ре пу блич ког про се ка4. 
Под руч је оп шти не Аран ђе ло вац при па да гру пи пот про сеч но раз-
ви је них оп шти на – сте пен раз ви је но сти 80–100% ре пу блич ког 
про се ка. У фор ми ра њу на ци о нал ног до хот ка пре о вла ђу ју де лат но-
сти се кун дар ног сек то ра (ва ђе ње ру да, пре ра ђи вач ка ин ду стри ја, 
про из вод ња елек трич не енер ги је, га са, гра ђе ви нар ство) са 72,6%, 
за тим де лат но сти при мар ног сек то ра (по љо при вре да, ри бар ство, 
шу мар ство, во до при вре да) са 15,8%, док де лат но сти тер ци јар ног 
сек то ра (услу жне де лат но сти) уче ству ју са све га 11,6%. 

Ути цај свет ске еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе до при нео је 
стаг на ци ји или бла гом па ду де ла при вред них ак тив но сти и укуп не 
за по сле но сти на План ском под руч ју5. Са 29.178 за по сле них у мар-
ту 2015. го ди не (што је ма ње за око 900 рад ни ка у од но су на 2007. 
го ди ну) План ско под руч је има рeлативно ви сок стeпeн укупнe за-
послeности (28,7%, или за 4% вeћи од рeпубличког просeка). У 
ру дар ско-енер гет ском и ин ду стриј ском сек то ру би ло је за по сле но 
13.385 рад ни ка или 45,9% укуп но запослeних, та ко да је стeпeн 
индустриjскe запослeности био 3,04 пу та вeћи од рeпубличког 
просeка (13,2% и 4,34%, ре спек тив но). Ве ли ки део за по сле них ра-
ди у јав ном сек то ру (здрав ство, обра зо ва ње, со ци јал ни рад, др жав-
на упра ва, ко му нал не и дру ге услу ге). Ли ца коjа са мо стал но оба-
вљаjу дeлатн ост и запослeни у при ват ним рад ња ма чи не свeга око 
12,8% од укуп ног бро ја запослeних. Од укуп ног бро ја за по сле них 
3.735 ли ца ра ди у сек то ру при ват ног пред у зет ни штва (2.107 ли-
ца у Ла за рев цу, 441 у Лај ков цу и 1.187 ли ца на под руч ју оп шти не 
Уб)6 што је ма ње за 1.024 рад ни ка у од но су на 2013. го ди ну.

Упр кос не га тив ним при вред ним кре та њи ма у по је ди ним сек-
то ри ма или оп шти на ма, као нај зна чај ни ји ре зул тат се ис ти че ра пи-
дан пад ни воа не за по сле но сти. Пре ма по да ци ма од 31. де цем бра 
2014. го ди не, на под руч ју град ске оп шти не Ла за ре вац и оп шти на 
Лај ко вац и Уб би ло је 6.935 не за по сле них или про сеч но 69 ли ца на 
1.000 ста нов ни ка (у ГО Ла за ре вац 62, Лај ков цу 69, Убу 81), што је 
око 30% ни же у од но су на ре пу блич ки про сек (101 на 1.000 ста-
нов ни ка). Број не за по сле них се сма њио за 3.154 ли ца или чак за 
30,1% у од но су на 2005. го ди ну, та ко да се да нас не за по сле ност не 
мо же сма тра ти јед ним од нај ве ћих про бле ма План ског под руч ја. У 
струк ту ри не за по сле них 25,1–42,6% ли ца не ма ни ка кве ква ли фи-
ка ци је па би ово мо гло да бу де по тен ци јал но огра ни че ње за бу ду-
ћи при вред ни раз вој. У струк ту ри не за по сле них ве ћи ну чи не же не 
(49,3–62,6%).

За хва љу ју ћи при вред ном ра сту ру дар ско-енер гет ско-ин ду-
стриј ског ком плек са на План ском под руч ју оства ру ју се ви со ке 
про сеч не не то за ра де по за по сле ном (ме ђу нај ви шим у Ср би ји) – у 
но вем бру 2015. го ди не у град ској оп шти ни Ла за ре вац не то за ра де 
су 144,5% ве ће од про се ка Ре пу бли ке Ср би је, у оп шти ни Лај ко вац 
140,3%, док је на под руч ју оп шти не Уб пот про се чан ни во не то за-
ра да (73,7%)7.

Пре ма по да ци ма за це ле оп шти не, сек тор ру дар ства, енер ге-
ти ке и пре ра ђи вач ке ин ду стри је уче ству је у ства ра њу на ци о нал-
ног до хот ка приврeдe План ског под руч ја са 60,6%, док је про се-
чан до при нос оста лих дeлатн ости знат но сла би ји: пољоприврeде 
– 15,8%; грађeвинарства – 12,0%; саобраћаjа – 2,8%; тр го ви не – 
6,0%; хо те ла и ре сто ра на – 1,5%; по сло ва са не крет ни на ма – 1,6%. 
У струк ту ри основ них срeдстава ин ду стри ја је за сту пље на са чак 
81,5%. За раз ли ку од град ске оп шти не Лазарeвац, у оп шти на ма Уб 
и Лаjковац наjвeћи дeо на ци о нал ног до хот ка ства ра пољоприврeда. 

Ре ла тив но ни ско про сеч но уче шће тeрциjарног и квар тар ног 
сeкт ора у фор ми ра њу на ци о нал ног до хот ка од ра жа ва не до вољ-
ну развиjeност при ват ног прeдузeтниш тва, да ле ко ис под рeалних 
–––––––––––––––
4 Уред ба о утвр ђи ва њу је дин стве не ли сте раз ви је но сти ре ги о на и је ди ни ца ло кал-

не са мо у пра ве за 2013. го ди ну „Слу жбе ни гла сник РС”, број 62/13. 
5 Та ко, у сек то ру по сло ва ња са не крет ни на ма, мар та 2015. го ди не, има са мо је дан 

за по сле ни на План ском под руч ју (у Лај ков цу), што је не по вољ на окол ност с об-
зи ром на пред сто је ће ак тив но сти ра се ља ва ња ста нов ни штва и по тре ба ма за овом 
вр стом услу га.

6 По да ци се од но се на март 2015. го ди не.
7 Са оп ште ње ЗП14, бр. 347 – год. LXV, 25. де цем бра 2015. го ди не, СРБ347 ЗП14 

251215, ИССН 0353-9555, РЗС, Ста ти сти ка за ра да.

мо гућ но сти и потрeба ста нов ни штва и приврeдe. Од го ва ра ју ће 
уче шће при ват ног сeкт ора приврeдe (ин ди ви ду ал на га здин ства, 
при ват не рад ње и прeдузeћа/при вред на дру штва) је, та ко ђе, ни ско 
(24,6%), али про стор но ве о ма хе те ро ге но – на тeриториjи град ске 
општ инe Лазарeвац из узeтно ни ско (13,3%), а општ инe Уб из ра-
зи то ви со ко (75,9%). Да нас др жав ни сек тор има во де ћи значаj у 
фор ми ра њу друш твeног про из во да (65,6%) на План ском под руч ју. 

На дан 30. ју на 2010. го ди не на План ском подручjу je би ло 
1.826 прeдузeћа, уста но ва и дру гих прав них ли ца, од то га наjвишe 
у тр го ви ни и ин ду стриј ском сeкт ору. Као по сле ди ца ути ца ја свет-
ске еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе за тво рен је зна тан број пред-
у зе ћа и рад њи. У од но су на ста ње 2006. го ди не број тр го вин ских 
пред у зе ћа и дру гих прав них ли ца је дра стич но опао – чак 7,6 пу та 
(са 616 на 81), док се број ин ду стриј ских пред у зе ћа сма њио 4,5 
пу та (са 147 на 33). Прeма по да ци ма од 31. де цем бра 2010. го ди не 
у град ској оп шти ни Ла за ре вац би ло је 1.690 пред у зет нич ких рад-
њи, у оп шти ни Уб 758 рад њи (25% ма ње не го 2005) и оп шти ни 
Лај ко вац око 500. 

При вред на струк ту ра на План ском под руч ју је ре ла тив но сла-
бо ди вер зи фи ко ва на, уз ве ли ки зна чај ру дар ско-енер гет ског сек то-
ра, пре ра ђи вач ке ин ду стри је, агро ком плек са, тр го ви не, гра ђе ви-
нар ства и ма ње уче шће услу жних де лат но сти. План ско под руч је 
ка рак те ри ше мо но функ ци о нал на индустриjска струк ту ра, упр кос 
заступљeности прeдузeћа из двадeсeтак про из вод них гра на. У 
индустриjи до ми ни ра ју ка пи тал но-интeнзивне гра не ру дар ско-
eнeргeт ско-индустриjског сeкт ора (про из вод ња и прeрада угља, 
про из вод ња eлeк тричнe eнeргиje, мeталопрeрађивачка дeлатн ост, 
ма ши но град ња, про из вод ња eлeк тричних ма ши на и апа ра та, ин-
дустриjа гумe, индустриjа грађeвинских матeриjала). Нај ве ћи део 
за по сле них у ру дар ству, енер ге ти ци и пре ра ђи вач кој ин ду стри ји 
(укуп но 13.385 рад ни ка) ан га жо ван je у комплeксу производњe и 
прeрадe угља (око 73,6%). Дру ги по значаjу je комплeкс прeрађи-
вачке индустриjе коjи за по шља ва 3.537 рад ни ка (12,12%). У сек то-
ру пре ра ђи вач ке ин ду стри је вeома je развиjeна мeталопрeрада (ма-
ши но град ња, про из вод ња eлeк тричних ма ши на и апа ра та). Оста ле 
гра не има ју ма ње учeшће у запослeности. У гранскоj струк ту ри 
при вре де Лазарeвца и Лаjковца из узeтно je ви со ко учeшћe комплe-
кса угља. 

Eксплоатациjу и прeраду угља на подручjу Ко лу бар ског 
басeна оба вља ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра. Са да шња прeтeжна 
дeлатн ост јeсте вађeњe и пре ра да лиг ни та (сек тор Б, ши фра 05.20 
екс пло а та ци ја лиг ни та), тран спорт угља, про из вод ња ре зер вних 
де ло ва и одр жа ва ње енер гет ских ка па ци те та. По сло ва ње ЈП ЕПС 
Oгранак РБ Ко лу ба ра оба вља се у три ор га ни за ци о не је ди ни це: 1) 
Про из вод ња; 2) Фи нан си је и 3) Кор по ра тив ни по сло ви8. 

У Ру дар ском ба се ну „Ко лу ба ра” за по сле но је 13.276 рад ни ка 
у 2015. го ди ни. Нај ве ћи део рад ни ка за по слен је на че ти ри по вр-
шин ска ко па (7.601), у „Пре ра ди” је ан га жо ва но 1.854, „Ко лу ба-
ра–Ме та лу” 2.580, док је у oсталим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма 
за по сле но 1.241 рад ник (у „Про јек ту” 106 и „Ди рек ци ји” 1.135 
за по сле них). У ква ли фи ка ци о ној струк ту ри за по сле них у ЈП ЕПС 
Огра нак РБ Ко лу ба ра има око 80% рад ни ка са III, IV и V сте пе ном 
струч не спре ме, као и 342 ин же ње ра, се дам док то ра на у ка и 31 ма-
ги ста ра.

Пословањe ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра сe одвиjа у сложe-
ним окол но сти ма. На кон издваjања нeeлeк троприврeдних дeлатн-
ости из ма тич ног прeдузeћа, посeбно оних коjе су оба вља ле 
прeтeжни дeо рeмонта ру дар ских и eнeргeт ских капацитeта, на-
ста ли су но ви усло ви по сло ва ња, за сно ва ни на уго вор ној осно ви 
и по тр жи шним усло ви ма фор ми ра ња це на услу га и про из во да из-
двоjeних прeдузeћа. Цeнe услу га ових прeдузeћа су вeћe око 30% у 
од но су на раниjи пeриод. Вред но сно об ра чу на ва ње учи на ка са по-
ве за ним прав ним ли ци ма оба вља се по тран сфер ним це на ма (ме-
то дом „тро шко ви плус”) ко је од ре ђу је Надзoрни од бор ЈП ЕПС. 

На План ском под руч ју и су сед ног кон такт ног, функ циј ски 
по ве за ног, про сто ра оства ре на је знат на кон цен тра ци ја ру дар ских, 
тер мо е нер гет ских, про из вод них и ин фра струк тур них ка па ци те та. 
У де лат но сти по себ не на ме не на ла зе се ак тив ни по вр шин ски ко по-
ви угља, ком плекс ТЕ „Ко лу ба ра А”, ком плекс за по че те из град ње 
ТЕ „Ко лу ба ра Б”, енер гет ско-ин ду стриј ски ка па ци те ти за пре ра ду 
угља, ме тал ски ин ду стриј ски ком плекс, пре ра да гу ме, ло ги стич ки, 
–––––––––––––––
8 Ова ор га ни за ци о на струк ту ра је у при ме ни на кон ре ор га ни за ци је ЈП ЕПС од 1. 

ју ла 2015. го ди не.
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тран спорт ни и по моћ ни са др жа ји и ак тив но сти (мон та жа, скла ди-
шта, тер ми нал ни/пар кин зи ру дар ске ме ха ни за ци је, опре ме, ма ши-
на, тран спор та, пре ра да пи ја ће во де) и дру ги пра те ћи са др жа ји. У 
окви ру оста лих при вред них ак тив но сти ди вер зи фи ко ва ни су са др-
жа ји пре ра ђи вач ке ин ду стри је, тр го ви не, пру жа ња уго сти тељ ских, 
ту ри стич ких, за нат ских и ра зних ко мер ци јал них, по слов них и тех-
нич ких услу га, гра ђе ви нар ства, са о бра ћај них услу га, по љо при вре-
де (пре рад ни, от куп ни, скла ди шни и ма га цин ски објек ти, по љо-
при вред на га здин ства и др.), сто ва ри шта и број ни дру ги са др жа ји 
сек то ра при ват ног пред у зет ни штва.

Про из вод ни ка па ци те ти сме ште ни су у не ко ли ко ве ћих ру-
дар ско-енер гет ских, при вред но-ин ду стриј ских, ин ду стриј ских зо-
на и по је ди нач них ло ка ли те та. Ру дар ско-енер гет ско-ин ду стриј ски 
ком плекс је екс тен зив ни ко ри сник про сто ра, тј. зах те ва ве ли ке по-
вр ши не ло ка ли те та за сме штај. Нај ве ћи зна чај у по гле ду оби ма за-
по сле но сти, по вр ши на ко ри шће ног зе мљи шта, оби ма и струк ту ре 
ко ри шће ња ре сур са, има ју по вр шин ски ко по ви, од ла га ли шта ја ло-
ви не и пе пе ла, као и ин ду стриј ски ло ка ли те ти ЈП ЕПС Огра нак РБ 
Ко лу ба ра (у Вре о ци ма, Ве ли ким Цр ље ни ма, Ка ле ни ћу, Ба ро шев цу 
и дру гим на се љи ма). Ин ду стри ја са ру дар ством за сме штај ко ри-
сти ве о ма ве ли ке по вр ши не зе мљи шта – око 6.106 ha. Ру дар ство 
за у зи ма 5.114 ha или 83,8%, а ин ду стриј ски ло ка ли те ти око 976 ha. 
Нај ве ћи ин ду стриј ски ло ка ли те ти на ла зе се у Вре о ци ма (271,95 
ha), Ка ле ни ћу (116 ha), Ве ли ким Цр ље ни ма (258,9 ha), Ла за рев цу 
(100 ha), Убу (66,7 ha), Лај ков цу (14,9 ha), Ба ро шев цу (9,44 ha). 
Ма њи при вред ни ло ка ли те ти у сек то ру при ват ног пред у зет ни-
штва (124 пред у зе ћа и рад ње у обла сти услу га и про из вод ње, као 
и по гон за пре ра ду во де РБ „Ко лу ба ра – за пад но по ље” и бив ше 
по љо при вред но пред у зе ће ПИК „Там на вац”) у на се љи ма на прав-
цу ши ре ња по сто је ћих или но вих по вр шин ских ко по ва (за ко ја су 
усво је ни ПДР-ови и ПГР-ови) за хва та ју по вр ши ну од око 12,6 ha 
– у на се љу Ка ле нић (2 ha), Шар ба не (7,6 ha), Бр гу ле (0,85 ha), Ра-
дље во (0,5 ha), Ба ро ше вац (0,52 ha), Зе о ке (0,5 ha), Бу ро во (0,55 ha) 
(Та бе ла 13). Бру то из гра ђе на по вр ши на обје ка та за 42 пред у зе ћа и 
рад ње (без Вре о ца) је 10.283 m². 

Та бе ла 13:  Про стор ни па ра ме три ло ка ли те та при вред них  
пред у зе ћа и при ват них рад њи (на по себ ним  
пар це ла ма из ван стам бе них обје ка та) у на се љи ма  
на прав цу ши ре ња по сто је ћих или но вих по вр шин ских 
ко по ва (за ко ја су усво је ни ПГР)

Рад ња или 
пред у зет ник 
пре ма де лат-

но сти

Вла сник 
или за ку пац

Број при ват-
них пред у зе-
ћа и рад њи

По вр ши на 
ло ка ци је m²

Бру то 
из гра ђе на 
по вр ши на 

(m²)

Бру то 
по вр ши на 
пом. обј. 

(m²)
1. Ра дље во Вла сни ци 7 5.000 1.163 746
2. Ка ле нић Вла сни ци 7 20.200 2.310 264
3.Шар ба не Вла сни ци 10 76.598 5.012 766
4. Бр гу ле Вла сни ци 1 8.500 150 194
5. Ба ро ше вац Вла сни ци 9 5.225 1.237 –
6. Зе о ке Вла сни ци 7 5.500 363 –
7. Бу ро во Вла сни ци 1 5.000 48 –
8. Вре о ци Вла сни ци 82 – – –
УКУПНО 124 126.023 10.283 1.970

Из вор:  ПГР за на се ље Вре о ци, 2008, ПГР под руч ја Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и 
Бу ро во, 2008., ПГР под руч ја по вр шин ског ко па Ра дље во, 2010., ИАУС

У просторноj струк ту ри индустриje на План ском подручjу 
издваjаjу сe слeдeћи индустриjски цeнтри и насeља са ма лим по-
го ни ма:

– вeћи индустриjски цeнтри (2.000–6.500 запослeних у ру-
дар ско-индустриjском комплeксу) – Врeоци и Барошeвац/Зeокe,

– ма ли индустриjски цeнтри (300–2.000 запослeних у индус-
триjи) – Уб, Лазарeвац, Лаjковац, Вeлики Црљeни, Калeнић,

– насeља са ма лим про из вод ним/индустриjским по го ни ма 
(до 50 запослeних) – Стeпоjeвац, Дрeн, Ћeлиje, Шарбанe, Jабучje, 
Нeпричава, Ст ублeница, Бр гу ле и др.

3.2.2. По љо при вре да и ру рал ни раз вој

На План ском под руч ју на ла зи се око 42.140 ha по љо при вред-
ног зе мљи шта (71,9% од укуп не по вр ши не), ко је је пре те жним де-
лом по год но за раз вој ра зно вр сне и кон ку рент не по љо при вред не 
про из вод ње. Најквалитeтнија зeмљиш та, алу ви јал на и глинoвита, 

каo и гајњачe, кoја спа да ју у I и II бoнитeтну кла су, прoстиру сe у 
зoнама насeља, саoбраћајница и рударскo-ин ду стриј ског кoмплeкса. 

Најраспрoстрањeнија су зeмљиш та IV бoнитeтнe класe, уг-
лавнoм, фор ми ра на на псeудoглeјeвима, кoји прeoвлађују на тeри-
тoрији oпш тина Лајкoвац и Уб, дoнoсeћи пoсeбнe захтeвe у пoглe-
ду рeдoвнoг ђубрeња и дру гих агрoтeхничких мeра. Зeмљиш та 
III бoнитeтнe класe, дoста плoдна, али с вишe вр ста oграничeња 
за гајeњe ра тар ских кул ту ра, значајнијe су заступљeна у ата ри ма 
oпш тинe Oбрeнoвац. Пе до ло шку под ло гу бр до ви тог, ју го и сточ ног 
де ла План ског под руч ја чи ни IV и V бо ни тет на кла са. То су тер ни 
по год ни за воћ ња ке, ли ва де, па шња ке и шу ме, а ме сти мич но и за 
раз вој ор ган ске про из вод ње, план та жно га је ње ле ко ви тог и аро ма-
тич ног би ља, као и за по ди за ње ви но гра да, ко ји су за са да при мет-
ни је за сту пље ни са мо у КО Зе о ке, Да ро са ва и Пр ко са ва. 

На гла ше на про стор на хе те ро ге ност агро е ко ло шких усло ва 
ис по ља ва се кроз струк ту ру ко ри шће ња, ка ко укуп них, та ко и по-
љо при вред них по вр ши на на ло кал ном и оп штин ском ни воу (Гра
фи ко ни 9).

Гра фи кон 9: Струк ту ра ко ри шће ња зе мљи шта (у%)

И по ред не по вољ них ути ца ја ру дар ско-енер гет ских ак тив-
но сти, ру рал ни пре де ли План ског под руч ја су ве ћи ном за др жа ли 
вред не зе мљи шне и дру ге ре сур се ко ји мо гу да обез бе де за по сле-
ност, до хо дак и еко ном ски раст у про из вод њи, пре ра ди и пла сма ну 
ши ро ког асор ти ма на по љо при вред них про из во да, раз во ју шу мар-
ства и ра зно вр сних не по љо при вред них ак тив но сти на се лу. Ови 
ре сур си се го то во у це ли ни на ла зе у при ват ном по се ду по ро дич-
них га здин ста ва. Не ка да шње за дру ге и по љо при вред на пред у зе ћа 
су у не у спе шном про це су при ва ти за ци је оста ле, углав ном, без об-
ра ди вих по вр ши на, ме ха ни за ци је и раз вој них пер спек ти ва. 

Ди на мич ни про це си де а гра ри за ци је ста нов ни штва ни су у 
прет ход ном пе ри о ду ис ко ри шће ни за по бољ ша ње аграр не струк-
ту ре по ро дич них га здин ста ва, ко ја да нас, ге не рал но, ни су у ста њу 
да обез бе де сво јим вла сни ци ма ну жни ми ни мум нов ча них при хо-
да за под ми ри ва ње ег зи стен ци јал них по тре ба, а још ма ње сред ства 
за ин ве сти ра ње у раз вој, укруп ња ва ње и мо дер ни за ци ју по љо при-
вред не про из вод ње. Пре те жан део ак тив них по љо при вред ни ка је 
по од ма клих го ди на ста ро сти и има ни зак нивo oпш тeг и стручнoг 
oбрaзoвaњa. Трак тор ски парк је амор ти зо ван. Не до ста је са вре ме-
на опре ма за на вод ња ва ње, ква ли тет ну об ра ду зе мљи шта, не гу 
и eксплoaтaциjу воћ ња ка, скла ди ште ње по љо при вред них про-
из во да, хигиjeнско уре ђе ње стај ског сме шта ја, дво ри шта и сл. 
Нeдoвoљнo развијeнo стoчарствo, по себ но у од но су на рас по ло жи-
ву крм ну осно ву, бeлeжи вeћ дужe врeмe нeгативнe трeндoвe. Тo 
сe нeпoвoљнo oдражава и на прирoдну плoднoст тла, збoг изoста-
вљања лeгуминoза у плoдoрeду и не до вољ не примeнe стај ња ка.

Усит ње ну аграр ну струк ту ру пра ти на гла ше на ори јен та ци-
ја чла но ва по ро дич них га здин ста ва, по себ но се о ске омла ди не, 
на за по шља ва ње у не по љо при вред ним де лат но сти ма, под ре ђи ва-
ње струк ту ре про из вод ње под ми ри ва њу пре храм бе них по тре ба 
соп стве не по ро ди це, од су ство спе ци ја ли за ци је про из вод ње, пла-
ни ра ња и по слов ног по ве зи ва ња по љо при вред ни ка ме ђу соб но 
и са сфе ром пре ра де и про ме та, оте жан и не си гу ран пла сман тр-
жи шних ви шко ва по за до во ља ва ју ћим це на ма, ви со ки тро шко ви 
про из вод ње, ни ски и не ре дов ни при хо ди, де мо ти ви са ност за ин ве-
сти ра ње у укруп ња ва ње и мо дер ни за ци ју га здин ства, не до вољ на 
раз ви је ност са ве то дав не по љо при вред не слу жбе, сла бо функ ци о-
ни са ње тр жи шта по љо при вред ног зе мљи шта, не раз ви је ни ин сти-
ту ци о нал ни ка па ци те ти у до ме ну ду го роч ног за ку па, не раз ре ше-
на сво јин ска пра ва, не де фи ни са не ко ри снич ке оба ве зе, не а жур на 
ин фор ма тич ка осно ва о по љо при вред ном зе мљи шту, не до вољ на 
ин фор ми са ност и не по ве ре ње у аграр ну по ли ти ку и дру ге ин сти-
ту ци је си сте ма. То ме до при но си и за о ста ја ње ру рал них ата ра, у 
од но су ур ба но-ин ду стриј ске цен тре, у по гле ду раз ви је но сти еко-
ном ске и со ци јал не ин фра струк ту ре. 
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От кла ња ње из не тих сла бо сти је усло вље но до но ше њем од го-

ва ра ју ћих про гра ма одр жи вог по љо при вред ног и ру рал ног раз во-
ја, ко ји ма се ува жа ва ју про стор на хе те ро ге ност при род них усло ва, 
с јед не стра не, и спе ци фич ни со ци о е ко ном ски и еко ло шки ин те ре-
си ло кал них за јед ни ца, с дру ге. 

3.2.3. Шу мар ство, лов ство и ри бар ство

Планскo пoдручје је то ком ми ну лих ве ко ва би ло за хва ће но 
пре ко мер ном се чом шу ма, што се да нас не по вољ но од ра жа ва на 
оп ште ста ње жи вот не сре ди не. Укуп не по вр ши не под шу мом из-
но се 4.175 hа, штo чи ни све га 7,1% oд пoвршинe укуп не те ри то ри-
је и ма ње је од по вр ши на за у зе тих ру дар ством. 

Око 734 hа шу ма (17,6%) чи не за са ди у др жав ном вла сни-
штву, пoдигнути шум ском ре кул ти ва ци јом од ла га ли шта ја ло ви не, 
а ме сти мич но и пе пе ла (око 30 ha), углав ном, у пeриoду 1973–
1993. гoдинe, кoјима га зду је ЈП „Ср би ја шу ме”. Услед ши ре ња 
фрон та от крив ке на ПК По ље „Д”, у 2016. у од но су на 2005. го-
ди ну је до шло до сма ње ња по вр ши на ве штач ки по диг ну тих шум-
ских за са да за око 130 hа.

При род но фор ми ра не шум ске са сто ји не (око 3,440 ha) на ла зе 
се го то во у це ли ни у при ват ном по се ду ло кал ног ста нов ни штва. 
Зна чај ни је су за сту пље не у при па да ју ћим ата ри ма оп шти на Аран-
ђе ло вац, Уб и Лај ко вац, док на под руч ју ГО Ла за ре вац до ми ни ра ју 
шу ме по диг ну те ре кул ти ва ци јом. 

С об зи ром на скром не по вр ши не и ре ла тив но ма ли еко ном-
ски по тен ци јал аутох то ног шум ског фон да, шу мар ство је до са да 
има ло го то во мар ги нал но ме сто у при вред ном раз во ју План ског 
под руч ја, чи ме су ли ми ти ра не и оп ште ко ри сне функ ци је шу ма, 
а на ро чи то за штит не, хи дро ло шке, кли мат ске, здрав стве не, ту ри-
стич ко-ре кре а тив не и сл. 

У шу ма ма пoдигнутим на oдлагалиш тима ја ло ви не нај за-
сту пље ни је су чистe културe црнoг и бeлoг бoра, а за тим слeдe 
мeшoвитe културe чeтинара. Чистe културe дру гих вр ста чeтинара 
(ари ши, ду гла зи ја и бoрoвац) за у зи ма ју дoста скрoмнe пoвршинe. 
Мeстимичнo сe срeћу и чистe културe ли шћа ра (храстoви, јавoри, 
јoха и др.). И пoрeд изoстављања oдгoварајућих мeра интeнзивнe 
нeгe, највeћи дeo oвих кул ту ра јe рeлативнo брзo фoрмираo склoп 
и успoставиo биoлoш кo oкружeњe, ства ра ју ћи тимe услoвe за свoј 
самoстални oпстанак. Пoсeбнo дoбрe рeз ултатe у пoглeду развoја, 
мeрeнo прeчникoм и висинoм ста бла, каo и по oтпoрнoсти на 
бoлeсти и штeтoчинe, пoказалe су лишћарскe врстe.

Су мар но се оце њу је да су шум ске састoјине по диг ну те на де-
по со ли ма, из узeв културe бoрoвца, а пoнeгдe и црнoг бoра, врлo 
виталнe и дoбрoг здравствeнoг ста ња. У њи ма јe дoшлo дo спoн-
танoг насeљавања аутoхтoнe призeмнe шу мскe вeгeтацијe, а за тим 
и ди вља чи и другe фаунe. Пoкрeнути су прoцeси oбнoвe зeмљиш-
та, при ли ва кисeoника, рeгулисања инфилтрацијe и пoвршинскoг 
oтицања вoдe, раз ла га ња oрганскe матeријe и синтeзe ху му са, 
та ко да рeк ултивација пoшумљавањeм ства ра биoлoш ки ак тивнo 
зeмљиш тe, кoјe сe пoсле за вр ше не eксплoатације др ва лакo мoжe 
прeтвoрити у пoљoприврeднe пoвршинe.

Аутох то не шу ме су, углав ном, изданачкoг пoрeкла, из-
мeњeнoг прирoднoг са ста ва у oднoсу на прирoдни пoтeнцијал и 
рас пар ча не на вeлики брoј сит них парцeла, пoвршинe 20–30 ари. 
На ла зе се, го то во у це ли ни, у приватнoм пoсeду ло кал ног ста нов-
ни штва. Скрoмнoг су eкoнoмскoг пoтeнцијaлa и ко ри сте се за соп-
стве не по тре бе се о ских до ма ћин ста ва (сит но, тех нич ко и огрев но 
др во). За сту пље не су фи то це но за ма то по ла, вр бе, хра ста лу жња ка, 
сла ду на и це ра. 

На вла жним те ре ни ма дуж реч них то ко ва на ла зе се са сто ји-
не ме ких ли шћа ра (то по ла, вр ба и јо ва). На алу ви ју му са ду бљом 
под зем ном во дом, на ли вад ском зе мљи шту и гај ња чи сре ћу се ба-
грем, брест, бе ли ја сен, ли па, пољ ски ја сен, бе ли граб, клен, бе ли 
глог, тр њи на, и дру ге вр сте др ве на сте ве ге та ци је. Шу ма хра ста лу-
жња ка и гра ба на ла зи се на не што ве ћој ви си ни и све де на је да нас 
на мањe и, углавнoм, изoлoванe eнклавe (гајeвe, забранe, лугoвe). 
Зна чај ну и вeoма распрoстрањeну пoјаву дрвeнастe, прeтeж-
нo жбунастe вeгeтацијe чинe пoјасeви различитoг лишћарскoг 
аутoхтoнoг ра сти ња и багрeма дуж кoрита вoдoтoка, мeђа парцeла 
и путeва, а вeгeтацијску oсoбeнoст – прирoдни дрвoрeди или пoјe-
диначна ста бла рeпрeзeнтативних димeнзија, првeнствeнo хра ста, 
мањe јасeна или липe, на мeђама двoриш та сeoских дoмаћинста-
ва и путeва. Ме сти мич но је изражeн и прoцeс спoнтанoг ширeња 

шу ма на ра чун eк стeнзивнo oбрађиваних, слабo oдржаваних или 
запуш тeних њи ва, ли ва да и па шња ка.

Лов ство је на це лом План ском под руч ју по тра ди ци ји до бро 
ор га ни зо ва но пре ко ло кал них ло вач ких удру же ња, ко ја во де ра чу-
на о за шти ти и уна пре ђи ва њу ре ла тив но бо га тог фон да лов не ди-
вља чи. Стал но га је не вр сте ди вља чи су ср на, ди вља сви ња, зец, 
фа зан и пољ ска ја ре би ца. По сто је ћи ло вач ки до мо ви и лов но-тех-
нич ки објек ти по го ду ју раз во ју лов ства у спорт ско-ре кре а тив не и 
ту ри стич ке свр хе.

Ри бар ство има на План ском под руч ју ре ал не из гле де за ди-
на мич ни ји раз вој, не са мо у ви ду спорт ског, већ и при вред ног ри-
бо ло ва, обез бе ђе њем по др шке осни ва њу слат ко вод них риб ња ка у 
де пре си ја ма уз ло кал не во до то ке, укљу чу ју ћи по ри бља ва ње те ре-
на на ме ње них тзв. вод ној ре кул ти ва ци ји. Ве ћи на ло кал них вод них 
ста ни шта, на ро чи то је зе ро „Па љу ви–Виш” и ре ке Там на ва и Уб, 
бо га та је ша ра ном, сму ђем, де ве ри ком, шту ком и дру гим вр ста ма 
ри бе.

3.2.4. Ту ри зам, спорт и ре кре а ци ја

Вред но сти План ског под руч ја за раз вој ту ри зма мо гу се оце-
ни ти као ре ла тив но по вољ не у по гле ду бо гат ства мо ти ва, при род-
не и кул тур не ба шти не и при сту пач но сти (де о ни ца пла ни ра ног 
ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја дран, ДП IБ ре да – „Ибар ска ма ги-
стра ла”, тра са же ле знич ке пру ге Бе о град–Бар, по тен ци јал ни ко-
ри дор ло кал не же ле знич ке пру ге Ла за ре вац–Аран ђе ло вац и др.). 
По тен ци ја ли под руч ја са де о ни цом ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја-
дран (друм ским и тур но ту ри стич ким прав цем и јед ним од при-
мар них ту ри стич ких про сто ра ко ји ин те гри ше ту ри стич ке кла сте-
ре Бе о град и сре ди шну Ср би ју), ре ка ма Ко лу ба ра, Там на ва, Уб и 
њи хо вим при то ка ма, аку му ла ци ја ма и под бран ским аква тич ким 
пар ком („Па љу ви–Виш”), је зе ром Оча га, ре тен зи ја ма, ре кре а тив-
ним ком плек сом Ле ско вац, кул тур но исто риј ским спо ме ни ци ма 
(Спо мен ко стур ни ца у Ће ли ја ма, спо мен цр ква у Ла за рев цу, во де-
ни ца у Тр ња ци ма, цр ква брв на ра у Да ро са ви, уз ви ше ње Тре беж 
и спо ме ник Је вре му Гру ји ћу, као и спо ме ник хе ро ју Дру гог свет-
ског ра та Сло бо да ну Пе не зи ћу Кр цу ну на Ибар ској ма ги стра ли), 
за шти ће на при род на до бра (Шо пи ћан ски луг и Врап че бр до), ту-
ри стич ко-спорт ским ма ни фе ста ци ја ма и ко лу бар ско-шу ма диј ским 
пеј за жи ма чи не део ту ри стич ког кла сте ра Бе о град. Ови по тен ци-
ја ли на спрам ва жних де сти на ци ја у окру же њу (Ба ња Вруј ци, Див-
чи ба ре, Бу ку ља и сл.) и бли зи не ве ћих град ских агло ме ра ци ја (пре 
све га Београдa, цен тра др жав ног и ме ђу на род ног зна ча ја и град-
ског ту ри стич ког цен тра пр ве ка те го ри је) пред ста вља ју фак тор 
раз во ја тран зит ног, кул тур ног, ру рал ног, из лет нич ког, ре кре а тив-
ног, лов ног и ри бо лов ног ту ри зма. За ово ту ри стич ко под руч је, у 
ши рем кон тек сту, ка рак те ри стич ни су и дру ги са др жа ји по ну де са 
на се љи ма, ма ни фе ста ци ја ма, по је ди ним ви до ви ма ту ри зма (нпр. 
ин ду стриј ски ту ри зам – под ра зу ме ва оби ла ске по вр шин ских ко по-
ва, обје ка та од зна ча ја за раз вој ру дар ства, ста рих тех но ло ги ја; ко-
њич ки спорт, ру рал но по бр ђе, као и бањ ски ту ри зам у кон такт ном 
под руч ју). Као спе ци фи чан вид ту ри стич ке по ну де мо гу се из дво-
ји ти и ре кул ти ви са не по вр ши не ко је ће убу ду ће на ста ти по шу мља-
ва њем де по ни ја и фор ми ра њем је зе ра ца у удо ли на ма на кон ис ко па 
угља. 

По сто је ћа ту ри стич ка по ну да пре те жно је ве за на за град ске и 
оп штин ске цен тре са не по сред ним окру же њем и за че ци ма се о ског 
ту ри зма. Са аспек та раз во ја ту ри зма ве ли ки зна чај ће има ти де о ни-
ца ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја дран, уз фре квент не са о бра ћај ни це 
и ор га ни зо ва не пунк то ве са пра те ћим уго сти тељ ским објек ти ма, 
ту ри стич ко-ин фор ма тив ним цен три ма, објек ти ма са пар кинг про-
сто ром, као и ини ци ра ни пунк то ви раз во ја ту ри зма (ре кре а тив ни 
ком плекс „Па љу ви–Виш”, Оча ге, реч ни ко ри до ри и др.). По сто је 
јав ни и при ват ни ин те ре си за одр жи вим раз во јем ту ри зма као по-
тен ци јал ним по кре та чем при вред ног раз во ја. Но си о ци про мо ци је 
ту ри зма, ко ор ди на ци је по ну де и по тра жње у кул тур но-еду ка тив-
не де лат но сти у ту ри зму су ту ри стич ке ор га ни за ци је Ла за рев ца, 
Лај ков ца, Уба и Обре нов ца. За ко ри шће ње ту ри стич ких по тен ци-
ја ла и оства ри ва ње ин те гра тив не уло ге ту ри зма у од но су на раз вој 
Ко лу бар ског угље ног ба се на, по љо при вре де и дру гих при вред них 
ак тив но сти зна чај но је обез бе ди ти ак тив но уче шће и ко ор ди на ци-
ју над ле жних су бје ка та Ре пу бли ке, град ске оп шти не Ла за ре вац, 
на се ља у окру же њу и ло кал них ту ри стич ких ор га ни за ци ја.
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3.3.Коришћењеводнихресурсаиводопривредна
инфраструктура

3.3.1. Вод ни ре сур си

У по гле ду во да и во до при вред не ин фра струк ту ре ста ње на 
План ском под руч ју је нај сло же ни је у Ср би ји, а усло ви за ре а ли за-
ци ју од го ва ра ју ћих тех нич ких ре ше ња су нај те жи. 

На План ском под руч ју се су сти чу и оштро су че ља ва ју две 
при род не окол но сти: (а) ово је јед на од нај ма ло вод ни јих зо на Ср-
би је, са спе ци фич ним оти ца ји ма ко ји су са мо око 2 L/s.km², што је 
пре ко 2,5 пу та ма ње од про се ка спе ци фич ног оти ца ја за це ло под-
руч је Ср би је (око 5,7 L/s.km²), и (б) због нај ве ћег угље ног ба се на 
Ср би је скон цен три са ни су нај ве ћи по тро ша чи во де, тер мо е лек тра-
не и пра те ћа ин ду стри ја (Вре о ци и др.). То је сво је вр сни „ре сурс-
ни па ра докс”: на јед ном од нај си ро ма шни јих под руч ја Ср би је во-
дом на ла зе се нај ве ћи по тро ша чи во де. Тер мо е лек тра не зах те ва ју 
ве о ма ви со ку обез бе ђе ност снаб де ва ња во дом, ре да 99%, што је 
из у зет но строг услов ко ји се не мо же за до во љи ти са мо са во да ма 
са не по сред ног сли ва, већ се во да мо ра на мен ски до во ди ти из аку-
му ла ци је „Сту бо ров ни”, ко ја је са став ни део си сте ма ТЕ „Ко лу-
ба ра Б”, а тај услов мо же да ис пу ни за хва љу ју ћи ви ше го ди шњем 
ре гу ли са њем про то ка.

Вод ни ре сур си на раз ма тра ном под руч ју ни су са мо оскуд ни, 
већ су и из у зет но не по вољ ни због ве ли ке вре мен ске не рав но мер-
но сти про то ка. У овој зо ни Ср би је су нај не по вољ ни ји вод ни ре-
жи ми, раз ма тра ни као од нос из ме ђу ма лих и ве ли ких во да. На и ме, 
од но си из ме ђу ма лих во да обез бе ђе но сти 95% (ма ле во де ме ро-
дав не за ме ре за шти те ква ли те та во да) и ве ли ких во да ве ро ват но ће 
1% (ве ли ке во де ме ро дав не за ди мен зи о ни са ње си сте ма за шти те 
од по пла ва) су чак пре ко 1 : 1.000. То је нај ве ћа не рав но мер ност 
во да у Ср би ји, и ре корд на је и за под руч је Евро пе. Овај не по вољ ни 
фе но мен ства ра из у зет не те шко ће за пла ни ра ње си сте ма за шти те 
од во да и за шти те во да на План ском под руч ју. Про блем се ни ка-
ко не мо же ре ши ти без аку му ла ци ја, ко је тре ба да оба ве дво стру-
ку функ ци ју: да при хва те по вод ње и да их ре тен зи ра ју (убла же), а 
да за тим у ма ло вод ним пе ри о ди ма из вр ше ве о ма ва жну функ ци ју 
„опле ме ња ва ња ма лих во да” – по ве ћа ва ње про то ка на мен ским ис-
пу шта њем чи сте во де из аку му ла ци ја. 

Због по вр шин ских ко по ва ве о ма су по ре ме ће ни ре жи ми под-
зем них во да. Под зем не во де, ко је се са да ко ри сте као из во ри шта 
за снаб де ва ње на се ља, угро же не су због де ло ва ња: (а) за га ђе ња 
по вр шин ских во да; (б) раз вој по вр шин ских ко по ва и пра те ћих 
дре на жних си сте ма за њи хо ву за шти ту од про вир них во да што до-
во ди до ра ди кал них оба ра ња пи је зо ме тар ских ни воа у из во ри шти-
ма под зем них во да, а то ја ко по гор ша ва си ту а ци ју у во до вод ним 
си сте ми ма, али и ин ди ви ду ал но снаб де ва ње се о ског ста но ви шта 
пре ко бу на ра или ло кал них во до во да; и (в) од ла га ли шта пе пе ла 
и шља ке, што зах те ва сло же не ме ре за шти те. Си ла зак по вр шин-
ских ко по ва на све ду бље хо ри зон те зах те ва ће све сло же ни је ме ре 
њи хо вог од вод ња ва ња дре на жним си сте ми ма, што се од ра жа ва на 
ре жи ме под зем них во да у све ши рем окру же њу, до во де ћи до оба-
ра ња пи је зо ме тар ских ко та на све ве ћем бро ју из во ри шта.

Све то чи ни из у зет но сло же ним ре ше ња си сте ма за снаб де-
ва ње во дом на се ља, јер се стал но мо ра ју ме ња ти ло ка ци је из во-
ри шта, ка ко би се пра ти ла ди на ми ка раз во ја по вр шин ских ко по-
ва. Кон фи гу ра ци је до вод них си сте ма, мо ра стал но да се ме ња ју и 
адап ти ра ју. 

Ко лу ба ра и сва ма ње ре ке, ње не при то ке на овом под руч ју 
има ју из ра зи то бу јич не ре жи ме, што ја ко оте жа ва ре ша ва ње си-
сте ма за шти те од по пла ва. Не ке од њих, као Там на ва и Уб ве о ма 
че сто сво јим бу јич ним по вод њи ма иза зи ва ју ве ли ке ште те. 

Због бу јич них ре жи ма ре ка у не по сред ној зо ни ко по ва и обје-
ка та РЕ ИС-а ве о ма су сло же ни усло ви за њи хо ву за шти ту од ве-
ли ких во да. Екс пло а та ци ја угља у по вр шин ским ко по ви ма у реч-
ним до ли на ма, на ме сту не ка да шњих ко ри та, зах те ва вр ло сло же не 
ме ре за шти те од по пла ва. На не ким ло ка ци ја ма оне се не мо гу 
оба ви ти са мо ли ниј ским за штит ним си сте ми ма (на си пи, обод ни 
ка на ли), већ су нео п ход не ин те грал не ме ре за шти те од по пла ва 
ко је об у хва та ју ком би но ва ну при ме ну па сив них и ак тив них ме ра 
за шти те. Пре ма про по зи ци ја ма Про стор ног пла на Ре пу бли ке Ср-
би је за шти та та квих обје ка та мо ра да бу де вр ло ви со ка (за шти та 
од ве ли ких во да ве ро ват но ће 0,2% – пет сто го ди шња во да). То је 
нео п ход но због чи ње ни ца да би пла вље ње по вр шин ских ко по ва и 

ску пе ме ха ни за ци је у њи ма на ду ги рок из ба ци ло из по го на нај-
ве ће тер мо е лек тра не Ср би је у Обре нов цу и Ве ли ким Цр ље ни ма. 
Та ко ви со ка за шти та се не мо же по сти ћи са мо ре гу ла ци о ним ра-
до ви ма, већ се мо ра ју при ме њи ва ти и тзв. ак тив не ме ре за шти те 
од по пла ва убла жа ва њем по плав них та ла са у аку му ла ци ја ма и на-
мен ским ре тен зи ја ма. Око сни цу си сте ма чи ни аку му ла ци ја „Сту-
бо ров ни”, а ње го ви де ло ви су и аку му ла ци ја „Па љу ви–Виш” на 
Клад ни ци, ре тен зи је на Пе шта ну, као и не ке аку му ла ци је у сли ву 
Там на ве и Уба, ко је тре ба да убла же екс трем но не по вољ не ре жи ме 
ве ли ких во да ових во до то ка, ко ји са ве ли ком уче ста ло шћу иза зи-
ва ју пла вље ња тих зо на, угро жа ва ју ћи и објек те РЕ ИС-а. 

Због сло је ва угља ко ји се на по је ди ним ме сти ма на ла зе не-
по сред но ис под реч них ко ри та нео п ход на су из ме шта ња реч них 
ко ри та. То су сло же ни хи дро тех нич ки за хва ти, ко ји се ра ди кал но 
од ра жа ва ју на под зем не во де, на из во ри шта, као и чи та ву ин фра-
струк ту ру ко ја се на ла зи у окру же њу. 

Због вр ло ма лих про то ка (на ро чи то у све ду жим ма ло вод ним 
пе ри о ди ма) у ре ка ма ко је слу же као при јем ни ци от пад них во да на-
се ља и ин ду стри је, из у зет но су те шки усло ви за ка на ли са ње во да 
и за шти ту во да и во до то ка. Ста ње ква ли те та во де је кри тич но због 
по сто ја ња ве ли ког бро ја кон цен три са них за га ђи ва ча (ин ду стри ја, 
енер ге ти ка, на се ља). Је дан од нај ве ћих за га ђи ва ча су про из вод ни 
ка па ци те ти у Вре о ци ма и Ве ли ким Цр ље ни ма. За раз ли ку од дру-
гих ве ли ких кон цен три са них за га ђи ва ча у Ср би ји ко ји се на ла за 
на ве ли ким во до то ци ма, објек ти РЕ ИС-а сво је от пад не во де ис-
пу шта ју у до ста ма ле во до то ке, што про блем за шти те во да чи ни 
из у зет но сло же ним. Због то га је по по ка за те љи ма ква ли те та во да 
ово под руч је нај у гро же ни ја зо на Ср би је. Не ки од њих, као што су 
Лу ка ви ца ко ја при хва та от пад не во де Ла за рев ца, Пе штан и Ту ри ја 
прак тич но ви ше и ни су во до то ци, већ ко лек то ри от пад них во да. 
Због не по сто ја ња по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да и 
не до вољ но раз ви је них ка на ли за ци о них си сте ма, ста ње са ни та ци је 
свих на се ља је ве о ма ло ше, ме ђу нај ло ши јим у Ср би ји. 

Због све га то га, План ско под руч је спа да у по гле ду во да и во-
до при вред не ин фра струк ту ра у нај сло же ни је и нај те же за ре ша ва-
ње. Спа да у она де фи ци тар на под руч ја Ср би је ко ја не мо гу сво је 
по тре бе да за до во ље из вла сти тих ре сур са под зем них и по вр шин-
ских во да, већ је нео п ход но да се у ту зо ну до ве ду во де са гор њих 
де ло ва сли ва Ко лу ба ре, што је и пред ви ђе но у окви ру ре а ли за ци је 
Ко лу бар ског ре ги о нал ног си сте ма за снаб де ва ње во дом на се ља ко-
ји се осла ња на аку му ла ци ју „Сту бо ров ни”.

На под руч ју КО Ру дов ци и КО Ма ли Цр ље ни ре ги стро ва не су 
по ја ве ми не рал не и тер мал не во де ко је ни су де таљ но ис тра же не.

3.3.2. Снаб де ва ња во дом на се ља

Има ју ћи у ви ду не по вољ но ста ње у обла сти во да, сва на се ља 
План ског под руч ја кон стант но пра те про бле ми у тра же њу ста бил-
ног ре ше ња снаб де ва ња во дом. У овој зо ни вла да ен дем ска не фро-
па ти ја, ко ја је, по све му су де ћи, узро ко ва на и ло шим ква ли те том 
во да у не ким ло кал ним из во ри шти ма. 

На План ском под руч ју по сто ји 10 во до во да, од то га: два (Ла-
за ре вац и Сте по је вац) слу же са мо за снаб де ва ње ста нов ни штва, а 
осам је ком би но ва но, за ста нов ни штво и при вре ду (Ве ли ки Цр ље-
ни, Вре о ци, Јун ко вац, Ка ле нић – три си сте ма, Ме до ше вац и Зе о-
ке). Ор га ни зо ва но снаб де ва ње во дом има око 36.000 жи те ља. 

Во до вод Ла за рев ца (ВЛ) има два под си сте ма – ВС „Не при-
ча ва” и ВС „Пе штан” – ко јим се по ред Ла за рев ца снаб де ва ју и на-
се ља Пет ка, Шо пић, Шу шњар, Сту би ца, Лу ка ви ца, Дрен и Бу ро-
во, као и Лај ко вац, Не при ча ва и Ру бри бре за и Ће ли је у оп шти ни 
Лај ко вац. Под си стем „Не при ча ва” ко ри сти исто и ме но из во ри ште, 
на ко ме се за хва та ју под зем не во де из кар сти фи ко ва них креч ња-
ка сред њег три ја са на ле вој до лин ској стра ни Ко лу ба ре. Оп ти ма-
лан ка па ци тет из во ри шта био је око 100 L/s до 130 L/s. Ме ђу тим, 
си стем је ра дио у ре жи му „на дек спло а та ци је” (за хва та ње и пре ко 
150 L/s), што је до ве ло до сни же ња пи је зо ме тар ских ни воа од око 
80 m у се вер ном, и пре ко 100 m у ју жном де лу из во ри шта. Из во ри-
ште се склад но укла па у Ко лу бар ски ре ги о нал ни си стем, те је по-
треб но да се ре жи ми цр пље ња ре гу ли шу у скла ду са мо гућ но сти-
ма из во ри шта. По уго во ру, 33% во де из из во ри шта „Не при ча ва” 
до ста вља се Лај ков цу. Ме ђу тим, по што не по сто је ме ра чи про то ка, 
у вр шним де ло ви ма по тро шње Лај ко вац че сто по вла чи це ло куп ну 
ко ли чи ну (уве че чак и 160 L/s), што пот пу но по ре ме ти ре жим ра да 
во до во да у Ла за рев цу. Уво ђе ње мо ни то рин га и сма ње ње гу бит ка 
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на до во ду (са да су око 35%), основ ни су пред у сло ви за нор мал но 
функ ци о ни са ње тог де ла си сте ма.

По што под си стем „Не при ча ва” ни је био у ста њу да обез бе ди 
тра же не ко ли чи не во де, го ди не 1998. пу ште но је у рад из во ри ште 
„Пе штан”, ко је ко ри сти под зем ну во ду ко ја се на ла зи у ме ђу сло ју, 
из ме ђу два сло ја угља. Бу на ри тог из во ри шта се на ла зе у сре ди-
шњем де лу бу ду ћег по вр шин ског ко па „Ју жно по ље”, По ље „Ф” 
те је то при вре ме но ре ше ње, чи је ће тра ја ње за ви си ти од ди на ми-
ке раз во ја тог ко па. Во да се пре чи шћа ва у са вре ме ном ППВ „Пе-
штан” ко је да је во ду до брог ква ли те та. Од пла ни ра них 16 бу на ра 
ре а ли зо ва но је 10, та ко да је до стиг нут ка па ци тет из во ри шта од 
око 120÷130 L/s. Пла ни ра се по ве ћа ње ка па ци те та до око 200 L/s. 
Кључ ни про блем тог из во ри шта је ње го во огра ни че но тра ја ње, ко-
је се у фа зи пла ни ра ња про це њи ва ло са мо на око 15÷20 го ди на. 
По што су ка па ци те ти ко ри шће ни у ре жи му на дек спло а та ци је, већ 
са да се осе ћа ју по сле ди це – оба ра ње ни воа под зем не во де ко је је 
до сти гло чак 40 m. Ме ђу тим, ко по ви не угро жа ва ју не по сред но 
обје кат ППВ Пе штан, те се са њим ра чу на и у бу дућ но сти, са до во-
ђе њем во де из дре на жних си сте ма. 

Оста ли во до во ди на План ском под руч ју су скром них ка па ци-
те та. 

ВС „Јун ко вац”, ко ри сти под зем не во де из тзв. по дин ске из да-
ни ју го за пад но од тог на се ља. Са ка па ци те том 10 L/s снаб де ва то 
на се ље и објек те ко па. 

ВС „Ме до ше вац”, из гра ђен нај пре са ка па ци те том 7,5 L/s, ра-
ди снаб де ва ња рад нич ке ко ло ни је у Ру дов ци ма и обје ка та на ју-
жним гра ни ца ма по ља „Б” и „Д”. По ве ћа њем ка па ци те та на 30 L/s, 
ко ри шће њем под зем не во де из тзв. ме ђу слој не из да ни, снаб де ва ње 
во дом је про ши ре но на до ма ћин ства у Зе о ка ма, Ба ро шев цу, Ма ли 
Цр ље ни ма, Ру дов цу, Ме до шев цу и Бу ро ву. 

ВС „Зе о ке” – мон та жни плац, ка па ци те та 10 L/s, из гра ђен да 
спрег ну то ра ди са ВС „Ме до ше вац”, та ко ђе ко ри сти ме ђу слој ну 
из дан. 

ВС „Сте по је вац”, са из во ри штем у алу ви јо ну Ту ри је и Ко лу-
ба ре, из пе ско ви то-шљун ко ви тих на сла га квар та ра. Ка па ци те та је 
10÷15 L/s и снаб де ва до ма ћин ства у две ви син ске зо не де ла Сте по-
јев ца на под руч ју те МЗ. Во да се ди рект но из бу на ра по ти ску је до 
по тро ша ча, без прет ход ног пре чи шћа ва ња.

ВС „Ка ле нић” – из гра ђен за по тре бе снаб де ва ња ин ду стриј-
ског кру га у Ка ле ни ћу и на се ља ко ја се на ла зе по обо ду ко па „Там-
на ва – ис точ но по ље”, а ко ја су оста ла без во де због ути ца ја по-
вр шин ског ко па. Из во ри ште се оства ру је кап ти ра њем по дин ске 
пе шча не из да ни, бу на ри ма ду би не 40÷150 m, са ППВ Ис ток 1, 
ка па ци те та 10 L/s, и Ис ток 2, 10 L/s. ППВ Ис ток 2 се по вре ме но 
пре ме шта дуж за пад не гра ни це ко па, за ви сно од ди на ми ке раз во ја 
ко па. ВС „Ка ле нић” је про јек то ван за 100 L/s, до са да је из ве ден са 
око 50% ка па ци те та. По стро је ње за при пре му во де (ППВ) и при-
мар на мре жа из ве де ни су за ка па ци тет од 100 L/s. Во да је ве о ма 
„твр да” (40 је дин. не мач ке ска ле) што ства ра ве ли ке про бле ме у 
це во во ди ма. Због то га се у нај но ви јим план ским до ку мен ти ма раз-
во ја во до во да оп шти не Ла за ре вац пред ви ђа уки да ње тог из во ри-
шта. Ме ђу тим, мо гу ће је ње го во ко ри шће ње са са да шњим ка па ци-
те том од 50 L/s, све док се раз во јем но вих из во ри шта на ло ка ци ји 
Мост и Стре ли шта по ред Ко лу ба ре, као и рас те ре ће њем се вер ног 
де ла оп штин ског си сте ма по ве зи ва њем са Бе о град ским во до во дом 
(на се ља Вр бов но, Сте по је вац, Ле ско вац) не стек ну усло ви за то. 

ВС „Ве ли ки Цр ље ни” је на стао спа ја њем ВС ТЕ „Ко лу ба ра 
А” – ко ло ни ја и во до во да на се ља Ве ли ки Цр ље ни. Ка па ци тет ППВ 
је око 30 L/s, а из во ри ште са бу ше ним бу на ри ма у по дин ским пе-
ско ви ма на ла зи се за пад но од на се ља.

ВС „Вре о ци”, ка па ци те та око 50 L/s, ко ри сти из во ри ште се-
ве ро за пад но од на се ља, на ко ме се за хва та ју под зем не во де из сар-
мат ских креч ња ка у па дин ској из да ни. ППВ је ка па ци те та 50 L/s. 
Тај си стем већ са да има те шко ћа у под ми ри ва њу по тре ба за во дом. 
Из ме шта њем на се ља Вре о ци око 30 L/s тог из во ри шта осло ба ђа се 
за упу ћи ва ње пре ма В. Цр ље ну, на кон по ве зи ва ња тих са да изо ло-
ва них де ло ва си сте ма. 

Свих 10 по сто је ћих во до вод них си сте ма са да за хва та про-
сеч но око 440 L/s, ис кљу чи во под зем них во да, што не за до во ља-
ва по тре бе за во дом План ског под руч ја. Кључ ни про блем свих 
ових во до во да је што се ве ћи на осла ња на из во ри шта у основ-
ним, по дин ским из да ни ма, ко је су под зна чај ним ути ца јем ра до-
ва на са да шњим и/или бу ду ћим ко по ви ма. Тај ути цај је дво јак. 
Нај пре, екс пло а та ци ја угља на свим ко по ви ма зах те ва сни же ње 

пи је зо ме тар ског ни воа основ не из да ни до по ди не глав не угље не 
се ри је, што у не ким по љи ма иде и до 90 m ис под по вр ши не те ре-
на. Та ква сни же ња се по сти жу за хва та њем под зем них во да у по-
дин ским пе ско ви ма у ко ли чи ни ре да 100÷200 L/s. Дру го, по што 
је глав но при хра њи ва ње основ не из да ни из во до но сних сре ди на 
у по вла ти, екс пло а та ци јом угља се те сре ди не фи зич ки уни шта-
ва ју, што пре ки да при хра њи ва ње из да ни из њих. Има ју ћи у ви ду 
те про це се, као и чи ње ни цу да се не ки во до во ди фи зич ки уни шта-
ва ју, јер се на ла зе у про сто ру бу ду ћих по ља но вих ко по ва, мо ра 
се план ски на вре ме из вр ши ти њи хо ва за ме на но вим во до вод ним 
си сте ми ма, во де ћи ра чу на о но вим вод ним ре жи ми ма у зо на ма из-
во ри шта.

3.3.3. Снаб де ва ње во дом ин ду стри је

Во да за тех но ло шке по тре бе по го на Ко лу ба ра–Пре ра да, То-
пла на, Су ша ра, Мо кра се па ра ци ја, Ко лу ба ра–Ме тал, Xel la Sr bi ja у 
ин ду стриј ској зо ни Вре о ца за хва та се во до за хва том из Ко лу ба ре. 
За хва та не ко ли чи не ни су угро жа ва ле га ран то ва не еко ло шке про-
то ке у Ко лу ба ри. По што је пред ви ђе но из ме шта ње Ко лу ба ре у тој 
зо ни, нов во до за хват се мо ра бла го вре ме но ре а ли зо ва ти на но вој 
ло ка ци ји, ко је је од ре ђе на на оба ли Ко лу ба ре у зо ни из ме ђу ко по ва 
„Там на ва – ис точ но по ље”, „Там на ва – ју жно по ље” и „Ве ли ки Цр-
ље ни”. Та ме ра мо ра да бу де пра ће на пре чи шћа ва њем упо тре бље-
них во да и ре цир ку ла ци јом. Во де ко је се не мо гу ре цир ку ла ци о но 
упо тре би ти пре чи шћа ва ју се до ни воа ко ји је про пи сан за упу шта-
ње на траг у во до ток (БПК 5 < 12 mg/L O2) и вра ћа ју у Ко лу ба ру 
не по сред но низ вод но од во до за хва та. По ти сни це во вод за до вод 
тех но ло шке во де до ин ду стриј ске зо не Вре о ца и це во вод за од вод 
пре чи шће них во да се ре а ли зу ју у истом ро ву. 

3.3.4. Ста ње ква ли те та во да

Део то ка Ко лу ба ре на раз ма тра ном под руч ју, као и ње не де-
сне при то ке (Лу ка ви ца, Пе штан, Ту ри ја) спа да ју у нај у гро же ни је 
во до то ке у Ср би ји са гле ди шта ефлу ент ног оп те ре ће ња. Ко лу ба-
ра се код Слов ца че сто на ла зи ла у III кла си (про пи са на IIa кла-
са) нај ве ћим де лом због за га ђе ња ор ган ским ма те ри ја ма и пре ко-
ра че ња бро ја ко ли форм них кли ца. Са ула ском у рад се кун дар ног 
трет ма на (би о ло шко пре чи шћа ва ње) у ППОВ у Ва ље ву си ту а ци ја 
се по бољ ша ла, та ко да се на кон то га на ла зи ла у кла си IIb, де лом 
III. Ме ђу тим, Ко лу ба ра низ вод но од при јем ни ка от пад них во да из 
Ла за рев ца, Вре о ца и Ве ли ких Цр ље на је због ве ли ких ефлу ент ног 
оп те ре ће ња вр ло че сто (по себ но у ма ло вод ним пе ри о ди ма) у ста-
њу „ван кла са”, или у гра ни ца ма око IV кла се. И на том по те зу 
су кри тич ни па ра ме три (ор ган ско за га ђе ње и ко ли форм не кли це), 
али се ја вља ју и за га ђе ња фе но лом, ми не рал ним уљи ма, жи вом, 
су спен до ва ним ма те ри ја ма, што ука зу је на ефлу ен те из кон цен-
три са них за га ђи ва ча из ин ду стри ја у тој зо ни. Низ вод но од План-
ског под руч ја ста ње ква ли те та Ко лу ба ре се уста ли ло у гра ни ца ма 
III/IV, што је знат но не по вољ ни је од зах те ва не IIa кла се. Ква ли тет 
Ту ри је ва ри ра од III кла се до ста ња „ван кла са”, при че му су по ред 
по ре ме ћа ја у ки се о нич ном би лан су, ко ји упу ћу је на ор ган ска за га-
ђе ња ре ги стро ва на зна чај на за га ђе ња са Cd, Pb, As, ми не рал ним 
уљи ма, фе но лом. Низ вод но од де по ни је пе пе ла ре ги стру ју се пре-
ко ра че ња МДК сул фа та, ни тра та, ар се на, што је по сле ди ца не а де-
кват ног трет ма на от пад них во да из РЕ ИС-а и про цед них во да са 
де по ни је пе пе ла. Ре ка Лу ка ви ца на из ла ску из Ла за рев ца је у вр ло 
ло шем ста њу ква ли те та, нај че шће је у ста њу „ван кла са”, услед 
би о ло шког и хе миј ског за га ђе ња ко му нал ним от пад ним во да ма и 
во да ма ко му нал не при вре де ко је се не кон тро ли са но ис пу шта ју у 
ка на ли за ци ју. 

3.3.5. Ка на ли за ци ја и са ни та ци ја на се ља

Ка на ли за ци ја Ла за рев ца ни је за вр ше на, ни ти је фи на ли зо-
ва на са ППОВ (по стро је њем за пре чи шћа ва њем от пад них во да). 
Са да се ка на ли за ци ја из ли ва у ре ку Лу ка ви цу, што ту ма лу ре ку 
чи ни јед ним од нај за га ђе ни јих во до то ка Ср би је. У Ла за рев цу има 
и ви ше пред у зе ћа ко ји сво је от пад не во де упу шта ју у град ску ка-
на ли за ци ју, што си ту а ци ју чи ни још те жом. И у бли жем окру же-
њу по сто ји ви ше ве ли ких кон цен три са них за га ђи ва ча ко ји сво је 
от пад не во де ис пу шта ју без пре чи шћа ва ња у Ко лу ба ру. У Вре о-
цу је са ни та ци ја на се ља вр ло ло ша, због не пот пу но/пар ци јал но 
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ре а ли зо ва них де ло ва ка на ли за ци је. То ста ње зна чај но по гор ша ва ју пред у зе ћа из ин ду стриј ске зо не Вре о ца, ко ја су је дан од нај ве ћих 
за га ђи ва ча Ко лу ба ре. У Ту ри ју су упу шта ју от пад не во де из ТЕ, у Пе штан от пад не во де пет на се ља, а ка на ли за ци ја В. Цр ље на се упу шта 
без ика квог трет ма на у Ко лу ба ру. ППОВ Ла за рев ца се пла ни ра у зо ни на се ља Шо пић, по ред но вог ко ри та ре ке Лу ка ви це као ре ци пи јен-
та. Ка на ли за ци ја В. Цр ље на тре ба да се из ве де ма ги страл ним ко лек то ром око 100 m низ вод но од во до за хва та за тех но ло шку во ду и за о-
кру жи ре а ли за ци јом ППОВ оп штег ти па, са при мар ним и се кун дар ним трет ма ном. Због ра ци о нал ног ко ри шће ња про сто ра и ве ће ефек-
тив но сти си сте ма за пре чи шћа ва ње, у ви шим фа за ма пла ни ра ња тре ба раз мо три ти и ва ри јан ту ве ћег груп ног си сте ма, са јед ним ППОВ, 
и са од го ва ра ју ћим КЦС за пре пум па ва ње. 

3.3.6. Уре ђе ње во до то ка

Услед раз во ја по вр шин ских ко по ва у Ко лу бар ском ба се ну по сто ји по тре ба за из ме шта њем во до то ка. Ре ка Ко лу ба ра је из ме ште на 
због отва ра ња ко па „Там на ва – ис точ но по ље”, као и због отва ра ња ко па „Ве ли ки Цр ље ни”. У то ку је при пре ма но вог ко ри та ре ке због 
отва ра ња но вог ко па По ље „Г”. Ре ка Пе штан се из ме шта, та ко ђе, због По ља „Г”, а ре ка Клад ни ца је из ме ште на при ли ком отва ра ња ко па 
„Там на ва – за пад но по ље”.

За по тре бе бу ду ће тер мо е лек тра не „Ко лу ба ра Б” фор ми ра на је аку му ла ци ја „Па љу ви–Виш” на ре ци Клад ни ци. Ре ка Клад ни ца у 
до њем то ку из ме ште на је при ли ком отва ра ња ко па „Там на ва – за пад но по ље”. Пла ни ра но је фор ми ра ње ре тен зи ја у сред њем то ку ре ке 
Пе штан у ци љу од бра не ко па По ље „Е” од ве ли ких во да. У на ред ном пе ри о ду у зо на ма раз во ја ру дар ских ра до ва пред сто ји но во из ме-
шта ње во до то ка, фор ми ра ње ре тен зи ја и сл. 

Не бла го вре ме но уре ђе ње и ло ше одр жа ва ње по сто је ћих за штит них си сте ма во до то ка и слив них под руч ја мо же има ти ка та стро фал-
не по сле ди це (по пла ве мај 2014. го ди не).

3.4.Инфраструктурнисистеми

3.4.1. Са о бра ћај и са о бра ћај на ин фра струк ту ра

Са о бра ћај но-ге о граф ски по ло жај

План ско под руч је пре се ца ју два зна чај на др жав на пу та: ДП IБ-27 (пре ма ра ни јој по де ли овај пут је но сио озна ку М-4) Ло зни ца–
Осе чи на–Ва ље во–Лај ко вац–Ће ли је–Ла за ре вац–Аран ђе ло вац–Кр че вац–То по ла–Ра ча–Сви лај нац, ко ји се пру жа на прав цу за пад–ис ток ју-
жном гра ни цом под руч ја и ДП IБ-22 (пре ма ра ни јој по де ли овај пут је но сио озна ку М-22) (Бе о град – Љиг – Пре љи на – Кра ље во – Ра шка 
– Но ви Па зар – Ри ба рић – др жав на гра ни ца са Цр ном Го ром) ко ји се пру жа на прав цу се вер–југ.

Ова два др жав на пу та I ре да укр шта ју се у Ла за рев цу – цен тру План ског под руч ја, што овом про сто ру да је из у зет ну ко му ни ка ци о ну 
вред ност.

План ским под руч јем про ла зи и же ле знич ка ма ги страл на пру га број 1 Бе о град (Ре сник)–Врб ни ца (гра ни ца са Цр ном Го ром) (и да ље 
кроз Цр ну Го ру ка Под го ри ци–Ба ру).

Са о бра ћај ни по ло жај овог про сто ра, по ред зна чај них ма ги страл них пут них и же ле знич ког прав ца ко ји ма је по ве зан на гло бал ну 
мре жу, од ре ђу је и уда ље ност од ве ћих гра до ва у Ре пу бли ци Ср би ји, тј. са о бра ћај ну при сту пач ност. Уда ље ност Ла за рев ца од ве ћих цен та-
ра у Ре пу бли ци Ср би ји из но си: Бе о гра да 65 km, Кра гу јев ца 92 km, Ни ша 235 km, Ужи ца 148 km, Но вог Са да 139 km. 

Цен три че ти ри оп шти не на ла зе се ме ђу соб но у јед но ча сов ној вре мен ској изо хро ни.
Пут на мре жа
Основ на пут на мре жа ка те го ри са на је на др жав не пу те ве I и II ре да, као и на ло кал не са о бра ћај ни це ко је се на до ве зу ју на основ ну 

мре жу. 
У гра ни ца ма План ског под руч ја пут ни пра вац ДП IА–2 (у из град њи) про те же се у ду жи ни од 27,3 km, а ДП IБ–22 и ДП IБ–27 у ду-

жи ни од 22,03 km. Ови пу те ви су са са вре ме ним ко ло во зним за сто ром на це лој ду жи ни. 
Мре жа др жав них пу те ва I и II ре да и ло кал них пу те ва на План ском под руч ју при ка за на је са основ ним по ка за те љи ма у Та бе ли 14 и 

Та бе ли 15.

Та бе ла 14: Укуп на ду жи на ка те го ри са них пу те ва по оп шти на ма (2012. го ди не)

Оп шти на По вр ши на 
(km²)

Ка те го ри ја пу та
Укуп но Гу сти на пут не мре же  

(km/100 km²)државни пут I реда државни пут II реда локални пут*

Лазаревац 384
Укупна дужина (km) 50 79 88 217 59,62

Савремени коловоз 
(km) 50 76 77 203 52,88
(%) 100,00 96,20 87,50 93,55

Уб 456
Укупна дужина (km) 8 128 114 250 54,82

Савремени коловоз 
(km) 8 115 79 202 44,34
(%) 100,00 89,84 69,30 80,80

Лајковац 186
Укупна дужина (km) 66 54 129 249 133,33

Савремени коловоз 
(km) 66 50 108 224 120,43
(%) 100,00 92,59 83,72 89,96

Обреновац 410
Укупна дужина (km) 35 69 185 289 70,49

Савремени коловоз 
(km) 35 69 Нема података 104 25,37
(%) 100,00 100,00 55,42 72,28

Укупно 1.436
Укупна дужина (km) 159 330 516 1.005 69,99

Савремени коловоз 
(km) 159 310 264 733 51,04
(%) 100,00 93,94 79,76 89,39

Република Србија 77.474
Укупна дужина (km) 4.702 10.684 29.227 44.613 57,58

Савремени коловоз 
(km) 4.552 9.475 14.838 28.865 37,26
(%) 98,81 88,68 50,77 64,70

Напомена: Подаци преузети из званичних статистичких извора, за ГО Лазаревац из Просторног плана општине (2012), а за ГО Обреновац са Wikipedie
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Табела 15:  Дужина државних путева I и II реда на Планском подручју

Државни путеви Дужина (km)
државни путеви IБ реда 56,3
државни путеви IIA реда 80,2
државни путеви IIБ реда 20,1

Укупно 156,6

На План ском под руч ју на ла зе се де о ни це сле де ћих др жав них пу те ва9:
– др жав ни пут ре да IA број 2 у из град њи (Бе о град–Обре но вац–Лај ко вац–Пре љи на–По же га); 
– др жав ни пут ре да IБ број 22 (Бе о град – Љиг – Гор њи Ми ла но вац – Пре љи на – Кра ље во – Ра шка – Но ви Па зар – Ри ба ри ће – др-

жав на гра ни ца са Цр ном Го ром) М-22;
– др жав ни пут ре да IБ број 27 (др жав на гра ни ца са Бо сном и Хер це го ви ном (гра нич ни пре лаз Тр бу шни ца)–Ло зни ца–Осе чи на–Ва-

ље во–Лај ко вац–Ће ли је–Ла за ре вац–Аран ђе ло вац–Кр че вац–То по ла–Ра ча–Сви лај нац) М–4;
– др жав ни пут ре да IIA број 144 (Обре но вац–Сту бли не–Уб–Сло вац) Р–101;
– др жав ни пут ре да IIA број 145 (Сту бли не–Бр гу ле–Лип њак–Ја буч је–Лај ко вац) Р–101а;
– др жав ни пут ре да IIA број 146 (Уб–Лип њак) Р–270;
– др жав ни пут ре да IIA број 148 (Ба рич – Ми сло ђин – Сте по је вац – Ве ли ки Цр ље ни – Јун ко вац – Сиб ни ца – Ду чи на) Р–201б;
– др жав ни пут ре да IIБ број 341 (Уб–Пам бу ко ви ца – ве за са др жав ним пу тем 21) Р–270а;
– др жав ни пут ре да IIБ број 342 (Уб–По пуч ке) Р–270;
– др жав ни пут ре да IIБ број 361 (Лај ко вац–Бо го во ђа–Љиг–Угри нов ци–Љу тов ни ца) Р–271;
– др жав ни пут ре да IIБ број 364 (Ла за ре вац–Брај ко вац–Бе ла но ви ца–Руд ник) Р–203; 
– др жав ни пут ре да IIБ број 365 (Сиб ни ца–Вен ча ни–Да ро са ва–Бе ла но ви ца) Р–203а.
Је дан од по ка за те ља сте пе на раз ви је но сти пут не мре же је и гу сти на мре же ка те го ри са них пу те ва (ду жи на пу те ва у ки ло ме три ма на 

100 km² по вр ши не). Из ра чу на те вред но сти (Та бе ла 16) по ка зу ју да је гу сти на пут не мре же др жав них пу те ва I и II ре да на План ском под-
руч ју (27,8 km/100 km²) знат но ве ћа од ре пу блич ког про се ка (19,7 km/100 km²).

Та бе ла 16:  Гу сти на мре же др жав них пу те ва I и II ре да на План ском под руч ју
Мре жа др жав них пу те ва I ре да Мре жа др жав них пу те ва II ре да Укуп но

ду жи на (km) гу сти на (km/100 km²) ду жи на (km) гу сти на (km/100 km²) ду жи на (km) гу сти на (km/100 km²)
56,3 9,6 100,3 18,2 156,6 27,8

Обим са о бра ћа ја на др жав ним пу те ви ма I ре да, у пе ри о ду 2000–2011., бе ле жи раст по го ди шњој сто пи од 6,4% на IБ-27 (ра ни је 
М-4), од но сно 5,6% на IБ-22 (ра ни је М-22). У 2013. го ди ни за бе ле жен је пад оби ма са о бра ћа ја за око 4% (IБ-27), од но сно за око 6% (IБ-
22) у од но су на 2011. го ди ну (Та бе ла 17).

Та бе ла 17:  Кре та ње оби ма са о бра ћа ја на др жав ним пу те ви ма I ре да у пе ри о ду 2000–2013. го ди на (ПГДС)

Озна ка пу та Др жав ни пут I ре да де о ни ца
Го ди не

2000. 2005. 2011. 2013.
IБ-27 (М-4) Граница РС–Лозница–Ваљево–Лазаревац–Аранђеловац Лајковац 2 – Ћелије 4.261 5.560 8.413 8.070
IБ-22 (М-22) Београд (петља „Орловача”) –Лазаревац – Г. Милановац – Прељина Лазаревац 1 – Ћелије 8.831 11.396 16.142 15.206

Извор: Бројање саобраћаја на путевима Републике Србије у 2005., 2011. и 2013. години, JП Путеви Србије
Напомена: на деоници Лазаревац 1 – Ћелије преклапају се путеви IБ–27 и IБ–22.

У струк ту ри са о бра ћај ног оп те ре ће ња 2013. го ди не, на др жав ним пу те ви ма I и II ре да на ко ји ма се вр ше ре дов на го ди шња бро ја ња 
са о бра ћа ја до ми ни ра ју пут нич ки ауто мо би ли (Та бе ла 18). Нај оп те ре ће ни је де о ни це су на др жав ном пу ту IБ-22 (М-22) (Ве ли ки Цр ље ни–
Ла за ре вац–Ће ли је), док је на де о ни ци Сту бли не–Уб–Сло вац, др жав ног пу та IIА ре да број 144 (Р-101), за бе ле жен обим са о бра ћа ја ко ји 
је ти пи чан за др жав не пу те ве IБ ре да.

Та бе ла 18: Струк ту ра оби ма са о бра ћа ја на др жав ним пу те ви ма I и II ре да у 2013. го ди ни (ПГДС)

Озна ка пу та Де о ни ца пу та

Струк ту ра са о бра ћај ног оп те ре ће ња у 2013. го ди ни

Укуп ноПутнички 
аутомобили Аутобуси Лака терет-

на возила

Средња 
теретна 
возила

Тешка 
теретна 
возила

Ауто-
возови

IБ-27 (М-4) Лајковац 2 – Ћелије 7.152 144 113 173 131 357 8.070

IБ-22 (М-22)
Степојевац (Велики Црљени) – Лазаревац 1 10.460 284 198 348 107 813 12.210
Лазаревац 1 – Ћелије (преклапање са IБ-23) 13.074 355 220 356 154 813 15.206

IIА-144 (Р-101) Уб–Словац 3.323 45 74 64 113 143 3.783
Извор: Бројање саобраћаја на путевима Републике Србије у 2013. години, JП Путеви Србије

Ис тра жи ва ња то ко ва са о бра ћа ја на др жав ном пу ту IБ ре да број 22 (М-22) на ан кет ном ме сту Ће ли је по ка зу ју да:
– у струк ту ри свр ха крет ња до ми ни ра ју по слов на и рад на;
– про сеч на по пу ње ност во зи ла је 1,77 осо ба, а по пу ње ност те рет них во зи ла ва ри ра, са мо 25% је пот пу но по пу ње но; и
– уче шће ме ђу на род ног са о бра ћа ја је око 3,5%; 
Јав ни ауто бу ски пре воз
Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма за 2010. го ди ну, јав ни ауто бу ски пре воз на те ри то ри ји град ских оп шти на Обре но вац и Ла за ре вац10 

ор га ни зо ван је на 155 ли ни ја (ду жи не 3.368 km), са укуп но 86 ауто бу са (од укуп но 137 ин вен тар ских) ко ји ма је пре ве зе но 17,8 ми ли о на пут-
ни ка (Та бе ла 19). У од но су на Ре ги он Бе о град, ове оп шти не уче ству ју са 48% у укуп ном бро ју ли ни ја и са 44,9% у укуп ној ду жи ни ли ни ја. 
На њи ма се оства ру је го то во 36% оби ма пре во за пут ни ка на свим град ским ли ни ја ма Ре ги о на. Мо бил ност ста нов ни ка у 2003. го ди ни из но-
си ла је 110 пу то ва ња по ста нов ни ку го ди шње, а 2004. до сти гла је вред ност од 114 (по раст од 4,2%). У 2010. го ди ни мо бил ност је опа ла на 
76 пу то ва ња по ста нов ни ку, што је знат но ма ње од мо бил но сти на ни воу Ре ги о на (302,9 пу то ва ња по ста нов ни ку го ди шње). Упо ре ђи ва њем 
по да та ка за 2003. и 2004. го ди ну, ви ди се да је ауто бу ски пре воз из гу био ва жну уло гу у тран спор ту пут ни ка. Ако се по да ци за 2010. го ди ну 
при ме не на План ско под руч је, про це њу је се да је број пре ве зе них пут ни ка у јав ном ауто бу ском пре во зу био око 8,5 ми ли о на пут ни ка. 
–––––––––––––––
9 Уред ба о ка те го ри за ци је др жав них пу те ва.
10 У прет ход ним бил те ни ма пу бли ко ва ни су и по да ци за оп шти ну Уб. 
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Та бе ла 19: Јав ни ауто бу ски пре воз пут ни ка11

Оп шти на/под руч је Сред ство
Ли ни је Пре во зна сред ства

Пре ђе ни ки ло ме три  
во зи ла/хи ља де

Пре ве зе ни  
пут ни ци/хи ља деброј дужина број седишта и 

стајања
број возила у 

саобраћају
Лазаревац аутобус 115 2.370 62 7.268 40 2.869 8.920
Обреновац аутобус 40 998 75 7.526 46 4.971 8.468
Укупно аутобус 155 3.368 137 14.794 86 7.840 17.788
Регион Београда аутобус 321 7.491 1.661 201.060 1067 115.288 496.547
Учешће у Региону Београда 48,3% 44,9% 8,3% 7,4% 8,1% 6,8% 3,6%

Извор: Билтен 549: Саобраћај и телекомуникације у Републици Србији 2010. године., РЗС, 2012. 

Мо то ри за ци ја
У 2003. го ди ни на под руч ју град ских оп шти на Ла за ре вац и Обре но вац и оп шти на Лај ко вац и Уб ре ги стро ва но је укуп но 35.251 во-

зи ло, а до 2012. го ди не за бе ле жен је по раст на 53.670 во зи ла (Та бе ла 20). Исто вре ме но, про се чан сте пен мо то ри за ци је по ве ћао се са 168 
на 245 пут нич ких ауто мо би ла на 1.000 ста нов ни ка. Уко ли ко би се на ве де не про сеч не вред но сти при ме ни ле на План ско под руч је, про це-
ње ни број пут нич ких ауто мо би ла 2003. био је око 13.800, а 2012. го ди ни око 19.700. 

Та бе ла 20: Мо то ри за ци ја у оп шти на ма Ла за ре вац, Лај ко вац, Уб и Обре но вац, 2012. го ди на
Мо пе ди и 
мо то ци кли

Пут нич ки 
ауто мо би ли Ауто бу си Те рет на 

во зи ла
При кључ на 

во зи ла
Оста ле ка те го ри је 

во зи ла Укуп но

Ла за ре вац 672 17.830 126 1.089 1.305 769 21.791
Лај ко вац 64 3.432 14 180 701 92 4.483
Уб 89 5.785 36 765 900 254 7.829
Обре но вац 476 16.535 177 1.027 1.053 299 19.567
Укуп но 1.301 43.582 353 3.041 3.959 1.414 53.670
Ре ги он Бе о гра да 14.544 479.685 3.588 44.424 14.820 9.769 566.830
Уче шће у Цен трал ној Ср би ји 9,48% 8,55% 9,62% 7,54% 14,51% 9,81% 8,56%

Из вор: Оп шти не и ре ги о ни у Ре пу бли ци Ср би ји” РЗС-а, 2013. 

Же ле знич ки са о бра ћај
На План ском под руч ју же ле знич ку мре жу чи ни део пру ге Бе о град–Бар, са че ти ри слу жбе на ме ста, и то же ле знич ким ста ни ца ма: 

Сте по је вац, Вре о ци, Ла за ре вац и Лај ко вац.
Же ле знич ка ин фра струк ту ра об у хва та отво ре ну пру гу, же ле знич ка слу жбе на ме ста (ста ни це, ста ја ли шта и укр сни це), укр шта ња 

пру ге и пу те ва (пут ни пре ла зи, над во жња ци, под во жња ци) и ин ду стриј ску же ле зни цу ко ја по ве зу је по вр шин ске ко по ве са тер мо е нер гет-
ским ком плек си ма.

Сви ста нич ни и ин ду стриј ски ко ло се ци су нор мал не ши ри не (14,35 m), оспо со бље ни за нај ве ћи до зво ље ни осо вин ски при ти сак од 
22,5 t по осо ви ни. Бар ска пру га је у овој зо ни из гра ђе на за нај ве ћу до пу ште ну бр зи ну во зо ва од 120 km/h. Ме ђу тим, због не из вр ше не 
глав не оправ ке пру га, то ком по след њих го ди на бр зи не во зо ва су сма ње не пре ма кон крет ним усло ви ма и ста њу ко ло се ка.

Же ле знич ка пру га, све же ле знич ке ста ни це и укр сни це опре мље не су са вре ме ним же ле знич ким сиг нал но-си гур но сним уре ђа ји-
ма и те ле ко му ни ка ци о ним ве за ма, ста бил ним по стро је њи ма за елек трич ну ву чу и те ле ко манд ним уре ђа ји ма за да љин ско упра вља ње 
са о бра ћа јем. Из дис пе чар ског цен тра у же ле знич кој ста ни ци По же га упра вља се са о бра ћа јем на де лу пру ге ко ји се на ла зи на План ском 
под руч ју.

Пре ма ста ти стич ким по да ци ма, 2003. го ди не, на ста ни ца ма/слу жбе ним ме сти ма број от пу то ва лих пут ни ка из но сио је 44,4 хи ља де, 
од то га на ста ни ци у Лај ков цу око 75%. У 2010. го ди ни број от пу то ва лих пут ни ка се сма њио го то во три пу та (14.876), а ста ни ца Ла за-
ре вац је оства ри ла нај ве ћи обим. Че ти ри ста ни це на План ском под руч ју, 2003. го ди не, оства ри ле су 1,4% од укуп ног бро ја от пу то ва лих 
пут ни ка са свих ста ни ца Ср би је, а 2010. го ди не, знат но ма ње, 0,3%. Ако се узме да 90% свих от пу то ва лих пут ни ка чи не ста нов ни ци 
оп шти на са План ског под руч ја, као и да се сви от пу то ва ли вра ћа ју у ме ста стал ног бо рав ка у по сма тра ном пе ри о ду, он да се мо бил ност 
ста нов ни штва мо же про це ни ти на 0,50 у 2003., од но сно, 0,13 пу то ва ња по ста нов ни ку го ди шње у 2010. го ди ни. Све ста ни це са План ског 
под руч ја оства ри ле су 1,33 ми ли о на то на про ме та ро бе у 2003. го ди ни, при че му на уто вар от па да 83,5%. Ста ни ца Вре о ци ре а ли зу је го-
то во це ло ку пан уто вар оства рен на че ти ри ста ни це са План ском под руч ју. У 2010. го ди ни про мет ро бе сма њен је за 140 хи ља да то на (око 
10,5%) у по ре ђе њу са 2003. го ди ном. У од но су на ста ни це Ср би је, ста ни це са план ском под руч ју оства ри ле су око 12,6% роб ног про ме та 
у 2003. го ди ни, од но сно, 9,46% у 2010. го ди ни (Та бе ла 21).

Та бе ла 21: Про мет у же ле знич ким ста ни ца ма на План ском под руч ју

Же ле знич ка ста ни ца
От пу то ва ли пут ни ци Про мет ро бе

2003. 2010.
2003. 2010.

Утовар Истовар Укупно Утовар Истовар Укупно
Лазаревац 10.133 8.515 1.650 6.144 7.794 330 2.820 3.150
Вреоци 942 1.196 1.104.501 159.492 1.263.993 716.085 68.502 784.587
Степојевац 222 986 576 43.708 44.284
Лајковац 33.068 4.179 4.059 9.507 13.566 380.009 22.275 402.284
Укупно 44.365 14.876 1.110.786 218.851 1.329.637 1.096.424 93.597 1.190.021
Република Србија 3.217.398 5.270.000 5.332.395 5.247.826 10.580.221 12.581.000
Учешће железничких станца у промету железничких 
станица Србије 1,38% 0,28% 20,83% 4,17% 12,57% 9,46%

Из вор: Бил те ни: 448 Са о бра ћај, скла ди ште ње и ве зе 2003 РЗС, и 549, Са о бра ћај и те ле ко му ни ка ци је у Ре пу бли ци Ср би ји, 2010. го ди на, РЗС 2012. го ди на

–––––––––––––––
11 Пре ма из во ру ко ји је ко ри шћен по да ци се од но се на јав ни град ски пре воз пут ни ка ко јим се сма тра онај ко ји, по ред град ског под руч ја, оп слу жу је и ши ре под усло вом да 

ли ни ја има тач ку по ла ска/при спе ћа на град ском под руч ју, да је оп слу жу је нај ма ње 3 ауто бу са и да има ма ла ме ђу ста нич на ра сто ја ња и уче ста ли са о бра ћај во зи ла. 
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На ба зи ана ли зе рас по ло жи ве до ку мен та ци је и по да та ка да је 

се сле де ћа оце на ста ња:
– План ско под руч је је до бро оп слу же но пут ном мре жом др-

жав них пу те ва I и II ре да, гу сти на пут не мре же ових пу те ва је на 
ни воу ре пу блич ког про се ка, док је удео са вре ме ног ко ло во зног за-
сто ра из над ре пу блич ког про се ка;

– обим са о бра ћа ја на мре жи др жав них пу те ва I ре да бе ле жи 
у пе ри о ду 2000–2011. по раст по сто па ма од 5,6 до 6,8% го ди шње;

– ис тра жи ва ња то ко ва дуж др жав ног пу та IБ-22 (М-22) по ка-
зу ју ви со ко уче шће по слов них крет ња, ре ла тив но ви со ку пу пу ње-
ност во зи ла осо ба ма и ро бом и ни ско уче шће во зи ла ино стра ног 
по ре кла; 

– на осно ву по да та ка за две град ске оп шти не (Ла за ре вац и 
Обре но вац) мо же се кон ста то ва ти да је јав ни ауто бу ски пре воз 
пут ни ка раз ви јен; мо бил ност пут ни ка је сра змер на ка рак те ру пу-
то ва ња (пре те жу днев ни ми гран ти ка Бе о гра ду и цен три ма ових 
оп шти на); у по гле ду оби ма пре во за бе ле жи се пад оби ма у 2010. 
го ди ни, што се мо же по ве за ти са ра стом ин ди ви ду ал не мо то ри за-
ци је (о че му све до чи и раст оби ма са о бра ћа ја на пу те ви ма); 

– сте пен мо то ри за ци је План ског под руч ја, ко ји је до би јен као 
про сек сте пе на мо то ри за ци је че ти ри оп шти не чи ји су де ло ви об у-
хва ће ни Пла ном је ре ла тив но ви сок (172 ПА/1000 ст. у 2010); 

– у по гле ду же ле знич ке мре же, План ско под руч је је ве за но на 
глав ну ма ги стра лу Бе о град–Бар, а на тај на чин оства ру је се ве за са 
Ко ри до ром X, од но сно, са мре жом глав них европ ских пру га; 

– по да ци о пре во зу пут ни ка же ле зни цом по ка зу ју да све ста-
ни це има ју про мет пут ни ка ис под про се ка ста ни ца у Ср би ји и да 
по след њих го ди на по сто ји тен ден ци ја па да; 

– по да ци о про ме ту ро бе по ка зу ју да све ста ни це, из у зев Вре-
о ца, оства ру ју про мет ис под про се ка ста ни ца Ср би је, ма да је и на 
овој ста ни ци за бе ле жен зна чај ни ји пад укуп ног про ме та у 2010. 
го ди ни (ап со лут но за око 480 хи ља да то на, од но сно за 38% у од но-
су 2003. го ди ну).

3.4.2. Енер гет ска ин фра струк ту ра

Пре но сна и ди стри бу тив на елек тро е нер гет ска ин фра струк
ту ра

Елек тро е нер гет ски си стем на под руч ју Ко лу бар ског лиг нит-
ског ба се на чи не тер мо е лек тра на „Ко лу ба ра А” при кљу че на на на-
пон ски ни во 110 kV, пре но сна мре жа од 400, 220 и 110 kV и ди-
стри бу тив на мре жа 110, 35, 10 и 0,4 kV. Про стор ни план об у хва та 
пре но сне мре же 110, 220 и 400 kV елек тро е нер гет ског си сте ма, као 
и ди стри бу тив ну мре жу и део по стро је ња ни жег на по на (35 kV, 
10 kV и 0,4 kV) у окви ру пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња за 
про стор не це ли не и ко ри до ре по себ не на ме не. Та ко ђе, Про стор ни 
план об у хва та мре жу да ле ко во да од 110 и 35 kV ко ју ко ри сти ЈП 
ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра.

Пре ко План ског под руч ја про ла зи да ле ко вод 400 kV бр. 436 ТС 
Кра гу је вац 2-ТС Обре но вац А, као и ве ћи број да ле ко во да 220 kV и 
110 kV и то:

– ДВ 220 kV број 204 ТС Ба ји на Ба шта – ТС Бе о град 3;
– ДВ 220 kV број 213/1 ТС Ба ји на Ба шта – ТС Обре но вац;
– ДВ 220 kV број 227/2 ТС Ва ље во 3 – ТС Обре но вац;
– ДВ 110 kV број 107/1 ТЕ Ко лу ба ра – ТС Там на ва за пад но 

по ље;
– ДВ 110 kV број 107/2 ТС Там на ва за пад но по ље – ТС Ва-

ље во 3;
– ДВ 110 kV број 117/2 ТС Бе о град 35 (Срем чи ца) – ТЕ Ко-

лу ба ра;
– ДВ 110 kV број 120/1 ТЕ Ко лу ба ра – ТС Ла за ре вац;
– ДВ 110 kV број 120/2 ТС Ла за ре вац – ЕВП Сло вац;
– ДВ 110 kV број 120/3 ЕВП Сло вац – ТС Ва ље во 3;
– ДВ 110 kV број 121/3 ТС Обре но вац – ЕВП Бр гу ле;
– ДВ 110 kV број 121/4 ЕВП Бр гу ле – ТЕ Ко лу ба ра;
– ДВ 110 kV број 123/1 ТЕ Ко лу ба ра – ТС Аран ђе ло вац; 
– ДВ 110 kV број 137/2 ЕВП Ре сник – ТЕ Ко лу ба ра;
– ДВ 110 kV број 1191 ТС Бе о град 22 – ТЕ Ко лу ба ра. 
Овим да ле ко во ди ма упра вља АД „Елек тро мре жа Ср би је”, а у 

на ред ном пе ри о ду у над ле жност овог ак ци о нар ског дру штва тре-
ба да пре ђе и да ле ко вод 110 kV (ра ни је ра дио под на по ном 35 kV) 
ко ји по ве зу је ТС Ла за ре вац и ТС Љиг. Та ко ђе, на План ском под-
руч ју се на ла зе да ле ко во ди 110 kV бр. 1111 ТЕ „Ко лу ба ра А” – ТС 

„Там на ва” и бр. 1112 ТЕ „Ко лу ба ра А” – ТС „Там на ва” ко је ко ри-
сти ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра. 

Ди стри бу тив не сред ње на пон ске (35 и 10 kV) и ни ско на пон-
ске (0,4 kV) мре же на под руч ју Ба се на су ва зду шне, осим у ве ћим 
на се ље ним ме сти ма где су ка блов ске. Ва зду шне мре же из гра ђе не 
су на че лич но-ре шет ка стим, бе тон ским и др ве ним им прег ни ра-
ним сту бо ви ма. Углав ном су ра ди јал не и до ста раз у ђе не. У ве ћим 
на се ље ним ме сти ма ја вља ју се и пр сте на сте мре же. У се ли ма су 
нај че шће стуб не тран сфор ма тор ске ста ни це 10/0,4 kV. У не ким се-
о ским на се љи ма по сто је и мре же 10 kV и 0,4 kV на за јед нич ким 
сту бо ви ма.

То плот на ин фра струк ту ра
Кон цеп ци ја снаб де ва ња то плот ном енер ги јом Бе о гра да, на 

осно ву ко је је осам де се тих го ди на про јек то ва на ТЕ „Ко лу ба ра Б” 
као по стро је ње за ком би но ва ну про из вод њу елек трич не и то плот-
не енер ги је, у ме ђу вре ме ну је про ме ње на. Про бле ми у обез бе ђе њу 
уво зних го ри ва то ком пе ри о да еко ном ске бло ка де и санк ци ја, по-
чет ком 1990-тих, би ли су основ ни по вод за по че так ре а ли за ци је I 
фа зе, од но сно Про је ка та ре кон струк ци је бло ко ва А3-А6 у ТЕ „Ни-
ко ла Те сла А” у Обре нов цу за ком би но ва ну про из вод њу елек трич-
не и то плот не енер ги је и град њу ван град ског то пло во да Обре но-
вац–Бе о град за снаб де ва ње Бе о гра да то плот ном енер ги јом. Ра до ви 
на ре а ли за ци ји I фа зе су дав но за по че ти, али са ве о ма успо ре ном 
ди на ми ком ре а ли за ци је, у пр вом ре ду због ви со ких ин ве сти ци ја и 
не до стат ка по треб них фи нан сиј ских сред ста ва, као и не из бе жног 
гу бит ка елек трич не сна ге од 145 MW у пред ви ђе ним ре кон стру и-
са ним бло ко ви ма ТЕНТ А3-А6, да би се пре де се так го ди на прак-
тич но пре ки ну ли. 

По ве ћа њем енер гет ске ефи ка сно сти ко ри шће ња ко лу бар ског 
лиг ни та ко ге не ра ци јом у по сто је ћим ре кон стру и са ним и/или за-
мен ском ка па ци те ту (то пло фи ка ци о ном бло ку или бло ко ви ма) ТЕ 
„Ни ко ла Те сла А” оства ри ли би се зна чај ни стра те шки, еко ном-
ски, тех но ло шки и еко ло шки ефек ти (си гур но и ду го роч но ре ше-
ње гре ја ња гра да, сма ње ње енер гет ске уво зне за ви сно сти, за ме на 
ску пог уво зног га са до ма ћим јеф ти ни јим лиг ни том, уште де го ри ва 
при ме ном ком би но ва не про из вод ње елек трич не и то плот не енер-
ги је, сма ње ње укуп не еми си је угљен ди ок си да, ан га жо ва ње до ма ће 
ин ду стри је и опе ра ти ве и дру го). Има ју ћи у ви ду да је ово про је-
кат од зна ча ја не са мо за град Бе о град, већ и Ре пу бли ку Ср би ју, 
као и ви ше за ин те ре со ва них стра на (ЕПС, ЈКП Бе о град ске елек-
тра не, град Бе о град), по треб но је у ор га ни за ци ји ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве енер ге ти ке при сту пи ти обез бе ђе њу до дат не 
до ку мен та ци је, на осно ву ко је се мо ра до не ти ко нач на од лу ка о 
суд би ни овог про јек та.

Цен тра ли зо ва но снаб де ва ње то плот ном енер ги јом у окви ру 
Ко лу бар ског ба се на се да нас оства ру је у Ла за рев цу и окол ним на-
се љи ма. Ла за ре вац је ис ко ри стио мо гућ ност ре ла тив не бли зи не 
зна чај них енер гет ских ка па ци те та за снаб де ва ње гра да то плот ном 
енер ги јом. То ме је до при не ла и по тре ба за снаб де ва њем ста кле-
них ба шти у Шо пи ћи ма. У Вре о ци ма, на око шест ки ло ме та ра од 
Ла за рев ца, за по тре бе но ве Су ша ре и „Xel la Sr bi ja”, из гра ђе на је 
осам де се тих го ди на ин ду стриј ска ко тлар ни ца-то пла на ка па ци те та 
140 t/h па ре при ти ска 60 ба ра и тем пе ра ту ре 450 ºC. Ви шак ка па-
ци те та у То пла ни је ис ко ри шћен за снаб де ва ње гра да Ла за рев ца 
и ста кле ни ка то плот ном енер ги јом. Ме ђу тим, због све ве ћег ин-
те ре са за при кљу че ње, рас по ло жи ви ка па ци тет у то пла ни Вре о ци 
ви ше ни је до во љан за снаб де ва ње свих за ин те ре со ва них. Из тих 
раз ло га се раз ма тра мо гућ ност да се ис ко ри сти бли зи на ТЕ „Ко лу-
ба ре А” и да се она пре ве де у тер мо е лек тра ну – то пла ну и по ве же 
са по сто је ћом то пла ном у Вре о ци ма ра ди за до во ље ња на ра слих 
по тре ба. У том ци љу су нео п ход не до дат не ана ли зе ускла ђи ва ња 
по сто је ћег си сте ма цен тра ли зо ва ног снаб де ва ња то плот ном енер-
ги јом и бу ду ћег га со вод ног си сте ма, да се не би ду пли ра ли ка па-
ци те ти за исте по тро ша че у Ла за рев цу. У сва ком слу ча ју не сме се 
ви ше до зво ли ти не план ско при кљу че ње и не тех нич ки гу би ци то-
плот не енер ги је, уз нео п ход ну по тре бу ус по ста вља ња еко ном ске 
це не снаб де ва ња по тро ша ча. 

Из град њом по стро је ња са цир ку ла ци о ним флу и ди за ци о ним 
сло јем (за ко ји се ра ди прет ход на сту ди ја оправ да но сти) и из бо ром 
по год не ми кро ло ка ци је би се мо гло обез бе ди ти ду го роч но снаб де-
ва ње гра да и ин ду стри је Ла за рев ца то плот ном енер ги јом на ба зи 
ком би но ва не про из вод ње то плот не и елек трич не енер ги је.

Град ска то плот на мре жа Ла за рев ца је кон ци пи ра на као пр сте-
на ста и за сно ва на је на пет ма ги страл них вре ло во да, од ко јих два 
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чи не пр стен. По чи њу са при бли жно истог ме ста у се ве ро за пад ном 
де лу Ла за рев ца, до ко га сти же над зем ни ма ги страл ни то пло вод 
из Вре о ца, а спа ја ју се у ис точ ном де лу гра да. На овај на чин је 
по стиг ну та ве ћа си гур ност снаб де ва ња по тро ша ча, ма њи екс пло-
а та ци о ни тро шко ви и бо ља ре гу ли са ност си сте ма. Сви то пло во ди 
су кон ци пи ра ни да пре не су око 100 MW. Све кућ не под ста ни це 
су ин ди рект ног ти па, а ре гу ла ци ја си сте ма је пред ви ђе на као дво-
стру ка (ква ли та тив но-кван ти та тив на, пре ко ре гу ла ци је и по ла зне 
тем пе ра ту ре и про то ка).

Га со вод на мре жа
На План ском под руч ју још увек не ма из гра ђе не ма ги страл не 

га со вод не мре же рад ног при ти ска до 50 bar, иако је у Про стор ном 
пла ну Ре пу бли ке Ср би је и Про гра му раз во ја ЈП „Ср би ја гас” пред-
ви ђен раз вој ове га со вод не ин фра струк ту ре. 

Снаб де ва ње по тро ша ча при род ним га сом у ме сним за јед ни-
ца ма у град ским оп шти на ма Обре но вац и Ла за ре вац и оп шти ни 
Аран ђе ло вац, ко је се на ла зе на руб ним де ло ви ма План ског под-
руч ја је оства ре но на ба зи ГМРС ко је се на ла зе из ван План ског 
под руч ја, пре ко раз вод ног це во во да од че лич них це ви при ти ска 16 
(12) bar и ди стри бу тив них це во во да од по ли е ти лен ских це ви рад-
ног при ти ска до 4 bar.

3.4.3. Те ле ко му ни ка ци је и по штан ски са о бра ћај

Ор га ни за ци ја те ле фон ске мре же
Са да шња ор га ни за ци ја те ле ко му ни ка ци о не мре же из ве де на 

је пре ко са о бра ћај них под руч ја фор ми ра них, углав ном, на те ри то-
ри јал ном прин ци пу, као и на ба зи рас по де ле са о бра ћа ја уну тар и 
ван под руч ја.

Пре ко ко ри снич ке мре же оба вља се сав са о бра ћај уну тар 
под руч ја крај ње цен тра ле и пре ма цен тра ли ви шег ран га – чвор ној 
цен тра ли. Крај ње цен тра ле ве за не су ди рект но на чвор ну цен тра-
лу и не ма ју ме ђу соб них ве за, а исто ва жи и за чвор не цен тра ле 
ко је ме ђу соб но са о бра ћај оства ру ју пре ко глав не цен тра ле јед не 
мре жне гру пе. Са о бра ћај из ме ђу глав них цен тра ла од ви ја се пре-
ко тран зит них цен тра ла, али у за ви сно сти од ве ли чи не са о бра ћа ја, 
мо гу по сто ја ти и ди рект не ве зе из ме ђу глав них цен тра ла. На ни-
воу тран зит них цен тра ла оства ре не су пе тља сте струк ту ре мре же, 
тј. сва ка тран зит на цен тра ла је ве за на са сва ком, и пре ма ме ђу на-
род ној цен тра ли.

По сто је ће ста ње ТТ ка па ци те та 
План ско под руч је се на ла зи у окви ру три мре жне гру пе: Бе-

о град, Ва ље во и Кра гу је вац од че га су две у окви ру тран зит ног 
под руч ја Бе о град, а Аран ђе ло вац у окви ру тран зит ног под руч-
ја Кра гу је вац: пет чвор них те ле фон ских цен тра ла – Ла за ре вац и 
Обре но вац (мре жна гру па Бе о град), Лај ко вац и Уб (мре жна гру па 
Ва ље во) и Аран ђе ло вац (мре жна гру па Кра гу је вац). Те ле ко му ни-
ка ци о ни прет плат ни ци по ве за ни су на мре жу пре ко ко му та ци о них 
чво ро ва ло ци ра них на укуп но 26 ло ка ци ја, и то: 

– у град ској оп шти ни Ла за ре вац – Ла за ре вац, Ба ро ше вац, Би-
стри ца, Ве ли ки Цр ље ни, Вре о ци, Јун ко вац, Ми ро саљ ци, Ру дов ци, 
Сте по је вац и Шо пић;

– у оп шти ни Уб – Уб, Бр гу ле, Ми лор ци, Мур гаш и Ра дље во;
– у оп шти ни Лај ко вац – Лај ко вац, Ја буч је и Сло вац; 
– у град ској оп шти ни Обре но вац – Бро вић, Дра же вац, Пи ро-

ман и Сту бли не; 
– у оп шти ни Аран ђе ло вац – Да ро са ва.
Не ки од ових чво ро ва (Дра же вац, Сту бли не, Сло вац) ни су 

у План ском под руч ју већ на ње го вом ру бу, али оп слу жу ју зна тан 
број прет плат ни ка уну тар под руч ја.

Сви ко му та ци о ни чво ро ви ко ји су укљу че ни у са о бра ћај су 
ди ги тал ни. 

Кроз План ско под руч је про ла зе ма ги страл ни те ле ко му ни ка-
ци о ни оп тич ки ка бло ви и ло кал ни си ме трич ни и оп тич ки ка бло ви 
пре ко ко јих ра де си сте ми пре но са за ме ђу соб но по ве зи ва ње те ле-
фон ских цен тра ла. 

По след њих го ди на, у по ступ ку ди ги та ли за ци је те ле фон ске 
мре же учи ње ни су на по ри да се из вр ши за ме на ана лог них цен тра-
ла ди ги тал ним, што је усло ви ло и за ме ну спој них ка бло ва из ме-
ђу њих. Ко ак си јал ни и си ме трич ни ка бло ви пре ко ко јих су ра ди ли 
ана лог ни си сте ми пре но са из гу би ли су зна чај и ма ли део са о-
бра ћа ја ко ји се пре ко њих оба вља ни је вре дан по ме на. За то се по 
истим тра са ма по ла жу оп тич ки ка бло ви ко ји моћ ним си сте ми ма 

пре но са омо гу ћа ва ју за до во ље ње по тре ба те ле ко му ни ка ци ја и 
ства ра ње но ве, мо дер не мре же.

По сто је ће цен тра ле ЧП Ла за ре вац има ју си сте ме пре но са по 
оп тич ким ка бло ви ма, а из у зе так су цен тра ле Јун ко вац и Ми ро-
саљ ци ко ји де ли мич но ко ри сте си ме трич не ка бло ве за ди ги тал не 
си сте ме пре но са. За цен тра ле Ра дље во и Бр гу ле (оп шти на Уб) и 
Ја буч је (оп шти на Лај ко вац) пла ни ра ни су оп тич ки ка бло ви.

По сто је ће ста ње мо бил не те ле фо ни је
У Ср би ји по сто је три опе ра то ра мо бил не те ле фо ни је: „Те ле-

нор” (062 и 063), „Те ле ком Ср би ја” (064 и 065) и „VIP” (060 и 061). 
План ско под руч је је до бро по кри ве но сиг на ли ма сва три опе ра то ра. 

„Те ле нор” има у ра ду 16 ба зних ста ни ца, у пла ну је још 29. 
„Те ле ком Ср би ја” има 20, а у пла ну су 24, док „VIP” има де вет, а у 
ре а ли за ци ји че ти ри ба зне ста ни це.

По сто је ће ста ње ра ди о ди фу зне мре же
На План ском под руч ју на ла зи се јед на еми си о на ста ни ца Да-

ро са ва (Пар ти за ни) за по кри ва ње ди ги тал ним те ле ви зиј ским сиг-
на лом тог де ла под руч ја. 

По штан ска ин фра струк ту ра
На План ском под руч ју у функ ци ји је 16 по штан ских је ди ни-

ца (три у Ла за рев цу, а оста лих 13 у Лај ков цу, Убу и се кун дар ним 
цен три ма), ко је за до во ља ва ју са да шње по тре бе.

3.4.4. Ко му нал на ин фра струк ту ра

Де по ни је 
Ор га ни зо ва но из но ше ње и де по но ва ње сме ћа на под руч ју 

град ских на се ља Уб, Лај ко вац и Ла за ре вац спро во ди се кроз ак-
тив но сти са ку пља ња и де по но ва ња чвр стог ко му нал ног от па да од 
фи зич ких и прав них ли ца, као и са ди вљих де по ни ја и кроз са ку-
пља ње и де по но ва ње гра ђе вин ског от па да на две град ске де по ни-
је – „Бог да но ви ца” (оп шти на Уб) и де по ни ја у по вр шин ском ко пу 
По ље „Д” (град ска оп шти на Ла за ре вац). Од ла га ње ко му нал ног 
от па да из град ског на се ља Лај ко вац оба вља се на им про ви зо ва-
ној де по ни ји/ сме тли шту ко ја је ло ци ра на уз на сип ре ке Ко лу ба ре 
(ле ва оба ла) за то што је не ка да шња град ска де по ни ја „Там на ва” 
за тво ре на. Оста ла не са ни тар на од ла га ли шта има ју ло кал ни ка рак-
тер, јав на ко му нал на пред у зе ћа вр ше по вре ме но од во же ње от па да 
и са ових ло ка ци ја.

Над ле жно сти у обла сти при ку пља ња от па да на План ском 
под руч ју има ју јав на ко му нал на пред у зе ћа, и то: КЈП „Ђу нис” (оп-
шти на Уб), ЈП „Град ска чи сто ћа” (оп шти на Лај ко вац), ЈПКП „Ла-
за ре вац” (ГО Ла за ре вац), ЈПКП „Обре но вац” (ГО Обре но вац) и 
ЈКП „Бу ку ља” (оп шти на Аран ђе ло вац). 

Ру рал на под руч ја, углав ном, ни су об у хва ће на си сте мом при-
ку пља ња от па да што за по сле ди цу има раз вој ло кал них „ди вљих” 
сме тли шта у мно гим се ли ма. Са ку пља ње и тран спорт ко му нал ног 
от па да из ру рал них под руч ја оба вља се у два се о ска на се ља оп-
шти не Лај ко вац (Ја буч је и Ће ли је), у 16 на се ља оп шти не Уб, а у 
град ској оп шти ни Ла за ре вац де сет се ла об у хва ће но је ор га ни зо ва-
ним, а се дам де ли мич но ор га ни зо ва ним са ку пља њем сме ћа.

Ре ци кла жа и си стем ско и ор га ни зо ва но из два ја ње ре ци кла-
бил них ма те ри ја ла из ко му нал ног от па да (из у зев ГО Ла за ре вац 
где се вр ши при мар на се лек ци ја ре ци кла бил них ма те ри ја ла на са-
мом из во ру – ПЕТ ам ба ла жа и па пир) на План ском под руч ју се не 
спро во ди, али по сто је ин ди ви ду ал не ини ци ја ти ве, од но сно ма ње 
при ват не фир ме ко је се ба ве са ку пља њем и да љом ди стри бу ци јом 
ре ци кла би ла.

Из град ња ре ги о нал не де по ни је и ре ци кла жног цен тра у Ка-
ле ни ћу (на под руч ју оп шти на Уб и Лај ко вац), за по тре бе ко нач-
ног збри ња ва ња от па да 11 оп шти на – шест оп шти на Ко лу бар ског 
управ ног окру га (Ва ље во, Уб, Ми о ни ца, Лај ко вац, Осе чи на и 
Љиг), две оп шти не Ма чван ског управ ног окру га (Ко це ље ва, Вла-
ди мир ци) и три град ске оп шти не Бе о гра да (Ба ра је во, Ла за ре вац и 
Обре но вац), још увек ни је ре а ли зо ва на.

На План ском под руч ју про ду ку је се и из ве сна ко ли чи на опа-
сног, ин ду стриј ског и ме ди цин ског от па да ко ји се за јед но са ко-
му нал ним и ко мер ци јал ним от па дом од ла же на по сто је ће де по ни-
је. Из у зе так је оп шти на Лај ко вац ко ја ме ди цин ски от пад из До ма 
здра вља са ку пља и од во зи на трет ман у Здрав стве ни цен тар Ва ље-
во (цен трал но ме сто за трет ман ме ди цин ског от па да за Ко лу бар-
ски округ).
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Гро бља 
На План ском под руч ју по сто ји ве ћи број људ ских гро ба ља у 

град ским и се о ским на се љи ма. Ста ње и на чин на ко ји се гро бља 
одр жа ва ју је не за до во ља ва ју ћи (са из у зет ком но вих гро ба ља Ла за-
ре вац 2 и Лај ко вац 2), по себ но у ру рал ним под руч ји ма. По сто је ћи 
ка па ци те ти гроб них ме ста су, у на че лу, ре ла тив но ма ли и из у зет но 
ло ше инфраструкт урнo опре мље ни. 

Град ска гро бља су у над ле жно сти оп штин ских јав них ко му-
нал них пред у зе ћа и план ски су гра ђе на. Ме сна гро бља су у над-
ле жно сти ме сних за јед ни ца и сла бо су уре ђе на, а за не ка се мо же 
ре ћи да су сти хиј ски на ста ла и са хра њи ва ње на њи ма се вр ши фа-
ми ли јар но, без ја сне пар це ла ци је гроб них ме ста.

Се о ска гро бља ни су план ски уре ђе на, а за ве ћи ну по сто ји 
по тре ба за про ши ре њем. Не мо гућ ност ши ре ња ка па ци те та по сто-
је ћих гро ба ља у по је ди ним се о ским на се љи ма из и ску је уре ђе ње 
но вих ло ка ци ја.

Од ре ђе ни број ме сних гро ба ља на ла зи се у зо ни раз во ја ру-
дар ских ра до ва, те су не ка гро бља пре се ље на на но ве ло ка ци је 
(Ма ли Бо рак, Вре о ци, Ба ро ше вац), док је за по је ди на ме сна гро-
бља пла ни ра но из ме шта ње у на ред ном пе ри о ду (Ско баљ, Бр гу ле). 
Гро бља у Ме до шев цу, Шар ба ни ма, Ка ле ни ћу, Ра дље ву и Сту бле-
ни ци ће би ти угро же на ру дар ским ак тив но сти ма у пост план ском 
пе ри о ду.

Кон цеп ци ја раз во ја ру дар ских ра до ва до 2020. го ди не не 
пред ви ђа из ме шта ње ме сних гро ба ља ко ја су у упо тре би, од но сно 
где не по сто ји за бра на са хра њи ва ња, са из у зет ком по је ди нач них 
гро бо ва или гру па гроб них ме ста ко ја се на ла зе из ван на сељ ских 
гро ба ља (нпр. ста ро гро бље на Пљо шта ни ци). 

У до са да шњем пе ри о ду фор ми ра на су но ва гро бља у Ла за-
рев цу и Лај ков цу за пре се ље ње гро ба ља из зо не ру дар ских ра до ва, 
а пла ни ра но је и из град ња но вог гро бља у Гу њев цу („Уб 2”).

На План ском под руч ју не по сто је сточ на гро бља, иако по сто-
је ре ал не по тре бе и зах те ви, као и план ске осно ве за фор ми ра њем 
истих.

Пи ја це
Град ске пи ја це по сто је у оп штин ским цен три ма (Ла за ре вац, 

Лај ко вац и Уб) и у Ве ли ким Црљeнима, Сте по јев цу и Ру дов ци ма. 
Она су у над ле жно сти јав них ко му нал них пред у зе ћа. Ло ка ци ја 
зе ле не пи ја це у Лај ков цу је при вре ме на и пла ни ра се ње но пре-
ме шта ње на дру гу ло ка ци ју. Зе ле не пи ја це ван град ских на се ља 
су у над ле жно сти ме сних за јед ни ца. Мре жа пи ја ца ни је до вољ но 
раз ви је на и не по кри ва рав но мер но План ско под руч је. Пи ја це су 
углав ном уре ђе не пре ма од го ва ра ју ћим стан дар ди ма, а не до ста ци 
се од но се пре све га на хи ги јен ске усло ве на по је ди ним пи ја ца ма и 
про мет ро бе ван пи ја це. По сто ји по тре ба за отва ра њем но вих пи-
ја ца.

У на се љи ма Шо пић, Ве ли ки Цр ље ни, Лај ко вац и Ру дов ци 
по сто је сточ не пи ја це. Сточ на пи ја ца у Лај ков цу је и кван та шка 
пи ја ца, а пла ни ра но је ње но про ши ре ње и уре ђе ње још јед не ло ка-
ци је за кван та шку пи ја цу.

3.5.Становништво,мрежанасеља,јавнеслужбе,пресељење

3.5.1. Ста нов ни штво

Пре ма ре зул та ти ма По пи са 2011. го ди не на План ском под-
руч ју је би ло 83.259 ста нов ни ка. По пу ла ци о ни раст у пе ри о ду 
1948–2011. го ди не (ин декс 143,4; сто па ра ста 5,3‰) ви ши je од 
про се ка за Цен трал ну Ср би ју (ин декс 126,5; сто па 3,7 ‰). По сма-
тра но по ме ђу по пи сним пе ри о ди ма, по раст бро ја ста нов ни ка је 
био све сла би јег ин тен зи те та, а по след ње две де це ни је еви дент на 
је стаг на ци ја, од но сно опа да ње бро ја ста нов ни ка (Гра фи кон 11).

Основ на обе леж ја про ме на у бро ју ста нов ни ка је су:
– ин тен зи ван раст ста нов ни штва у град ским на се љи ма/оп-

штин ским цен три ма (сто па 22,0‰), где се по себ но из два ја град 
Ла за ре вац, ко ји по ред управ но-ад ми ни стра тив не функ ци је пред-
ста вља по слов ни цен тар ин ду стриј ско-енер гет ског ком плек са;

– раст ста нов ни штва у при град ским на се љи ма (сто па 6,9‰); 
– опа да ње бро ја ста нов ни ка у се о ским на се љи ма (сто па 

–2,9‰), на ро чи то у пе ри фер ном про сто ру оп шти на; ве ћи ну се о-
ских на се ља (34 од 43) ка рак те ри ше де по пу ла ци ја; јед но на се ље 
(Са ку ља) је због ру дар ских ра до ва у це ли ни исе ље но, а 10 на се ља, 
у ко ји ма опа да број ста нов ни ка на ла зи се у зо ни ру дар ских ра до ва.

Гра фи кон 11.  Про ме на бро ја ста нов ни ка у пе ри о ду 1948–2011.  
го ди на на План ском под руч ју и пре ма ти пу на се ља

Број до ма ћин ста ва се у пе ри о ду 1948–2011. го ди на по ве ћао 
са 12.383 на 26.892. Про сеч но до ма ћин ство 2002. го ди не је бро ја-
ло 3,1 члан, а 2011. не што ма ње, 3,0 чла на. У струк ту ри до ма ћин-
ста ва нај број ни ја су дво чла на (22,8%), јед но чла на и че тво ро чла на 
су за сту пље на у ско ро истом бро ју (по 20%), сва ко де се то до ма-
ћин ство је пе то чла но, док ве ћа до ма ћин ства, ко ја су по пра ви лу и 
ви ше ге не ра циј ска, уче ству ју са око 9,0%. У град ским и при град-
ским на се љи ма нај ви ше је че тво ро чла них (22,8% и 21,3%) и дво-
чла них (21,9% и 21,8%), а у се о ским дво чла них (24,0%) и јед но-
чла них, ста рач ких до ма ћин ста ва (21,5%). 

По след њих де це ни ја еви дент но је опа да ње при род не ком по
нен те об на вља ња ста нов ни штва (сма ње ње сто пе на та ли те та и 
фер ти ли те та и по ве ћа ње сто пе мор та ли те та). Та ко, про сеч на го-
ди шња сто па при род ног при ра шта ја се од 4,3‰ у пе ри о ду 1981–
1991. сма њи ла на све га 0,2‰ у пе ри о ду 1991–2002. го ди не, а по-
след њих го ди на до би ја не га ти ван пред знак. Исто вре ме но, тренд 
по гор ша ња из ра же ни ји је у де мо граф ском би лан су ма њих на се ља, 
од но сно не пре кид но опа да ње бро ја жи во ро ђе них и по раст бро ја 
умр лих ука зу је на за бри ња ва ју ћу тен ден ци ју би о ло шке де по пу ла
ци је.

Ин тен зив на ими гра ци о на кре та ња, као и про цес ста ре ња, из-
ме ни ли су у пе ри о ду 2002–2011. го ди не укуп не по пу ла ци о не по-
тен ци ја ле по ве ли ким ста ро сним гру па ма (Гра фи кон 12). На План-
ском под руч ју, 2011. го ди не, нај мла ђи кон тин гент (до 19 го ди на) 
је чи нио око 21% од укуп ног ста нов ни штва, са слич ним уче шћем 
у град ским (21,3%) и се о ским на се љи ма (20,8%) и не што ви шим у 
при град ским на се љи ма (22,9%). Мла ђе сре до веч но ста нов ни штво 
(20–39 го ди на) је уче ство ва ло са 27%, а ста ри је сре до веч но (40–59 
го ди на) је нај број ни је и чи ни око 30% од укуп ног ста нов ни штва 
и има слич но уче шће у свим ти по ви ма на се ља (град ска – 30,5%, 
при град ска – 31,1% и се о ска – 30,0%). Ста нов ни штво ста ри је од 
60 го ди на је уче ство ва ло са 21%, а раз ли ка из ме ђу град ских/при-
град ских и се о ских на се ља је већ ве о ма ве ли ка (19% : 24%).

Гра фи кон 12.  Ста ро сна струк ту ра ста нов ни штва – По пис 2011. 
го ди не

У пе ри о ду 2002–2011. еви дент но је по ве ћа ње вред но сти ин
дек са ста ре ња у свим ти по ви ма на се ља, с тим што су у се о ским 
ове вред но сти у 2011. го ди ни знат но ви ше (у град ским на се љи
ма – 0,9 у при град ским – 0,8 и се о ским – 1,2). Та ко ђе, сва на се ља 
су пре шла праг де мо граф ске ста ро сти, од но сно не ма ни јед ног 
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на се ља у ко ме је про сеч на ста рост ис под 35 го ди на. По ло ви на 
на се ља (27 од 54) је у ста ди ју му ду бо ке де мо граф ске ста ро сти 
(про сеч на ста рост 40–43 го ди не), 14 се ла су у ста ди ју му нај ду бље 
де мо граф ске ста ро сти (про сеч на ста рост пре ко 43 го ди не), а 13 
је у ста ди ју му де мо граф ске ста ро сти (35-39). 

Удео же на у укуп ном ста нов ни штву План ског под руч ја је не-
што ве ћи не го му шка ра ца (50,7% : 49,3%). У град ским (51,8% : 
48,2%) и при град ским на се љи ма овај од нос је ујед на чен (50,1% : 
49,9%), док су у се ли ма не што број ни ји му шкар ци (50,2% : 49,8%).

Про ме не у еко ном ској струк ту ри ста нов ни штва ре зул ти ра ле 
су по ве ћа њем не по љо при вред ног ста нов ни штва на пре ко 90%, са 
ре ла тив но ни ским сто па ма ак тив но сти/за по сле но сти (око 37%), 
ви со ким уче шћем из др жа ва них ли ца (око 33%) и пен зи о не ра (око 
20%). Де лат но сти из обла сти при ма р ног сек то ра 2002. го ди не је 
оба вља ло 10,3% ак тив ног ста нов ни штва, се кун дар ног 44,7%, тер-
ци јар но-квар тар ног 22,9%, не по знат сек тор де лат но сти 1,6%, а око 
пе ти не (20,2%) ак тив ног ста нов ни штва ни је оба вља ло де лат ност. 

Нај ве ће уче шће по љо при вред ног ста нов ни штва су има ла се-
ла на под руч ју град ске оп шти не Обре но вац и оп шти не Уб (32% и 
28%), знат но ма ње се ла оп шти не Лај ко вац (14,6%), а нај ма ње се ла 
на под руч ју град ске оп шти не Ла за ре вац (7,7%) и два се ла оп шти-
не Аран ђе ло вац (3,9%).

Фор мал но обра зо ва ње ста нов ни штва
У 2011. го ди ни без шко ле и са не пот пу ном основ ном шко-

лом би ло је 13,8%, а са основ ном шко лом 21,3%, што зна чи да је 
око тре ћи не ста нов ни ка План ског под руч ја са 15 и ви ше го ди на 
ста ро сти би ло не до вољ но обра зо ва но (у град ским 24,6%, се о ским 
47,5%). Ста нов ни ци са сред њим обра зо ва њем уче ству ју са 54,2% 
(у град ским око 59%, се о ским око 48%), а уче шће гра ђа на са ви-
шим (4,3%) и ви со ким обра зо ва њем (6,3%) је ис под про се ка за Цен-
трал ну Ср би ју (5,7% и 10,6%). Ста нов ни штво са ви шим и ви со ким 
обра зо ва њем је кон цен три са но у град ским на се љи ма, у ко ји ма је дан 

од шест од ра слих ста нов ни ка има ви шу или ви со ку шко лу, за раз ли-
ку од при град ских где је тај од нос 14 или се о ских – 22.

3.5.2. Мре жа на се ља

Основ не ка рак те ри сти ке на се ља на План ском под руч ју
На План ском под руч ју на ла зе се 54 на се ља са укуп но 83.259 

ста нов ни ка (2011. го ди не). 
Про сеч на ве ли чи на на се ља из но си 1.542 ста нов ни ка, или 938 

ако се не ра чу на ју оп штин ски цен три (про сеч на ве ли чи на на се ља 
у сре ди шњем де лу Ре пу бли ке из но си 1.225 ста нов ни ка). Оста ли 
по ка за те љи на се ље но сти План ског под руч ја, та ко ђе, пре ма шу-
ју ре пу блич ки про сек. Про сеч на гу сти на мре же на се ља из но си 
9,2 на се ља/100 km², а гу сти на на се ље но сти 142 ста нов ни ка/km². 
У сре ди шњем де лу Ре пу бли ке про сеч не вред но сти су: 7,6 на се-
ља/100 km² и 93 ста нов ни ка/km². 

У де лу ко ји при па да град ској оп шти ни Ла за ре вац на ла зи се 
ви ше од по ло ви не на се ља и укуп ног ста нов ни штва План ског под-
руч ја. Та ко ђе, тај део под руч ја има над про сеч не гу сти не на се ље-
но сти и мре же на се ља. Нај ма ња гу сти на на се ље но сти је у на се-
љи ма ко ја при па да ју оп шти ни Обре но вац, док је нај ма ња гу сти на 
мре же на се ља на де лу оп шти не Аран ђе ло вац. 

Пре ма бро ју ста нов ни ка, нај број ни ја су на се ља у ка те го ри ји 
од 500 до 1.000 ста нов ни ка, са уче шћем од 38,9%, за тим до 500 
ста нов ни ка са уче шћем 31,5%. У ка те го ри ји на се ља ве ли чи не од 
1.000 до 2.000 и 2.000 до 5.000 ста нов ни ка, на ла зи се по се дам на-
се ља (по 13% од укуп ног бро ја на се ља), а са мо два на се ља (Ла за-
ре вац и Уб) има ју пре ко 5.000 ста нов ни ка.

Нај ве ће на се ље на План ском под руч ју је оп штин ски ад ми ни-
стра тив ни цен тар Ла за ре вац, у ко ме је 2011. го ди не жи ве ло 26.006 
ста нов ни ка. Оста ли оп штин ски ад ми ни стра тив ни цен три су знат-
но ма њи, Уб има 6.121, а Лај ко вац 3.249 ста нов ни ка. 

Та бе ла 22: На се ља, ста нов ни штво и по вр ши не План ског под руч ја, у од но су на це ло куп ну по вр ши ну об у хва ће них оп шти на (2011) 

Оп шти на
Број на се ља: Број ста нов ни ка: По вр ши на (km² ):

у оп шти ни у Пла ну % у оп шти ни у Пла ну % у оп шти ни у Пла ну %
Ла за ре вац 34 26 76 58.622 53.199 91 384 270 70
Обре но вац 29 4 14 72.594 2.823 4 410 46 11
Лај ко вац 19 8 42 15.475 10.802 70 186 98 52
Уб 38 14 37 29.101 13.741 47 457 133 29
Аран ђе ло вац 19 2 11 46.225 2.694 6 376 38 10
Укуп но 139 54 39 221.947 83.259 38 1.813 585 32

На по ме на: на се ље Са ку ља је уга ше но/расељeно

Та бе ла 23: Основ ни по ка за те љи на се ље но сти План ског под руч ја (ста ње 2011. го ди не)
План ско под руч је Број на се ља Број ста нов ни ка Про сеч но ст./на се љу По вр ши на у km² Број на се ља на  100 km² Број ст. на km²

Ла за ре вац 26 53.199 2.046 270 9,6 197
Обре но вац 4 2.823 706 46 8,7 61
Лај ко вац 8 10.802 1.350 98 8,2 110
Уб 14 13.741 981 133 10,5 103
Аран ђе ло вац 2 2.694 1.347 38 5,3 71
Укуп но 54 83.259 1542 585 9,2 142

Та бе ла 24: По пу ла ци о на струк ту ра на се ља (ста ње 2011. го ди не)

План ско под руч је Број на се ља
Број на се ља у по пу ла ци о ној гру пи

до 500
становника

501 до 1000 
становника

1001 до 2000 
становника

2001 до 5000 
становника

преко 5000 
становника

Лазаревац 26 9 7 5 4 1
Обреновац 4 1 3 – – –
Лајковац 8 2 3 0 3 –
Уб 14 5 7 1 – 1
Аранђеловац 2 – 1 1
Укупно 54 17 21 7 7 2

Ур ба ни стич комор фо ло шка струк ту ра на се ља
По ред оп штин ских ад ми ни стра тив них цен та ра, у град ска на се ља спа да ју Ве ли ки Цр ље ни и Ру дов ци (оп шти на Ла за ре вац). 
До ми нант ну ка те го ри ју пред ста вља ју се о ска на се ља, од ко јих 86% при па да ти пу „раз би је них” на се ља. Ка рак те ри сти ка овог ти па 

се ла је ра штр ка ност до ма ћин ста ва по ата ру, нај че шће на ни воу по ро дич них или род бин ских за јед ни ца, у ви ше на сељ ских гру па ци ја дуж 
ло кал них пу те ва. Бру то гу сти на на се ље но сти се кре ће од 1 до 4 ст/ha. У по је ди ним, гу шће на се ље ним гру па ци ја ма, бру то гу сти на на се-
ље но сти из но си 10–35 ст/ha, што од го ва ра раз ре ђе но-зби је ном до пот пу но зби је ном ти пу се ла. Об ра ди ве по вр ши не до ма ћин ста ва на ла зе 
се, углав ном, у око ли ни ку ћа или за се о ка.
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Та бе ла 25: Ур ба ни стич ко мор фо ло шка струк ту ра на се ља

Под руч је
Ур ба ни стич ко-мор фо ло шка струк ту ра се о ских на се ља

Укуп но
Ра штр ка на Раз би је на Зби је но не у шо ре на

Лазаревац 4 22 – 26
Обреновац – 4 – 4
Лајковац 3 3 2 8
Уб – 12 2 14
Аранђеловац 2
Укупно 7 43 4 54

За раз би је на се о ска на се ља ка рак те ри стич но је да су до бро 
по ста вље на на те ре ну, про ве тре на, осун ча на и по се ду ју све ква ли-
те те здра ве жи вот не сре ди не. Функ ци о нал но сре ди ште се ла ве зу је 
се за ло ка ци ју ме сне кан це ла ри је, шко ле, ауто бу ске ста ни це и сл. 
Ови са др жа ји су нај че шће ло ци ра ни на рас кр шћи ма ло кал них ка-
те го ри са них пу те ва, уз ве ће на сељ ске гру па ци је.

У де ло ви ма на се ља ко ји се на ла зе уз тран зит не са о бра ћај ни це 
или оп штин ске цен тре, раз ви је на су гра ђе вин ска под руч ја, ко ја се у 
функ ци о нал ном и ур ба ни стич ко-мор фо ло шком по гле ду бит но раз-
ли ку ју од тра ди ци о нал ног на чи на из град ње и ор га ни зо ва ња на се ља. 

Ка рак те ри сти ке функ ци о нал не струк ту ре на се ља
На осно ву еви ден ти ра них по пу ла ци о них спе ци фич но сти, као 

и фак тич ког ста ња раз ви је но сти и раз ме шта ја основ них јав них и 
при вред них са др жа ја, на се ља се мо гу кла си фи ко ва ти у не ко ли ко 
ка те го ри ја:

1) при мар ни оп штин ски цен три: Ла за ре вац, Лај ко вац и Уб
Оп штин ски цен тар Ла за ре вац пред ста вља по пу ла ци о но и 

функ ци о нал но нај ра зви је ни је на се ље на под руч ју Пла на. Ла за ре-
вац је цен тар су бре ги о нал ног зна ча ја, у са ста ву бе о град ског функ-
ци о нал ног под руч ја. Ути цај Ла за рев ца као ин ду стриј ског, кул тур-
ног, здрав стве ног, обра зов ног, са о бра ћај ног и услу жног цен тра, 
ма ни фе сту је се, по ред ла за ре вач ке оп шти не, на под руч ју оп шти не 
Лај ко вац и у су сед ним де ло ви ма оп шти на Уб, Ва ље во и Аран ђе-
ло вац.

Оп штин ски цен три Лај ко вац и Уб пред ста вља ју на оп штин-
ском ни воу по пу ла ци о но и функ ци о нал но нај ра зви је ни ја на се ља. 

У од но су на ши ру функ ци о нал ну ор га ни за ци ју, оп штин ски 
цен тар Уб гра ви ти ра ка Обре нов цу и Бе о гра ду, а Лај ко вац ка Ла за-
рев цу и Бе о гра ду; 

2) се кун дар ни оп штин ски цен тар: Ве ли ки Цр ље ни (град ска 
оп шти на Ла за ре вац)

На се ља Вре о ци и Ве ли ки Цр ље ни су зна чај ни ин ду стриј ски 
цен три. На по пу ла ци о ни раст и функ ци о нал ну над град њу ути ца ли 
су, по ред ру дар ско-енер гет ских и пра те ћих са др жа ја, бли зи на ма-
ги страл не (пут не и же ле знич ке) са о бра ћај ни це, као и до се ља ва ње 
са под руч ја по сто је ћих по вр шин ских ко по ва. С об зи ром да ће Вре-
о ци би ти пре се ље ни до 2018. го ди не, оста је са мо Ве ли ки Цр ље ни 
се кун дар ни цен тар;

3) оп штин ски суб цен три Да ро са ва–Про го ре о ци (оп шти на 
Аран ђе ло вац)

На се ље Да ро са ва има раз ви је не функ ци је ми кро ра звој ног 
цен тра (про из вод не де лат но сти, здрав стве на ам бу лан та, по шта, 
осмо ра зред на шко ла, дом кул ту ре, ме сна кан це ла ри ја). За јед ни ца 
на се ља Да ро са ва–Про го ре о ци об у хва та исто и ме на на се ља, са тен-
ден ци јом фи зич ке и функ циј ске ин те гра ци је. Функ ци је оп штин-
ског суб цен тра за сни ва ће на раз во ју се кун дар ног и тер ци јар ног 
сек то ра и јав не со ци јал не ин фра стру ку ре. Ова за јед ни ца на се ља 
ће за по је ди не функ ци је, у пр вом ре ду при вред не, гра ви ти ра ти 
Ла за рев цу. Има ће функ ци ју по ве зи ва ња мре же на се ља оп шти на 
Аран ђе ло вац и Ла за ре вац пре ко на се ља Ру дов ци и Ба ро ше вац, 
двој ног цен тра за јед ни це на се ља у ис точ ном де лу оп шти не Ла за-
ре вац;

4) цен три за јед ни це на се ља: Ја буч је (оп шти на Лај ко вац); Ра-
дље во (оп шти на Уб); Јун ко вац, Сте по је вац, Ба ро ше вац–Ру дов ци 
(град ска оп шти на Ла за ре вац)

Функ ци о нал ни цен тра ли тет ових на се ља за сни ва се на 
основ ним јав ним, управ ним и сер ви сним са др жа ји ма на ни воу ме-
сних за јед ни ца. Кван ти тет ових са др жа ја од го ва ра бро ју ко ри сни-
ка. Осим обез бе ђе ња основ них жи вот них и рад них по тре ба, цен-
три за јед ни ца на се ља ни су ис по љи ли зна чај ни је агло ме ра тив не, 
со ци о е ко ном ске и де мо граф ске раз вој не ефек те.

На под руч ју оп шти на Лај ко вац и Уб за сту пље не су раз би је не 
на сељ ске струк ту ре, са из у зет но ма лим гу сти на ма на се ље но сти и 

из гра ђе но сти. По јам цен тра (за јед ни це на се ља) у овом слу ча ју је 
са мо усло ван, јер су функ ци о нал ни са др жа ји по пра ви лу дис пер-
зо ва ни у окви ру ве ћих на сељ ских гру па ци ја (Ја буч је, Ра дље во). 

У ис точ ном де лу град ске оп шти не Ла за ре вац ло кал не цен-
тре за јед ни це на се ља пред ста вља ју на се ља ко ја се на ла зе уз не ка-
да шње ру дар ске ко по ве. Не ка да шња раз би је на се ла су вре ме ном 
тран сфор ми са на у ур ба ни зо ва на, фи зич ки ком пакт на и ко му нал но 
уре ђе на на се ља (Ба ро ше вац, Јун ко вац, Ру дов ци);

5) оста ли цен три
На се ља Бро вић, Пи ро ман, Ко на ти це и По ља не, ко ја те ри то-

ри јал но при па да ју град ској оп шти ни Обре но вац, функ ци о нал но 
су ори јен ти са на ка цен три ма за јед ни ца на се ља Сту бли не и Дра же-
вац из ван План ског под руч ја.

3.5.3. Со ци јал ни раз вој и јав не слу жбе

Пред школ ска за шти та де це
На План ском под руч ју пред школ ска за шти та де це ор га ни зо-

ва на је углав ном у оп штин ским цен три ма – два објек та и пет де па-
да на са у Ла за рев цу и по је дан обје кат у Лај ков цу и Убу. Стан дар ди 
бо рав ка де це у овим уста но ва ма су за до во ља ва ју ћи у од но су на 
про стор не и ин фра струк тур не па ра ме тре, али као и у оста лим де-
ло ви ма Ср би је, ка па ци те ти не за до во ља ва ју ис ка за не по тре бе за 
сме штај/упис де це. Осим обје ка та у оп штин ским цен три ма, вр тић 
по сто ји и у град ском на се љу Ру дов ци, са око 50 упи са не де це у 
свим ста ро сним гру па ма, и у се лу Да ро са ва у оп шти ни Аран ђе ло-
вац. У оста лим се о ским на се љи ма ор га ни зо ван је оба ве зан пред-
школ ски раз ред, углав ном у окви ру основ них шко ла. 

Основ но обра зо ва ње 
На План ском под руч ју ра ди укуп но 51 основ на шко ла и то: 

на под руч ју град ске оп шти не Ла за ре вац – 27 (де вет ма тич них 
осмо ра зред них шко ла и 18 под руч них че тво ро ра зред них), град-
ске оп шти не Обре но вац – три под руч не че тво ро ра зред не (Ко на-
ти це, По ља на и Пи ро ман), оп шти не Лај ко вац – девет (две ма тич не 
осмо ра зред не – Лај ко вац и Ја буч је и се дам под руч них че тво ро-
ра зред них), оп шти на Уб – 11 (две ма тич не осмо ра зред не – Уб и 
Ра дље во и де вет под руч них че тво ро ра зред них) и ма тич на осмо ра-
зред на шко ла у Да ро са ви ко ју по ха ђа ју и де ца из Про го ре о ца (оп-
шти на Аран ђе ло вац).

Не до ста так школ ског про сто ра је и ов де као и у це лој Ср би ји, 
ре шен ор га ни зо ва њем на ста ве у две сме не – све ма тич не осмо ра-
зред не шко ле ра де у две сме не. У под руч ним че тво ро ра зред ним 
шко ла ма на ста ва је ор га ни зо ва на у јед ној сме ни и то углав ном у 
ком би но ва ним раз ре ди ма. 

Шко ле у град ским на се љи ма су ком плет но ин фра струк тур-
но опре мље не (на сељ ски во до вод, ка на ли за ци ја и цен трал но гре-
ја ње). У оста лим/се о ским на се љи ма 13 обје ка та је по ве за но на 
на сељ ски во до вод, 18 ко ри сти хи дро фор, док шест не ма во ду у 
објек ту. Од вод от пад них во да ре шен је углав ном пу тем сен гру па 
(24 објек та). Са мо шко ла у Шо пи ћу је по ве за на на на сељ ски си-
стем цен трал ног гре ја ња, 13 има соп стве но цен трал но гре ја ње, а 
оста ле (23) ло кал на ло жи шта. Нај ве ћи број шко ла (35) из гра ђен 
је у пе ри о ду 1946–1980, док је по сле 1980. го ди не из гра ђе но са мо 
де вет школ ских обје ка та. Би бли о те ку има са мо 18 шко ла – 12 ма-
тич них, углав ном град ских шко ла, и са мо шест под руч них че тво-
ро ра зред них (Ле ско вац и Вр бов но – град ска оп шти на Ла за ре вац, 
Не при ча ва у оп шти ни Лај ко вац и Лон ча ник, Па љу ви и Ка ле нић 
– оп шти на Уб). Све га шест шко ла (ма тич не осмо ра зред не) има 
спорт ску са лу. Не ко ли ко се о ских шко ла у свом са ста ву има и стан 
за учи те ља. Све шко ле има ју ор га ни зо ван пре воз за уче ни ке ста-
ри јих раз ре да (5–8 раз ред) ко ји ма је та услу га по треб на због уда-
ље но сти до ме ста ста но ва ња. 
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Сред ње обра зо ва ње
На План ском под руч ју ра ди пет сред њих шко ла – по две у 

Ла за рев цу и Убу и јед на у Лај ков цу. Све шко ле су ко му нал но опре-
мље не и ре ла тив но до бро одр жа ва не. У Ла за рев цу ра ди и Сред ња 
му зич ка шко ла „Мар ко Тај че вић”, а у Убу му зич ка шко ла „Пе тар 
Сто ја но вић”. Та ко ђе, не ка да шњи рад нич ки уни вер зи тет „Ђу ро Са-
лај” у Ла за рев цу по стао је пред у зе ће „Са ва” а.д. ко је обез бе ђу је 
до дат ну на ста ву за 14 стру ков них за ни ма ња. 

Здрав стве на за шти та 
Основ на здрав стве на за шти та ор га ни зо ва на је у окви ру до-

мо ва здра вља у град ским на се љи ма Ла за ре вац, Лај ко вац и Уб. Сви 
објек ти су ре ла тив но до бро одр жа ва ни, али су по треб не од го ва ра-
ју ће ин тер вен ци је на по бољ ша њу бо ни те та и усло ва ра да. У скло-
пу До ма здра вља у Ла за рев цу на ла зи се и Ин сти тут за ен дем ску 
не фро па ти ју. На под руч ју град ске оп шти не Ла за ре вац ра ди шест 
здрав стве них ам бу лан ти (Сте по је вац, Вре о ци, Ве ли ки Цр ље ни, 
Ба ро ше вац, Јун ко вац и Ми ро саљ ци), а у град ском на се љу Ру дов ци 
ра ди здрав стве на ста ни ца у ко јој здрав стве ну за шти ту оства ру ју и 
ста нов ни ци на се ља Стр мо во, Пр ко са ва, Ма ли Цр ља ни, Тр бу шни-
ца, Кру ше ви ца и Зе о ке. У се о ским на се љи ма оп шти не Уб ра де две 
здрав стве не ста ни це (Ка ле нић и Бр гу ле) и јед на ам бу лан та у Ми-
лор ци ма, док на под руч ју оп шти не Уб ам бу лан та ра ди са мо у се-
лу Ја буч је У че ти ри се ла обре но вач ке оп шти не не по сто је објек ти 
при мар не здрав стве не за шти те (нај бли жа здрав стве на уста но ва за 
ста нов ни ке ових се ла је здрав стве на ста ни ца у Сту бли на ма – ван 
План ског под руч ја). У при па да ју ћим на се љи ма оп шти не Аран ђе-
ло вац здрав стве на ам бу лан та по сто ји у Да ро са ви, у ко јој здрав-
стве ну за шти ту оства ру ју и ста нов ни ци се ла Про го ре о ци. 

Со ци јал на за шти та
Цен три за со ци јал ни рад ко ји се на ла зе у оп штин ским цен-

три ма Ла за рев цу, Лај ков цу и Убу, као и у Аран ђе лов цу, ка дров ски 
су оспо со бље ни, али не ма ју за до во ља ва ју ће про стор не усло ве. 
Осим огра на ка бе о град ског Ге рон то ло шког цен тра за днев ни бо-
ра вак и клуб за ста ри је осо бе у Ла за рев цу и Цен та ра за сме штај и 
днев ни бо ра вак де це и омла ди не оме те не у раз во ју, на План ском 
под руч ју не ма уста но ва за трај ни сме штај ста рих ли ца и збри ња-
ва ње де це и омла ди не. Та ко ђе, го то во да и не ма со ци јал них услу га 
у ор га ни за ци ји не вла ди ног сек то ра. 

Кул ту ра 
Ак тив но сти у обла сти кул ту ре од ви ја ју се углав ном у оп-

штин ским сре ди шти ма. Ве ћи на се о ских на се ља има до мо ве кул-
ту ре, ко ји су нај че шће мул ти функ ци о нал не на ме не, па су у њи ма 

оба вља ју и спорт ске ак тив но сти, тр го ви на, здрав стве не услу ге, 
као и ад ми ни стра тив ни по сло ви. Исто вре ме но, ови објек ти су ве-
ћи ном не у слов ни, не до вољ но опре мље ни или не за до во ља ва ју ћег 
ква ли те та.

Фи зич ка кул ту ра 
Мре жу обје ка та за спорт и ре кре а ци ју чи не: објек ти у функ-

ци ји про фе си о нал ног спор та, ре кре а тив ни објек ти и са др жа ји на-
ме ње ни раз ли чи тим ка те го ри ја ма ко ри сни ка, као и објек ти на ме-
ње ни на ста ви фи зич ког вас пи та ња уче ни ка основ них и сред њих 
шко ла. У град ским на се љи ма Ла за ре вац, Лај ко вац и Уб по сто ји 
спорт ски цен тар/спорт ска ха ла, са раз ли чи тим са др жа ји ма. У ве-
ћем бро ју се о ских на се ља по сто је те ре ни за ма ле спор то ве и и/
или фуд бал ска игра ли шта, ло кал ног зна ча ја у над ле жно сти ло кал-
не са мо у пра ве. 

3.5.4. Пре се ље ње ста нов ни штва и из ме шта ње  
ин фра струк тур них и дру гих обје ка та

У про те клом пе ри о ду из зо не по вр шин ских ко по ва пре се ље-
на су укуп но 2.505 до ма ћин ства. Не ка на се ља су из ме ште на ско ро 
у це ло сти (Са ку ља, Цве то вац) или ве ћим де лом (Ка ле нић, Ма ли 
Бо рак, Ме до ше вац, Ско баљ), док је код дру гих на се ља пре се ље ње 
оба вље но де ли мич но. 

Нај ве ћи део до ма ћин ста ва пре се љен је нео р га ни зо ва но, пре-
те жно у руб не зо не оп штин ских цен та ра, при град ска на се ља или 
по ме ра њем уну тар соп стве ног ата ра (Ка ле нић, Цве то вац, Ба ро ше-
вац). Ма њи део до ма ћин ста ва пре се љен је ор га ни зо ва но у план ски 
уре ђе на и ко му нал но опре мље на на се ља (део Ба ро шев ца на ло ка-
ци ју „Је лав”, део Ме до шев ца на ло ка ци ју „Цр не ме ђе”, део Вре о ца 
на ло ка ци ју „Ра сад ник” и др.).

По ме ра ње ста нов ни штва услед исе ља ва ња из зо не раз во ја 
ко по ва има ло је ути ца ја на раст град ских на се ља (Ла за ре вац, Лај-
ко вац) и њи хо вих при град ских зо на, као и на раст ин ду стриј ских 
цен та ра (В. Цр ље ни, Вре о ци). Мо гућ ност за по шља ва ња у овим 
на се љи ма ути ца ла је на ми гра ци је и дру гог ста нов ни штва из се-
о ског за ле ђа. По след њих 10–15 го ди на мо гућ ност за по шља ва ња у 
ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра и оп штин ским цен три ма је сма ње-
на, па се смер ми гра ци ја по ме рао ка Бе о гра ду.

До но ше њем пла но ва ге не рал не ре гу ла ци је за (де ло ве) на се-
ља ко ја су угро же на ру дар ским ак тив но сти ма, утвр ђе ни су про-
гра ми за план ско пре се ље ње ста нов ни штва и из ме шта ње ин фра-
струк тур них си сте ма.

Та бе ла 26: Број пре се ље них до ма ћин ста ва на под руч ју Ко лу бар ског ба се на*

Ка та стар. оп шти на Укуп но 
до 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Укуп но 

до 2002.
Лазаревац 812 10 3 0 0 0 3 0 45 17 0 25 57 972
Пр ко са ва 13           13
Ба ро ше вац 76  3    1     14 9 103
Са ку ља 87           87
Јун ко вац 21           3 24
Зе о ке 33           33
Ме до ше вац 344      2  29 17  5 43 440
Вре о ци 9        16   6 2 33
В. Цр ље ни            0
Сте по је вац 14           14
Цве то вац 215 10          225
Лајковац 242 12 7 12 0 0 0 8 0 0 5 3 11 300
Ма ли Бо рак 162 12 7 12    8   5 3 11 220
Ско баљ 80           80
Уб 24 16 5 0 0 0 0 4 0 0 14 27 21 111
Ка ле нић 15 16 5     4   10 23 12 85
Ра дље во           4 4 9 17
Па љу ви 9           9
УКУПНО 966 38 15 12 0 0 3 12 45 17 19 55 89 1.383

Та бе ла 26: Број пре се ље них до ма ћин ста ва на под руч ју Ко лу бар ског ба се на – на ста вак

Ка та стар. оп шти на 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Укуп но 
до 2015.

Лазаревац 62 14 31 60 42 37 63 92 135 86 89 63 68 1.814
Пр ко са ва            13
Ба ро ше вац 21 13 10 7 5 6 11 2 5 1 1 185
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Ка та стар. оп шти на 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Укуп но 

до 2015.
Са ку ља           87
Јун ко вац  1         25
Зе о ке        3 17 27 20 18 31 149
Ме до ше вац 41          2 483
Вре о ци   21 53 37 31 27 87 107 54 65 44 33 592
Ве ли ки Цр ље ни       18  6 4 1 1 4 34
Сте по је вац           14
Цве то вац       7    232
Лајковац 5 7 40 49 28 12 11 10 10 5 477
Ма ли Бо рак 5 7 40 48 28 12 11 10 10 5 396
Ско баљ    1       81
Уб 12 24 26 8 0 0 6 20 5 2 214
Ка ле нић 4 23 26 7     1  146
Ра дље во 8 1  1   6 20 4 2 59
Па љу ви           9
УКУПНО 79 45 97 117 70 49 80 122 150 93 89 63 68 2.505

*)  По дат ке при пре ми ла Слу жба екс про при ја ци је „По вр шин ских ко по ва Ба ро ше вац”; у овој та бе ли „пре се ље на до ма ћин ства” су она до ма ћин ства ко ји ма је у це ло сти ис пла ће-
на на кна да за екс про при са не не по крет но сти.

У про те клом пе ри о ду из ме ште ни су, та ко ђе, зна чај ни во до-
при вред ни и ин фра струк тур ни си сте ми. Ре ка Ко лу ба ра је из ме-
шта на два пу та: нај пре због отва ра ња ко па „Там на ва – ис точ но 
по ље”, а за тим због ко па „Ве ли ки Цр ље ни”. У то ку је из ме шта ње 
ко ри та ре ке Ко лу ба ра због отва ра ња ко па По ље „Г”. Ре ка Клад ни-
ца је из ме ште на због ко па „Там на ва – за пад но по ље” низ вод но од 
ре тен зи је ко ја је фор ми ра на у КО Ра дље во. Уз вод но од ре тен зи је 
фор ми ра на је аку му ла ци ја „Па љу ви–Виш” за по тре бе снаб де ва ња 
тех но ло шком во дом ТЕ „Ко лу ба ра Б”. У истом пе ри о ду из ме ште-
но је не ко ли ко ло кал них са о бра ћај ни ца. У зо ни ко па „Там на ва – 
ис точ но по ље” пре ки нут је ре ги о нал ни пут R-101а од Лај ков ца до 
Сту бли на. Из ме штен је ве ћи број енер гет ских и те ле ко му ни ка ци о-
них во до ва. За по тре бе снаб де ва ња ста нов ни штва пи ја ћом во дом у 
на се љи ма по обо ду по вр шин ских ко по ва из гра ђе ни су ауто ном ни 
во до вод ни си сте ми („Ка ле нић”, „Ме до ше вац” и др.).

3.6.Заштитапростора

3.6.1. Жи вот на сре ди на

Нај ве ћи зна чај за оце ну ква ли те та жи вот не сре ди не има ју 
објек ти из ру дар ско-енер гет ског ком плек са, укљу чу ју ћи пра те ће 
ин ду стри је. До ми нант ни не по вољ ни ути ца ји ових обје ка та од ра-
жа ва ју се на ква ли тет основ них чи ни ла ца жи вот не сре ди не (ва зду-
ха, во да и зе мљи шта), на здра вље ста нов ни штва, фло ру и фа у ну.

По ред де гра да ци је зе мљи шта, ру дар ски ра до ви не га тив но 
ути чу на за га ђи ва ње ва зду ха, под зем них и по вр шин ских во да, по-
ве ћа ње ни воа бу ке и ви бра ци ја, сни жа ва ње ни воа под зем них во да, 
де гра да ци ју пре де ла и тзв. „ви зу ел но за га ђе ње”. У зо на ма по вр шин-
ских ко по ва до ми ни ра еми си ја пра ши не у ва здух, на ко по ви ма се 
по вре ме но ја вља ју са мо у па ле уз по ја ву ди ма, а ло кал но су зна чај не 
еми си је из ру дар ске опре ме и тран спорт них сред ста ва ко је са др же 
штет не га со ве по пут азот них ок си да (NOx), угљен мо нок си да (CО), 
сум пор ди ок си да (SО2) и ис пар љи вих ор ган ских ма те ри ја (VOC). 
Во де ко је се ис пум па ва ју из си сте ма од вод ња ва ња ко по ва (от пад не 
во де) ис пу шта ју се пре ко та ло жни ка, без пре чи шћа ва ња, у обли жње 
ре ци пи јен те и то из: ПК „Ве ли ки Цр ље ни” и „Там на ва За пад но по-
ље” у Ко лу ба ру, а из ПК По ље „Б” и ПК По ље „Д” у Пе штан. Дре-
на жне во де из ко лек то ра „Там на ва – за пад но по ље” има ју по ви ше ну 
кон цен тра ци ју ни три та, фе но ла, амо ни ја ка, гво жђа, ни кла, су спен-
до ва них ма те ри ја и ко ли форм них бак те ри ја. У от пад ним во да ма из 
ко лек то ра По ље „Д” фе но ли, BPK5, су спен до ва не ма те ри је и ко ли-
форм не бак те ри је су из над МДК, и на кон ули ва у Пе штан до во де до 
по ве ћа ња ко ли чи не ко ли форм них бак те ри ја. Лош ква ли тет ре ке Пе-
штан се зна чај но не ре ме ти на кон ули ва дре на жне во де из ко лек то ра 
По ље „Б”. Из вор бу ке су са о бра ћај, ру дар ске и пра те ће ак тив но сти, 
а ме ре ња се вр ше спо ра дич но. Код стам бе них обје ка та ко ји су бли зу 
зо не ру дар ских ак тив но сти мо гућ је ути цај по ве ћа ног ни воа бу ке.

Де по ни је угља пред ста вља ју по тен ци јал ни из вор за га ђе ња 
ва зду ха, јер при ве тро ви том вре ме ну до ла зи до по ди за ња обла ка 
угље не пра ши не, а по не кад и до ње ног са мо за па ље ња, при че му 
на ста ју CО, SО2 и чађ.

Де по ни је пе пе ла и шља ке пред ста вља ју по тен ци јал ни из вор 
за га ђи ва ња зе мљи шта, по вр шин ских и под зем них во да због са-
др жа ја ток сич них ма те ри ја у пе пе лу. До кон та ми на ци је око ли не 
до ла зи услед ди рект ног пре лив ног ис пу шта ња от пад них во да у 
око ли ну и ми гра ци је те шких и ток сич них ме та ла у ду бље сло је ве 
зе мљи шта и под зем не во де. Са су вих по вр ши на де по ни ја пе пе ла 
ве тар по вре ме но раз но си че сти це пе пе ла.

При са го ре ва њу лиг ни та у ко тло ви ма ТЕ „Ко лу ба ра А” у Ве-
ли ким Цр ље ни ма, је дан део за га ђу ју ћих ма те ри ја се из два ја у об-
ли ку пе пе ла и шља ке, а дру ги се у об ли ку дим них га со ва про во-
ди кроз елек тро ста тич ке фил те ре ра ди из два ја ња ле те ћег пе пе ла, 
ко ји се за јед но са шља ком тран спор ту је хи дра у лич ким си сте мом 
на де по ни ју. При са го ре ва њу лиг ни та осло ба ђа ју се ве ли ке ко ли-
чи не CО2, CО, SО2, NOx, пе пе ла и во де не па ре. Ме ре ња еми си је 
по ка зу ју ва ри ја бил ност по је ди них па ра ме та ра због про мен љи вог 
ква ли те та лиг ни та, ста ро сти ко тлов ске опре ме и за штит них си сте-
ма. Кон цен тра ци је SО2 у еми то ва ном га су су и до се дам пу та ве ће 
од ГВЕ, док су еми си је NOx и CО пре те жно у окви ру до зво ље них 
вред но сти. Са др жај че сти ца ле те ћег пе пе ла у пре чи шће ним дим-
ним га со ви ма је и до 40 пу та ве ћи од МДК. От пад не во де ко је на-
ста ју у си сте ми ма тер мо е лек тра не мо гу се кла си фи ко ва ти као: за-
му ље не (во де са ве ли ким са др жа јем чвр стих ма те ри ја), за со ље не 
(во де са по ве ћа ном кон цен тра ци јом со ли) и за у ље не (во де оп те ре-
ће не нафт ним де ри ва ти ма). Оне се не пре чи шћа ва ју, већ се ко ри-
сте за тран спорт пе пе ла и шља ке у рет кој хи дро ме ша ви ни.

„Ко лу ба ра – Пре ра да” се ба ви пре ра дом и опле ме ња ва њем 
угља. Пре ра да угља об у хва та: су ву се па ра ци ју, мо кру се па ра ци ју и 
су ше ње угља. У су вој се па ра ци ји се оба вља усит ња ва ње и кла си ра-
ње угља, при че му по вре ме но до ла зи до за га ђе ња че сти ца ма угље не 
пра ши не и от пад них во да од пра ња по го на. Мо кром се па ра ци јом се 
чи сти угаљ у те шкој сре ди ни (су спен зи ји во де и пе ска) и при пре ма 
за су ше ње, при че му на ста ју от пад не во де (ко је се од во де у по стро-
је ње за пре чи шћа ва ње) и ја ло ви на (ко ја се на кон ис пи ра ња жи ча ром 
тран спор ту је до де по ни је). Си сте ми за от пра ши ва ње и трет ман от-
пад них га со ва ни су у функ ци ји, па су кон цен тра ци је че сти ца у из-
дув ним га со ви ма знат но из над ГВЕ. Ме ре ња еми си је за га ђу ју ћих 
ма те ри ја12 у ва здух из про из вод них по го на „Су ша ре” (ка ми на 3 и 4) 
апри ла 2012. го ди не по ка за ла су да еми си је во до ник сул фи да пре ла-
зе ГВЕ, док су вред но сти етил мер кап та на, ме тил мер кап та на, фе но ла 
и укуп них пра шка стих ма те ри ја (УПМ) у окви ру про пи са них ГВЕ.

От пад не ин ду стриј ске и са ни тар не во де са др же ве ће кон-
цен тра ци је чвр стих че сти ца, нео р ган ских и ор ган ских ма те ри ја. 
По стро је ње за трет ман от пад них во да (ППОВ) не ма за до во ља ва-
ју ћи учи нак у по гле ду хе миј ског и би о ло шког пре чи шћа ва ња, па 
се ква ли тет во де у Ко лу ба ри по гор ша ва по сле упу шта ња от пад них 
во да (фе но ли, ар сен, су спен до ва не ма те ри је, ко ли форм не бак те ри-
је). По стро је ње за пре чи шћа ва ње са ни тар них от пад них во да Pu-
tox ни је у функ ци ји. ППОВ сма њу је кон цен тра ци ју су спен до ва них 
ма те ри ја, ор ган ских суп стан ци (ХПК), гво жђа, фе но ла и ар се на у 
от пад ним во да ма, ко је и да ље оста ју мут не, са по ве ћа ним кон цен-
тра ци ја ма свих тих за га ђу ју ћих ма те ри ја (Та бе ла 27).
–––––––––––––––
12 Из ве штај о ста њу жи вот не сре ди не за пе ри од ја ну ар–де цем бар 2012. го ди не, ПД 

РБ Ко лу ба ра д.о.о, Сек тор за за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не, Ла за ре вац, 
2013. го ди не.
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Та бе ла 27:  Ре зул та ти фи зич кохе миј ских ана ли за от пад них и по вр шин ских во да (то ком 2015)* 

Па ра ме три
Из лаз из ППОВ Сте пен пре чи шћа ва ња ППОВ (%)

Пр ва се ри ја Дру га се ри ја Тре ћа се ри ја Че твр та се ри ја Пр ва се ри ја Дру га се ри ја Тре ћа се ри ја Че твр та се ри ја
Из глед Мут на Мут на Мут на Мут на
Мут но ћа >100 88,0 >100
pH 7,78 7,18 7,75 7,98
Су спен до ва не ма те ри је mg/l 570 165 122 335 81,61 77,4 98,11 79,06
ХПК mgO2/l 895,28 715,2 339,55 3334,6 73,9 62,46 94,83 84,23
Гво жђе mg/l 0,94 <0,09 0,15 0,96 63,71 46,43 13,51
Фе нол не mg/l 1,057 0,07 0,002 0,899 78,76 97,37 99,9 29,77
Ар сен mg/l 2,62 0,54 0,24 0,30 4,38 12,9 48,94 47,37
Ми не рал на уља C10–C40 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Из вор: Из ве штај о ста њу жи вот не сре ди не у РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. за пе ри од ја ну ар-де цем бар 2015. год., Ла за ре вац, 2016

Пре чи шће на во да се из ППОВ ис пу шта пре ко во до мер не ста ни це у ка нал дуг око 7 km и тран спор ту је до ре ке Ко лу ба ре. У то ку 
2012. го ди не у ре ци пи јент ис пу ште но је 328.072 m³ пре чи шће не во де. У скла ду са За ко ном о во да ма, кон тро лу ква ли те та от пад них и пре-
чи шће них во да, во да ре ке Ко лу ба ре и под зем них во да вр ши овла шће на и акре ди то ва на ла бо ра то ри ја че ти ри пу та го ди шње.

То пла на Вре о ци, у окви ру „Пре ра де”, по се ду је елек тро фил тер ско по стро је ње за пре чи шћа ва ње дим них га со ва, али је због за ста ре ле 
тех но ло ги је еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја из над за ко ном про пи са них вред но сти. Ме ре ња еми си је из То пла не13 то ком 2012–2014. го ди не 
по ка за ла су да ко ли чи не укуп них пра шка стих ма те ри ја и SO2 и по не ко ли ко пу та пре ла зе ГВЕ ко је про пи су је до ма ће за ко но дав ство14, док 
Ди рек ти ва ЕУ 2010/75/EU o огра ни че њу еми си је штет них ма те ри ја у ва здух из ве ли ких ло жи шта про пи су је знат но ни же ГВЕ. Еми си ја 
CO je 2012. би ла ис под про пи са них вред но сти, 2013. је би ла и до два пу та ве ћа (251 mg/Nm³), а то ком 2014. и до 10 пу та ве ћа (2559 mg/
Nm³) од ГВЕ. Еми си ја NOx, HCl и HF је 2011–14. го ди не би ла у скла ду са на ци о нал ним про пи си ма за да то по стро је ње. (Та бе ла 28). 

Та бе ла 28: Еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја из РЈ То пла не (mg/Nm³)
2012 2013 2014 ГВЕ

ко тао 1 2 1 2 1 2 ГВЕ1 ГВЕ2

SO2 1207,9±106,2 3701,4±163,7 5885,7±114,8 1883,3±114,8 3995 3826 1880 100–250
NOx (NO2) 262,8±20,3 303,7±20,7 176,5±32,2 253,9±32,6 304 228 600 100–200

CO 46,2±6,6 111,9±6,9 251,03±17,9 510,0±11,2 777 2559 250 –
Пра шка сте ма те ри је 48,1±5,2 321,4±13,9 156,5±14,9 363,7±32,4 219,8 153,5 100 5–25
Хло ро во до ник HCl 12,2±1,2 16,9±1,8 12,2±1,2 24,0±2,0 7,13 1,99 30
Флу о ро во до ник HF 5,5±0,46 3,2±0,26 5,5±0,46 2,9±0,2 2,56 1,76 3

1  Уред ба о гра нич ним вред но сти ма еми си је, на чи ну и ро ко ви ма ме ре ња и еви ден ти ра ња по да та ка („Слу жбе ни гла сник РС”, број 71/10, 6/11)
2  Di rec ti ve 2010/75/EU – огра ни че ње еми си је штет них ма те ри ја у ва здух из ве ли ких ло жи шта.
Из вор: Из ве штај о ста њу жи вот не сре ди не у РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. за пе ри од ја ну ар–де цем бар 2012, 2013 и 2014. го ди не.

–––––––––––––––
13 Из ве шта ји о ста њу жи вот не сре ди не за пе ри од ја ну ар–де цем бар 2012, 2013. и 2014. го ди не, ПД РБ Ко лу ба ра д.о.о. Сек тор за за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не, Ла за-

ре вац, 2012, 2014 и 2015. го ди не.
14 Уред ба о гра нич ним вред но сти ма еми си је, на чи ну и ро ко ви ма ме ре ња и еви ден ти ра ња по да та ка („Слу жбе ни гла сник РС”, број 71/10).

Пе пео из фил те ра и шља ка из ко тло ва То пла не се ме ша ју са 
во дом (1:8) и хи дра у лич ки тран спор ту ју до де по ни је пе пе ла. От-
пад не во де из „То пла не” при дру жу ју се оста лим от пад ним во да ма 
из по го на „Пре ра де” и под вр га ва ју се трет ма ну у ППОВ. У по го-
ни ма „Пре ра де” про из во ди се по ве ћа на бу ка. Због при су ства ра ди-
о ак тив них гро мо бра на и ра ди о ак тив них ни во ме та ра мо гућ је по-
ви шен ни во ра ди о ак тив но сти у бли зи ни њи хо вих ло ка ци ја.

Пред у зе ће „Ме тал” – Вре о ци у са ста ву има по гон лив ни це 
си вог ли ва, си лу ми на и брон зе. Из ку пол не пе ћи лив ни це ис пу-
шта ју се, без пре чи шћа ва ња, CО2, CО, SО2 и дим. От пад се раз-
вр ста ва као ко му нал ни, ко мер ци јал ни (от па ци че ли ка, ме син га, 
алу ми ни ју ма и дру гих ме та ла) и ин ду стриј ски, и при вре ме но 
скла ди шти. От пад не во де из лив ни це, за га ђе не гли ном, пе ском и 
на го ре лим оста ци ма мо де лар ске сме ше, за јед но са са ни тар ним во-
да ма од во де се у цен трал но по стро је ње за пре чи шћа ва ње. За при-
мар но одва ја ње уља и ма сти ко ри сте се по себ ни се па ра то ри.

Пред у зе ће „Уни вер зал” – Ве ли ки Цр ље ни чи не три по го на: 
про из вод ња си ро ве гу ме, про из вод ња гу ме но-тех нич ке ро бе и 
про из вод ња и ре ге не ра ци ја гу ме них тран спорт них тра ка. Ко ри сти 
се кла сич на гу мар ска тех но ло ги ја. Про из вод њу пра ти за га ђи ва ње 
ва зду ха чвр стим че сти ца ма, па ра ма и га со ви ма пре те жно ор ган-
ских рас тва ра ча. Са ни тар не от пад не во де из по го на пре чи шћа ва ју 
се у по стро је њу „Би о рол” пре упу шта ња у ре ку Ту ри ју. Чвр сти от-
пад чи не ко му нал ни от пад и от па ци од гу ме.

У по го ну „XEL LA” – Вре о ци, про из во де се бло ко ви од ла ког 
гас бе то на. У са ста ву пред у зе ћа су Ци гла на у Ве ли ким Цр ље ни ма, 
по гон за про из вод њу и мле ве ње кре ча у Ће ли ја ма и хи дра та ци ја 
кре ча у Не при ча ви. Про из вод ње пра ти за га ђи ва ње ва зду ха и зе-
мљи шта че сти ца ма, еми си ја бу ке и чврст от пад. 

Оста ли из во ри за га ђи ва ња жи вот не сре ди не по је ди нач но ни-
су зна чај ни, али је мо гућ њи хов ку му ла тив ни ути цај. Про из вод ња 

гра ђе вин ског ма те ри ја ла оба вља се у по го ни ма: у Шо пи ћу (бе тон 
и бе тон ски бло ко ви), и Дре ну (екс пло а та ци ја кварц ног ка ме на и 
гли не), при че му до ла зи до ма њих ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за-
га ђи ва њем ва зду ха и во да, еми си јом бу ке и чвр стог от па да.

Ко тлар ни це у окви ру ру дар ских на се ља из гра ђе них за по-
тре бе ЈП ЕПС Огран ка РБ Ко лу ба ра Ла за ре вац еми ту ју угљен мо-
нок сид кон стант но знат но из над за ко ном про пи са них гра нич них 
вред но сти (до 58 пу та ви ше од ГВЕ), а азот не ок си де и пра шка сте 
ма те ри је че сто знат но из над ГВЕ.

Екс тен зив на по љо при вред на про из вод ња, сто чар ске фар ме и 
по го ни пре ра де по љо при вред них про из во да не угро жа ва ју жи вот-
ну сре ди ну у ве ћој ме ри. Из у зе так мо гу би ти при ме на агро хе ми-
ка ли ја на ве ћим по вр ши на ма и теч ни и чвр сти от пад из мле ка ра и 
кла ни ца на за га ђи ва ње во да.

Штет ни ути ца ји ма ги страл ног друм ског и же ле знич ког са о-
бра ћа ја су број ни. Мо гу ћи су у зо на ма дуж ма ги страл них друм-
ских са о бра ћај ни ца на ра сто ја њи ма до 180 m и дуж ма ги страл не 
пру ге до 150 m. Нај оп те ре ће ни ји пут ни пра вац је Вре о ци–Сте по-
је вац, где око 35.000 ка ми о на го ди шње пре ве зе око 250.000 t угља. 
Нај оп те ре ће ни ји же ле знич ки пра вац је ин ду стриј ска пру га ко јом 
се угаљ до пре ма са По ља „Б” до Пре ра де угља у Вре о ци ма, и ода-
тле до ТЕ „Ни ко ла Те сла”, ТЕ „Ко лу ба ра” и ТЕ „Мо ра ва”. У В. 
Цр ље ни ма (ме ре ња су спро ве де на 2015. го ди не у де лу на се ља уз 
ибар ску ма ги стра лу) ме ро дав ни ни во бу ке пре ла зи за ко ном до зво-
ље не вред но сти за зо ну ма ги страл ног пу та.

Сва на се ља ур ба ног ти па ка рак те ри ше при су ство ди фу зних 
из во ра за га ђи ва ња, по пут до ма ћин ста ва, ло кал ног са о бра ћа ја, тр-
го ви не, за нат ства и др. Нај ва жни ји ло кал ни еко ло шки про бле ми 
ве за ни су за за га ђи ва ње жи вот не сре ди не ко му нал ним от пад ним 
во да ма, ко му нал ним чвр стим от па дом, а у ма њој ме ри бу ком и 
аеро за га ђе њи ма из ма лих из во ра. Нај ве ћи про блем пред ста вља ју 
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не до вољ но из гра ђе на во до вод на и на ро чи то ка на ли за ци о на мре жа, 
и не до ста так ППОВ. У град ским и при град ским на се љи ма на ка на-
ли за ци о не си сте ме при кљу че но је око 63% до ма ћин ста ва, а оста ла 
ко ри сте сеп тич ке ја ме. Због не ква ли тет не из град ње сеп тич ких ја ма 
до ла зи до за га ђи ва ња под зем них во да фе кал ним за га ђе њи ма, на ро-
чи то у Ве ли ким Цр ље ни ма, Шо пи ћу и Вре о ци ма где је ви сок ни-
во под зем них во да. Упо тре бље не во де од во де се ка на ли за ци о ним 
си сте ми ма у реч не то ко ве, углав ном без аде кват ног пре чи шћа ва-
ња. На Лу ка ви ци има се дам ка на ли за ци о них из ли ва, Шу шња ри ци, 
Пе шта ну и ка на лу у Вре о ци ма по че ти ри, Ту ри ји са при кључ ним 
ка на ли ма пет и на по то ку Кри ва ја две. Ру ко ва ње ко му нал ним от па-
дом ни је за до во ља ва ју ће – од ла же се на де по ни ју у ко пу по ља „Д” 
ко ја ни је аде кват но ин фра струк тур но опре мље на, па не ма ста тус 
са ни тар не де по ни је. У свим на се љи ма по сто је „ди вље” де по ни је.

По сто је ћи ри зи ци од уде са ве за ни су за:
– де по ни ју пе пе ла и шља ке у Ве ли ким Цр ље ни ма (Д ка те го-

ри ја обје ка та са ри зи ком по жи вот ну сре ди ну);
– ТЕ „Ко лу ба ра А” у Ве ли ким Цр ље ни ма (Д ка те го ри ја обје-

ка та са ри зи ком по жи вот ну сре ди ну); и
– „Ко лу ба ра–Пре ра ду” у Вре о ци ма (Б ка те го ри ја обје ка та са 

ри зи ком по жи вот ну сре ди ну).
Ква ли тет ва зду ха
Ис пу шта ње дим них га со ва из тер мо е нер гет ских по стро је ња 

има зна ча јан не по во љан ути цај на ста ње ат мос фе ре у ло кал ним и 
ре ги о нал ним раз ме ра ма (све вр сте по лу та на та), на др жав ном ни-
воу (би лан си еми си је SО2, NOx), а де лом и гло бал но (удео еми си је 
СО2 у про ме ни кли ме). За га ђи ва чи из ТЕ „Ко лу ба ра А” и То пла не 
мо гу да се, под од ре ђе ним ме те о ро ло шким усло ви ма, у се вер ном 
де лу План ског под руч ја су пер по ни ра ју са еми си јом из тер мо е лек-
тра на „Ни ко ла Те сла А и Б” (Обре но вац). У ре зул тант ној ку му-
ла тив ној ими си ји по лу та на та на по је ди ним ло ка ли те ти ма (Ла за-
ре вац, В. Цр ље ни, Вре о ци, Лај ко вац, Уб, Ба ро ше вац, Ме до ше вац, 
дуж др жав них пу те ва I ре да и ин ду стриј ске пру ге) мо же би ти зна-
ча јан до при нос из дру гих ло кал них из во ра за га ђи ва ња, као што су 
са о бра ћај, ко тлар ни це, ло жи шта у до ма ћин стви ма, ин ду стриј ски 
по го ни, от ко па ва ње угља, по ди за ње пра ши не на де по ни ја ма итд.

Пре ко ра че ња ГВИ нај че шће се ја вља ју у Вре о ци ма (су спен-
до ва не че сти це, чађ), В.Цр ље ни ма, Зе о ка ма, Ме до шев цу и Ба ро-
шев цу (су спен до ва не че сти це). Кон цен тра ци је су спен до ва них че-
сти ца и ча ђи је ве ћа у зим ским не го у лет њим ме се ци ма. Епи зод на 
за га ђе ња на ста ју при не ста бил ној стра ти фи ка ци ји ат мос фе ре и 
ста бил ној стра ти фи ка ци ји у при су ству тем пе ра тур них ин вер зи ја, 
а ја вља ју се у Сту бле ни ци, Ра дље ву и Цве тов цу (за SО2 и чађ). Са-
мо у па ла угље них бло ко ва при не по вољ ним ме те о ро ло шким усло-
ви ма мо же иза зва ти за др жа ва ње ди ма и ак ци дент на за га ђе ња уз 
по тре бу ева ку и са ња љу ди (у Ме до шев цу то ком 2014. го ди не).

Ме ре ња ква ли те та ам би јен тал ног ва зду ха15 у зо ни ути ца ја 
ин ду стриј ских по го на „Пре ра да” у Вре о ци ма то ком 2012–2014. 
го ди не, по ка за ла су да су на свим мер ним ме сти ма че ста пре ко ра-
че ња гра нич них вред но сти днев них кон цен тра ци ја су спен до ва них 
че сти ца, од но сно: Во до вод Вре о ци од 35,1–57,1%, От пад не во де 
од 45,6–64,8%, Уга о на ста ни ца жи ча ре од 26,2–71,4% и Во до вод 
Ме до ше вац од 28,6–52,5%. По вре ме но се ја вља ју ма ња пре ко ра че-
ња ГВ ча ђи на свим мер ним ме сти ма (до 10,3%), док су SO2 и NO2 
у окви ру про пи са них вред но сти.

У на се љу Вре о ци при сут на су и за га ђе ња тзв. спе ци фич ним 
за га ђу ју ћим ма те ри ја ма као што су: акро ле ин, фе нол, фор мал де-
хид и ор ган ска азот на и сум пор на је ди ње ња (не при јат ни ми ри-
си). Еми си је ових ма те ри ја по ти чу из су ве се па ра ци је, „Су ша ре” 
и ППОВ, а њи хо ве кон цен тра ци је пе ри о дич но знат но пре ва зи ла зе 
про пи са не ГВИ. На по вр шин ским ко по ви ма, де по ни ја ма пе пе ла и 
у њи хо вој око ли ни, ја вљу ју се по ве ћа не ими си је су спен до ва них 
и та ло жних че сти ца, нпр. у Ме до шев цу и Јун ков цу. У су спен до-
ва ним и та ло жним ма те ри ја ма кон ста то ва но је при су ство те шких 
ме та ла: ни кла, хро ма, кад ми ју ма, ман га на, оло ва и др. Кон цен тра-
ци је ни кла, хро ма, и ман га на по вре ме но пре ко ра чу ју МДК. 

Ква ли тет во да 
По вр шин ске и под зем не во де из ло же не су ин тен зив ном за га-

ђи ва њу од стра не ве ли ких кон цен три са них за га ђи ва ча из ком плек-
са РЕ ИС-а, ка на ли за ци је Ла за рев ца и број них на се ља (нај че шће 
–––––––––––––––
15 Из ве шта ји о ста њу жи вот не сре ди не за пе ри од ја ну ар–де цем бар 2012, 2013 и 

2014. го ди не, ПД РБ Ко лу ба ра д.о.о. Сек тор за за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не 
сре ди не, Ла за ре вац, 2012, 2014. и 2015. го ди не.

без прет ход ног пре чи шћа ва ња), као и ди фу зних за га ђи ва ча по пут 
број них ма њих ис пу ста от пад них во да, не про пи сно из гра ђе них 
сеп тич ких ја ма, за га ђи ва ча из по љо при вред ног ком плек са итд. 
Због че стих ма ло вод них пе ри о да, во де на овом под руч ју спа да ју у 
нај у гро же ни је у Ср би ји.

Про пи са на кла са ква ли те та Ко лу ба ре је IIа, али се код Слов-
ца, Бе лог Бро да и Дра жев ца че сто на ла зи у III/IV кла си, пре те жно 
због пре ве ли ког за га ђе ња су спен до ва ним и ор ган ским ма те ри ја ма, 
ко ли форм ним кли ца ма, ма лог про цен та рас тво ре ног ки се о ни ка, 
опа сних и штет них ма те ри ја (ни трит ни азот, фе но ли и ман ган). У 
ма ло вод ним пе ри о ди ма са др жај су спен до ва них ма те ри ја пре ла зи 
у ван кла сно (ВК) ста ње, уз сма ње ње елек тро про во дљи во сти. 

То ком 2013. го ди не, од сту па ња по је ди них ми кро би о ло шких 
и би о ло шких па ра ме та ра, као и фи зич ко-хе миј ских и хе миј ских 
па ра ме та ра еко ло шког ста ту са и па ра ме та ра хе миј ског ста ту са 
кон ста то ва на су у 16 узо ра ка (80,0%), у по два узор ка (10,0%) за-
бе ле же но је од сту па ње са мо код по је ди них фи зич ко-хе миј ских па-
ра ме та ра од но сно са мо ми кро би о ло шких па ра ме та ра. То ком 2014. 
го ди не су спен до ва не ма те ри је су од го ва ра ле III/IV кла си, азот, ни-
три ти, амо ни јум јон, фос фор, ар сен, ман ган, фе но ли III кла си, а 
гво жђе IV/V кла си.

Ква ли тет во де ре ке Пе штан осма тра се код Вре о ца и пре те-
жно од го ва ра III кла си (зах те ва на је IV кла са). Ви дљи ве ма те ри је, 
бо ја, про це нат за си ће ња во де ки се о ни ком и су спен до ва не ма те-
ри је по вре ме но од го ва ра ју ВК ста њу, док pH вред ност, ни трит ни 
и амо ни јач ни азот, гво жђе и фе но ли по вре ме но од го ва ра ју III/IV 
кла си. То ком 2013. го ди не, сви ана ли зи ра ни узор ци су би ли ван 
гра ни ца II кла се. Пре ма не ком од хе миј ских, фи зич ко-хе миј ских 
и ми кро би о ло шких па ра ме тра ко ји по др жа ва ју еко ло шки ста тус, 
као и по је ди ним па ра ме три ма хе миј ског ста ту са су од сту па ла три 
узор ка док је је дан узо рак од сту пао са мо по хе миј ским и фи зич ко-
хе миј ским па ра ме три ма.

Ре ка Љиг код Бо го ва ђе при па да III кла си ква ли те та, уме сто 
зах те ва не II кла се. Вред но сти су спен до ва них ма те ри ја и ор га но-
леп тич ке осо би не по вре ме но од го ва ра ју ВК ста њу. Ја вља ју се по-
ви ше не вред но сти фе но ла, ман га на и фос фо ра.

У ре ци Ту ри ји по вре ме но се ја вља ју по ре ме ћа ји у ки се о нич-
ком би лан су, пре ко ра че ње са ни тар но-ми кро би о ло шких па ра ме-
та ра и дру га од сту па ња у фи зич ко-хе миј ском и ми кро би о ло шком 
по гле ду од про пи са не II кла се. Низ вод но од де по ни је пе пе ла, због 
ути ца ја про цед них во да, пре ко ра че не су МДК сул фа та, ни тра та и 
ар се на. То ком 2013. го ди не, сви ана ли зи ра ни узор ци су би ли ван 
гра ни ца II кла се пре ма не ком од хе миј ских, фи зич ко-хе миј ским и 
ми кро би о ло шких па ра ме три ма ко ји по др жа ва ју еко ло шки ста тус, 
као и по је ди ним па ра ме три ма хе миј ског ста ту са.

Ква ли тет во де ре ке Лу ка ви це од сту па од про пи са не II кла се 
бо ни те та у са ни тар но-ми кро би о ло шком по гле ду, пре ма ки се о нич-
ком ре жи му и са др жа ју ну три је на та. Хе миј ска и би о ло шка за га ђе-
ност на из ла ску из Ла за рев ца ја вља ју се због оп те ре ће ња от пад-
ним ко му нал ним и ин ду стриј ским во да ма. То ком 2013. го ди не, сви 
ана ли зи ра ни узор ци су би ли ван гра ни ца II кла се пре ма не ком од 
хе миј ских, фи зич ко-хе миј ским и ми кро би о ло шким па ра ме три ма 
ко ји по др жа ва ју еко ло шки ста тус, као и по је ди ним па ра ме три ма 
хе миј ског ста ту са.

Ква ли тет во де ре ке Клад ни це по ка зу је по ви ше ну кон цен тра-
ци ју амо ни ја ка, гво жђа и ни кла, па не за до во ља ва про пи са ну II 
кла су.

Ана ли за ква ли тет во де ре ке Бе ља ни це 2013. го ди не по ка за ла 
је да су сви узор ци ван II кла се, је дан пре ма по је ди ним хе миј ским, 
фи зич ко-хе миј ским и не ким па ра ме три ма хе миј ског ста ту са, а три 
узор ка пре ма ми кро би о ло шким па ра ме три ма.

Се ди мент ре ке Бе ља ни це са др жи никл (Ni) и ар сен (As), док 
се ди мент ре ке Ту ри је са др жи ар сен (As) из над ре ме ди ја ци о не 
вред но сти.

Под зем не во де ко је се ко ри сте у во до во ди ма Там на ва и Ка ле-
нић су ис прав не бак те ри о ло шки и по ве ћи ни хе миј ских па ра ме та ра, 
а до пре ко ра че ња МДК до ла зи са мо у слу ча ју амо ни јум-јо на и гво-
жђа. Под зем не во де у око ли ни „Пре ра де” у Вре о ци ма ка рак те ри шу 
по ве ћа не кон цен тра ци је ман га на, гво жђа, сул фа та и амо ни јум-јо на. 
Кон тро лом у осам пи је зо ме та ра (седам у око ли ни ППОВ и један у 
не по сред ној бли зи ни ре ке Ко лу ба ре) че ти ри пу та то ком 2012. го ди-
не ни су из ме ре не по ве ћа не вред но сти (из над МДК и ре ме ди ја ци о не 
вред но сти) ар се на, фе но ла и ман га на, али су у два пи је зо ме тра из-
ме ре не су по ве ћа не кон цен тра ци је сул фа та (од 292 mg/l до 343 mg/l; 
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МДК = 250 mg/l). Ис пи ти ва ња у истим пи је зо ме три ма то ком 2015. 
го ди не по ка за ло је да под зем не во де ни су кон та ми ни ра не фе но ли-
ма, ми не рал ним уљи ма и ар се ном.

Под зем не во де у зо ни де по ни је пе пе ла са др же опа сне и штет-
не ма те ри је. Кон ста то ва но је по ве ћа но при су ство сул фа та, су спен-
до ва них че сти ца, ар се на и про ме на pH вред но сти.

Ни во под зем них во да у де лу на се ља В. Цр ље ни уз Ибар ску 
ма ги стра лу се сни зио, та ко да су сви бу на ри у тој обла сти пре су-
ши ли.

Ква ли тет зе мљи шта
До нај ве ћег за га ђе ња зе мљи шта до ла зи у не по сред ној бли зи-

ни из во ра за га ђе ња због ди рект не кон та ми на ци је штет ним че сти-
ца ма, от пад ним во да ма и га со ви ма. Ја вља ју се пре ко ра че ња МДК 
ар се на и фе но ла, по не где ни кла и хро ма, док су ко ли чи не оста лих 
те шких ме та ла (Cu, Zn, Pb, Hg) нај че шће ис под МДК, али су ве ће 
у од но су на при род ни са став зе мљи шта. У око ли ни ТЕ „Ко лу ба-
ра А” се по ве ћа ла ко ли чи на на та ло же них че сти ца. Нај у гро же ни је 
зо не на ла зе се на ра сто ја њу од 250 до 500 m од из во ра за га ђе ња. 
Се кун дар на кон та ми на ци ја на ста је под не по вољ ним вре мен ским 
усло ви ма, та ло же њем га со ва и леб де ћих че сти ца и на ве ћим ра сто-
ја њи ма, за хва та ју ћи по ред Вре о ца и В. Цр ље на, и Јун ко вац, Ме до-
ше вац и део Ка ле ни ћа. 

Ис пи ти ва ња за га ђе но сти зе мљи шта из вр ше на 2012. го ди не 
на че ти ри ло ка ци је у зо ни „Пре ра де” – Вре о ци (но во ППОВ, про-
стор око де по ни је пе пе ла и шља ке – по сто је ћи и но ви та ло жник, 
и про стор у кру гу по го на То пла на – ма зут на ста ни ца; из сва ке бу-
шо ти не ана ли зи ран је узо рак узет са по вр ши не и са ду би не од 1 
m; укуп но је ана ли зи ра но 24 узо ра ка), по ка за ла су да је са др жај 
кад ми ју ма, оло ва, жи ве, хро ма, цин ка и фе но ла ис под гра нич них 
вред но сти. Ја вља ју се пре ко ра че ња са др жа ја: ар се на – ко ји се кре-
тао у оп се гу од 5,0 до 75,7 mg/kg (три узор ка су има ла са др жај 
из над ре ме ди ја ци о них вред но сти од 55 mg/kg, а три из над гра нич-
них вред но сти од 29 mg/kg), ни кла – ко ји се кре тао у оп се гу од 
25,2 до 95,2 mg/kg (17 узо ра ка има ло је са др жај из над ГВ од 35 
mg/kg), и ба кра – ко ји се кре тао у оп се гу од 10,9 до 38,6 mg/kg (два 
узор ка су има ла са др жај из над ГВ од 36 mg/kg).

Нај за га ђе ни ја је ло ка ци ја у кру гу по го на Опле ме њи ва ње 
угља на по вр ши ни пла ни ра ној за из град њу но вог по стро је ња за 
пре чи шћа ва ње от пад них во да из овог по го на, док на оста лим ло-
ка ци ја ма ни су за бе ле же не вред но сти ко је зах те ва ју пред у зи ма ње 
ре ме ди ја ци о них ме ра у скла ду са Уред бом.

На ру ша ва ње ква ли те та зе мљи шта на од ла га ли шти ма ја ло ви-
не на ста је због не се лек тив ног од ла га ња ма те ри ја ла, што за по сле-
ди цу има ства ра ње де по со ла у по вр шин ском сло ју. Де по сол има 
ве о ма сма ње ни са др жај ху му са, ни зак са др жај азо та и фос фо ра и 
ви сок са др жај Ca и Mg, што сма њу је про из вод ну спо соб ност зе-
мљи шта.

По љо при вред не ак тив но сти ути чу на по гор ша ње ква ли те та 
зе мљи шта и во да. Во де ко је се од во де са по ља и воћ ња ка има ју 

ве о ма ви сок са др жај ор ган ског угље ни ка, гво жђа, ни кла и кад ми-
ју ма. Ре зул та ти ис пи ти ва ња са др жа ја опа сних и штет них ма те ри ја 
у зе мљи шту на ло ка ци ја ма око ППОВ у Вре о ци ма, у кру гу по го на 
То пла на и око де по ни је пе пе ла и шља ке у Ме до шев цу не ука зу ју 
на по тре бу за ре ме ди ја ци јом.

Основ ни из во ри бу ке су ин ду стриј ски ка па ци те ти ЈП ЕПС 
Огра нак РБ Ко лу ба ра и са о бра ћај. Mерења у по го ни ма „Пре ра да”, 
пре то вар ним ста ни ца ма у Ба ро шев цу и мер ним ме сти ма у Вре о-
ци ма су по ка за ла да је на овим ло ка ци ја ма пре ко ра чен до зво ље ни 
ни во бу ке, на ро чи то но ћу. У Вре о ци ма је при сут на зна чај на бу ка 
од ин тен зив ног те рет ног са о бра ћа ја. Нај но ви ја ме ре ња ни воа бу-
ке у око ли ни ин ду стриј ског по го на „Пре ра да” на два мер на ме ста 
по ка зу ју да ноћ ни ре жим ра да пре ла зи гра нич ну вред ност бу ке (до 
62 dBA, ГВ = 55 dBA).

Ра ди о ак тив ност се си сте мат ски кон тро ли ше у по го ни ма ТЕ 
„Ко лу ба ра А” и „Пре ра де”, те на де по ни ја ма пе пе ла и шља ке. 
Уста но вљен је по ве ћан са др жај при род них и ве штач ких (Cz-134, 
Cz-137 и Bе-6) ра ди о ну кле и да у пе пе лу и шља ци, али они ра ди ја-
ци о но не угро жа ва ју око ли ну, ни ста нов ни штво.

Упра вља ње ко му нал ним, ин ду стриј ским и опа сним от па дом 
се по пра вља, али и да ље ни је на за до во ља ва ју ћем ни воу, ка ко у 
по гле ду си сте ма при ку пља ња, та ко и од ла га ња. Ко му нал ни чвр сти 
от пад Ла за рев ца, Лај ков ца и Ми о ни це од ла же се на не хи ги јен ској 
де по ни ји у Ба ро шев цу (уну тра шње од ла га ли ште По ља „Д”). Отва-
ра ње ре ги о нал не де по ни је „Ка ле нић” (са ре ци кла жним цен три ма) 
зна чај но ће уна пре ди ти упра вља ње от па дом. У окви ру ЈП ЕПС 
Огра нак РБ Ко лу ба ра до не ти су пла но ви упра вља ња от па дом за 
све по вр шин ске ко по ве и „Пре ра да”, а без бед но се збри ња ва опа-
сан ин ду стриј ски от пад. 

Здра вље ста нов ни штва 
Аеро за га ђе ње у бли зи ни по вр шин ских ко по ва, ТЕ и ин ду-

стриј ских зо на у Вре о ци ма и В. Цр ље ни ма има зна ча јан ути цај 
на по ве ћа но обо ле ва ње од хро нич них не за ра зних бо ле сти плу ћа. 
Обо ље њи ма од хро нич не оп струк тив не бо ле сти плу ћа (Bron chi tis 
acu ta, bron chi o li tis acu ta) и аст ме (ast ma bron hi a le) по себ но су угро-
же на де ца и ли ца ста ри ја од 65 го ди на.

3.6.2. Ре кул ти ва ци ја и ре ви та ли за ци ја про сто ра

У прeтхoднoм пeриoду, углавнoм, тoкoм 1980-их гoдина, до 
2005. го ди не је рeк ултивисанo око 1.257 hа јалoвиш та. То ком по-
след њих го ди на део ре кул ти ви са ног про сто ра, ка ко на ме ње ног ра-
тар ској про из вод њи, та ко и са фор ми ра ним ста бил ним шум ским 
са сто ји на ма, по нов но је укљу чен у ру дар ску екс пло а та ци ју. То је 
до ве ло дo сма ње ња укуп них по вр ши на ре кул ти ви са ног зе мљи шта 
у 2015. у од но су на 2005. го ди ну за око 237 ha, јер пар ци јал ни про-
гра ми ре кул ти ва ци је ко ји су у ме ђу вре ме ну ре а ли зо ва ни има ли су, 
углав ном, оглед ни ка рак тер, та ко да њи хо ви прак тич ни ефек ти мо-
гу да до ђу до из ра жа ја тек у на ред ном пе ри о ду (Та бе ла 29). 

Табeла 29: Упо ред ни пре глед рeк ултивисаних пoвршина пo КO у 2015. у од но су на 2005. го ди ну (у hа)

Пoдручјe/КO Го ди на Свeга
Пoљoприврeдна Шум ска

Јeзeра/ба ре
свeга њивe вoћњаци свeга расадник шумe

Планскоподручје-свега
2005 1257,6 366,0 349,8 17,3 863,5 9,3 854,2 27,0
2015 1020,6 259,0 239,4 19,6 733,8 9,6 724,2 27,9

Биланс2015/05 –237,0 –107,0 –110,4 2,3 –129,7 0,3 –130,0 0,9

ГО Лазарeвац – Свeга
2005 1234,6 365,3 348,0 17,3 842,3 9,3 833,0 27,0
2015 993,0 257,4 237,8 19,6 707,8 9,6 698,2 27,9

Арапoвац
2005 250,6 42,1 31,8 10,3 207,2 9,3 197,9 1,3
2015 253,6 43,1 32,9 10,2 207,0 9,6 197,4 3,5

Барoшeвац
2005 261,1 88,9 88,9 – 172,2 – 172,2 –
2015 81,7 40,0 40,0 – 41,7 – 41,7 –

В. Црљeни
2005 40,0 35,9 35,9 – 4,1 – 4,1 –
2015 4,3 – – – 4,3 – 4,3 –

Зeoкe
2005 96,4 19,1 19,1 – 76,0 – 76,0 1,3
2015 52,8 16,9 16,9 – 35,9 – 35,9 –

Јункoвац
2005 195,8 99,4 99,4 – 94,9 – 94,9 1,5
2015 195,7 83,0 83,0 – 111,0 – 111,0 1,7

М. Црљeни
2005 8,6 5,9 5,9 – 2,7 – 2,7 –
2015 8,4 2,9 2,9 – 5,5 – 5,5 –

Мирoсаљци
2005 196,7 – – – 176,0 – 176,0 20,7
2015 211,9 – – – 193,0 – 193,0 18,9
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Пoдручјe/КO Го ди на Свeга
Пoљoприврeдна Шум ска

Јeзeра/ба ре
свeга њивe вoћњаци свeга расадник шумe

Пркoсава
2005 70,2 40,6 34,7 5,9 27,4 – 27,4 2,1
2015 73,2 37,0 31,0 6,0 34,1 – 34,1 2,1

Рудoвци
2005 21,6 7,4 7,4 – 14,2 – 14,2 –
2015 27,7 11,2 7,8 3,4 16,5 – 16,5 –

Стeпoјeвац
2005 35,2 2,4 2,4 – 32,8 – 32,8 –
2015 38,5 4,1 4,1 – 34,4 – 34,4 –

Цвeтoвац
2005 57,3 22,5 22,5 – 34,8 – 34,8 –
2015 43,6 19,2 19,2 – 24,4 – 24,4 1,7

Oпштина Лајкoвац – свeга
2005 23,0 1,8 1,8 – 21,2 – 21,2 –
2015 27,7 1,8 1,8 – 25,9 – 25,9 –

Мали Бoрак
2005 23,0 1,8 1,8 – 21,2 – 21,2 –
2015 27,7 1,8 1,8 – 25,9 – 25,9 –

Из вор: Струч не слу жбе ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра

Ова кво ста ње је усло вље но огра ни че њи ма ко ја на ме ће при-
ме ње на тех но ло ги ја де по но ва ња от крив ке, што је при хва ће но 
Про стор ним пла ном под руч ја екс пло а та ци је Ко лу бар ског лиг нит-
ског ба се на из 2008. го ди не. Ме ђу тим, и по ред то га сто ји оце на да 
су дoсадашњи рeз ултати рeк ултивацијe пoвршина дeградираних 
рударствoм и eнeргeтикoм вишe нeгo скрoмни, нe самo у кванти-
тативнoм, вeћ и у квалитативнoм пoглeду. Пoљoприврeдна рeк-
ултивација нијe дoвeла дo трајнoг oбнављања прeђашњeг прoиз-
вoднo-eкoнoмскoг пoтeнцијала зeмљиш та, штo сe јeдним дeлoм 
мoжe при пи са ти и нeадeкватним рeшeњима власничкo-кoрис-
ничких пра ва. Нeзадoвoљавајућe јe и стањe oпш тe урeђeнoсти ре-
кул ти ви-са ног про сто ра, пoсeбнo са станoвишт а искoришћавања 
пoтeнцијала ве штач ки по диг ну тих шу ма за развoј лoвнoг ту ри зма 
и у другe кoмeрцијалнe, oднoснo васпитнo-oбразoвнe и рeкреатив-
нe сврхe.

3.6.3. За шти та при ро де

У приврeднo-насeoбинскoм пoглeду, План ско под руч је прeд-
ставља прeтeжнo пoљoприврeднo-ра тар ски прeдeo с висoким 
удeлoм рударскo-eнeргeт ско-ин ду стриј ских и ин фра струк тур них 
eлeмeната, знат ним удeлoм пoвршина пoд дрвeнастoм (шу мскoм, 
жбунастoм и вoћњачкoм вeгeтацијoм) и са рeлативнo густoм 
мрeжoм насeља, прeтeжнo пoљoприврeдних, али и мeшoвитих и 
град ских функ ци ја. Пoсeбан мoрфoгeoлoш ки чи ни лац пре де ла 
прeдставља катeгoрија тзв. антрoпoгeнoг рeљeфа фoрмиранoг на 
знатнoм прoстранству ак тивнoстима РЕ ИС-а. По вр шин ском екс-
пло а та ци јом ле жи шта лиг ни та и од ла га њем ма те ри ја ла де по со ла 
на ста ла је пот пу но но ва оро гра фи ја те ре на, са то тал но про ме ње-
ним зе мљи шним по кри ва чем, у од но су нa пр во би тан, при род ни 
пе до ло шки слој, уз гру бо на ру ша ва ње оста лих ком по нен ти еко ло-
шког си сте ма и би о ди вер зи те та. 

У ге о граф ском по гле ду, пре те жан део План ског пoдручја 
при па да пeрипанoнскoј Ср би ји и oбухвата, гoтoвo у цeлoсти Дoњу 
Кoлубару и Там на ву, ко је чи не дoминантнo ни зиј ски прeдeo, за-
сту пљен: 

– прoстраним дoлинским/алу ви јал ним рав ни ма Кoлубарe и 
њeних притoка (Там на ва, Клад ни ца, Бeљаница, Ту ри ја, Пeш тан и 
др.), ко је су изграђeнe oд квар тар них рeчних сeдимeната; и 

– ни ском плиoцeнскo-плeистoцeнском пoврши, састављeном 
oд јeзeрскo-рeчних нанoса, заталасанe, благo дeнивeлисанe мoр-
фoпластикe, надмoрскe висинe 110–150 m, у мeђурeчју Кoлубарe 
и Тамнавe – на западнoј стра ни пoдручја, oднoснo надмoрскe ви-
синe 120–220 m у мeђурeчјима Пeш тана, Туријe и Бeљаницe – на 
истoчнoј стра ни. 

Самo крај њи југoзападни (Нeпричава) и југoистoчни дeлoви 
План ског пoдручја (Да ро са ва, Про го ре о ци, Ћeлијe, Пeт ка, Шу-
шњар, Сту би ца, Лу ка ви ца, Би стри ца и дeлoм Пркoсава) прeдста-
вљају, у гeoмoрфoлoш кoм пoглeду, брeжуљкастo-брдoвити прeдeo 
изграђeн дeлoм или прeтeжнo oд палoзoјских мeтамoрфита, мањe 
тeрцијарних вул ка ни та и јур ских маг ма ти та и јoш мањe три ја ских 
крeчњака. 

Глав ни хидрoграфски oбјeкат прeдставља вoдoтoк Кoлубарe. 
Значајнијe притoкe дeснe странe су Љиг, Пeш тан и Ту ри ја са 
Бeљаницoм, а лeвe Там на ва са Убoм и Клад ни ца. Oд дру гих пoвр-
шинских вoдних oбјeката мoгу сe издвoјити вeш тачки фoрмира-
на јeзeрца у дeпрeсијама напуш тeних/завршeних кoпoва лиг ни та, 

рeкрeациoнo јeзeрцe „Oчага” кoд Лазарeвца и нeкoликo јeзeраца-
ба ра у ата ру сeла Радљeвo. Највeћe јeзeрo прeдставља вeш тачка 
хидрoакумулација у сeлу Па љу ви, фoрмирана прeграђивањeм 
дoлинe рeчицe Кладницe прe двадeсeтак гoдина. Oд хидрoграф-
ских oбјeката пoдзeмних вoда најбрoјнији су кoпани бу на ри кoјих 
јe не ка да билo прeкo 6.600, дубинe дo нивoа пoдзeмнe вoдe 2–30 
m. Oкo двe трeћинe бу на ра да нас ни је у функ ци ји, прe свeга збoг 
oбeз бeђeнoсти насeља кoмуналним систeмима вoдoснабдeвања, 
али и збoг запoсeдања прoстoра пoвршинским кoпoвима, или 
збoг загађeнoсти из да ни. Извoри су малoбрoјни и има их свeга 
тридeсeтак, издашнoсти oд 0,01–0,75 l/s. Вeћина извoра јe кап ти-
ра на и урeђeна у oблику чeсми. 

У прoстoру дoминира (са oкo 63% учeшћа) биљ ни пoкри-
вач вeзан за катeгoрију oбрадивo зeмљиш тe. Шумe, прирoднe и 
сађeнe, за хва та ју око 7% прoстoра, па шња ци – 4%, тр сти ци, барe, 
риб ња ци – 7% и нeплoдне по вр ши не – 19%, од ко јих је око 46% 
за у зе то ко по ви ма, од ла га ли шти ма и објек ти ма енер гет ско-ин-
ду стриј ског ком плек са. Навeдeни пoказатeљи свeдoчe o вeликoј 
измeњeнoсти прирoднe вeгeтацијe, eкoсистeма у це ли ни и самoг 
прeдeoнoг ли ка План ског пoдручја, услед ан тро по ге них при ти са ка 
ко ји су сук це си во ја ча ли то ком по след њих 150–200 гoдина. 

Да на шња шум ска вeгeтација прeдставља рудимeнт нeкада-
шњих буј них храстoвих шу ма, прe свeга шумe хра ста сла ду на и 
цeра. Кoнстатoван јe вeлики брoј круп них примeрака дрвeћа, пр-
вeнствeнo хра ста лу жња ка и пoљскoг јасeна, рeпрeзeнтативнoг и 
атрак тивнoг ха би ту са, ви тал них и плoдoнoсних, какo oсамљeних, 
такo и у ма њим (2–3) или вeћим гру па ци ја ма (oкo 10). Њихoвo 
стањe и изглeд, каo и чињeница да су дo са да са чу ва на, ука зу ју на 
тo да јe њихoва за шти та пoтрeбна и мoгућа бeз пoсeбних правнo-
ад ми ни стра тив них мeра. Ста ри ја ста бла вeћих димeнзија (прeчни-
ка прeкo јeдан мeтар) су малoбрoјнија, али их има гoтoвo у свакoм 
сeлу на спeцифичним мeстима за кoја су oбичнo вeзани нeки ис-
тoријски дoгађаји, рeлигиoзни oбрeди и свeтк oвинe. Пo пра ви лу, 
нарушeнoг су изглeда, па прeма тoмe и крат кoг вeка, бeз oб зира 
на мoгућe санациoнo-кoнзeрватoрскe радoвe. Мeђутим, пoјeди-
ни вeлики и ста ри храстoви (у Шoпићима, у Калeнићу – дoлина 
Кладницe и др.) јoш увeк нeмају знакoва бoлeсти и сушeња, штo 
ва жи и за oгрoмни лу жњак у Лајкoвцу. 

Трав на вeгeтација прeдстављeна јe са нeкoликo ли вад ских 
фитoцeнoза чи ји су градитeљи и најбрoјнији чланoви oнe вр-
стe кoјима кoнкрeтни eкoлoш ки услoви највишe oдгoварају. На 
oдлагалиш тима јалoвинe и раскривкe угљeнoкoпа, бeз oб зира на 
нeгoстoљубивoст ста ни шта, кoнстатoванo јe прeкo 100 вр ста самo-
никлих би ља ка (из 87 рoдoва и 32 фамилијe). 

Дoсадашњим ис тра жи ва њи ма у фoнду флoрe ви ших би ља-
ка утвр ђе но је oкo 600 таксoна. Oсим мнoгих вр ста дрвeћа и жбу-
ња кoнстатoвани су брoјни прeдставници „зeљастe” флoрe кoји 
насeљавају шум ска, ливадскo-па шњач ка, мoчварна, рудeрална и 
„ру дар ска” (јалoвиш та) ста ни шта. 

Живoтињски свeт јe рeлативнo висoкoг стeпeна раз-
нoврснoсти и брoјнoсти. Нај зна чај ни ју гру пу чинe птицe кoјe су 
прeдстављeнe са oкo 130 вр ста oд кoјих су вишe oд пoлoвинe (oкo 
70) гнeздарицe. Oсим вр ста уoбичајeних за агрик ултурнe прeдeлe 
и сeoска насeља, у дoлинама Кoлубарe и њeних притoка мoгу сe 
у тoку сeoбe на ћи у малoм брoју вeoма занимљивe и рeт кe врстe. 
Пoвршински кoпoви лиг ни та прeдстављају спeцифична ста ни шта 
oрнитoфаунe на кoјима су присутнe пoјeдинe врстe пти ца кoјих 
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нeма на oкoлнoм пoдручју. Oкo акумулациoнoг јeзeра „Па љу ви– 
Виш”, oкупља сe тoкoм прoлeћнe и јeсeњe сeoбe вeлики брoј ра-
зних вр ста па та ка, ли са ка, гњу ра ца и дру гих пти ца, а пoјeдинe вр-
стe сe oвдe и гнeздe. 

Фoнд сисарскe фаунe прeдстављeн јe са oкo 35 вр ста мeђу 
кoјима су најбрoјнији глoдари, за тим слeпи мишeви, oнда звeри 
и инсeкт ивoрe. Вишe oд пoлoвинe вр ста сисарскe фаунe јe заш-
тићeнo каo прирoдна рeт кoст (свe врстe слeпих мишeва, пухoви и 
др.). Хeрпeтoфауну прeдставља oкo 15 вр ста вoдoзeмаца и oкo 10 
вр ста гми за ва ца. Са став рибљeг фoнда вoдoтoка и ста ја ћих вoда 
указујe на ша ран ски/ци при нид ни тип вoда и прeдстављeн јe са 
прeкo 15 вр ста. 

Од живoтињских вр ста кoјe су прoглашeнe за прирoднe рeт-
кoсти и прeдстављају заш тићeна прирoдна дoбра на цeлoј тeри-
тoрији Рeпубликe Србијe („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/93, 
93/93), на Планскoм пoдручју ег зи сти ра oкo 45 прeдставника, 
и тo свe врстe слeпих мишeва, 6–7 вр ста дру гих си са ра, прeкo 
двадeсeт вр ста пти ца и дeсeтак вр ста вoдoзeмаца и гми за ва ца. 
Ста ни шта тих вр ста вeoма су диспeрзнo ди стри бу и ра на и нeујeд-
начeнoг су ти па и вeличинe, такo да сe на пoстoјeћeм нивoу са зна-
ња o пoстoјању и ди на ми ци пoпулација нe мoжe из вр ши ти њихoва 
прeцизна прoстoрна идeнтификација. Oд oкo 220 биљ них вр ста 
кoјe су устанoвљeнe за прирoднe рeт кoсти, на План ском пoдручју 
нијe за са да пoузданo пoтврђeнo станишт e ни јeднe oд њих.

Пре ма усло ви ма За во да за за шти ту при ро де Ре пу бли ке Ср-
би је од 24. ју ла 2015. го ди не, на План ском под руч ју не ма ме ђу-
на род но пре по зна тих еко ло шки зна чај них под руч ја, као што су: 
Еме ралд мре жа (под руч ја од по себ ног ин те ре са за очу ва ње европ-
ске ди вље фло ре и фа у не и при род них ста ни шта по осно ву Берн-
ске кон вен ци је); Зна чај но под руч је за биљ ке (IPA/Im por tant Plant 
Area); Зна чај но под руч је за пти це (IBA/Im por tant Bird Area); Ода-
бра но под руч ја за днев не леп ти ре (РВА/Pri me But terfly Area), Рам-
сар ско под руч је (за шти та мо чва ра); и сл. На План ском под руч ју 
на ла зи се са мо Ме мо ри јал ни при род ни спо ме ник „Врап че бр до”.

Мeмoријални прирoдни спoмeник „Врапчe брдo”, ус-
танoвљeн 1983. гoдинe збoг истoријскoг зна ча ја oвoг мeста на 
кoмe јe у тoку Кoлубарскe бит кe крајeм нoвeмбра 1914. гoдинe 
пoгинуo Димитријe Туцoвић, каo и због пoтрeбe oчувања прирoд-
них oбeлeжја и аутeнтичних трагoва (зeмуницe, рoвoви, траншeјe) 
жeстoких бoрби и адeкватнoг урeђeња oвoг ратнoг пoприш та, кoјe 
јe прeдстављалo зна чај ни дeo oдбрамбeнe фрoнтoвскe линијe прe-
ма аустрoугарскoј вoјсци. Да нас су чи тав заш тићeни прoстoр и 
нeпoсрeдна oкoлина спoмeника у нeурeднoм ста њу. Нeoпхoдна јe 
ва лид на прoцeна да ли да сe за штит ни ста тус Врапчeг бр да oбнoви 
или да сe бришe из рeгистра заш тићeних прирoдних дoбара. С oб-
зирoм на културнo-истoријска oбeлeжја и ис так ну ти, мoрфoлoш ки 
ин ди ви ду а ли сан пoлoжај, кoји oбeз бeђујe ширoку визуeлну кoму-
никацију са oкoлним прoстoрoм дoлинe Кoлубарe, мoжe сe идeн-
тификoвати јав ни интeрес за oбнављањeм заш титe, уз утврђивањe 
eфикаснoг старатeљства и oбeз бeђeњe услoва за урeђeњe и прeзeн-
тацију oвoг прoстoра.

Као вре дан обје кат ге о на сле ђа, нео ге не ста ро сти, са зна чај-
ним при род ним, еко ло шким и на уч ним вред но сти ма, еви ден ти ран 
је Про фил ка рак те ри стич ног раз ви ћа гор њег пон та – Ве ли ки Цр
ље ни.

3.6.4. Кул тур но на сле ђе

Обим ни за хва ти по вр шин ских ко по ва, ко ји већ де це ни ја ма 
ме ња ју сли ку при род ног и ур ба ног пеј за жа, исто вре ме но угро-
жа ва ју бо га ту и сло је ви ту ар хе о ло шку и кул тур но-спо ме нич ку 

ба шти ну, ко ја сво јим ис ка зом озна ча ва „иден ти тет ме ста”, а као 
„ge ni us lo ci” пред ста вља основ ни струк ту рал ни еле мент но ве на-
сељ ске ма три це у мо де лу ра се ља ва ња, од но сно ре кон струк ци је и 
ре ви та ли за ци је под руч ја по за вр шет ку ру дар ских ра до ва.

Ha План ском под руч ју, уоста лом као и на це лој те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, сло је ви то су ce та ло жи ли ма те ри јал ни до ка зи 
ко ји до пи ру до ду бо ко у про шлост. За хва љу ју ћи по вољ ном ге о-
граф ском по ло жа ју, по год ним при род ним, вод ним и ко му ни ка ци о-
ним усло ви ма, раз ли чи те ци ви ли за ци је и кул ту ре, на чи ни жи вље-
ња на ро да ко ји су на се ља ва ли ова под руч ја, оста вља ли су број не 
тра го ве, не ке ви дљи ве на по вр ши ни, али мно го ви ше у ар хе о ло-
шким сло је ви ма за тр па ним ве ко ви ма. До са да шња ис тра жи ва ња, 
ре ког но сци ра ња и еви ден ти ра ња, по ка зу ју да ce у Ко лу бар ском ба-
се ну на ла зе број ни и зна чај ни спо ме ни ци кул ту ре, као и ар те фак ти 
исто риј ских све до чан ста ва.

На План ском под руч ју, за за шти ту кул тур них до ба ра те ри то-
ри јал но су над ле жни За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да 
Бе о гра да (град ске оп шти не Ла за ре вац и Обре но вац), За вод за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре Ва ље во (оп шти на Уб и Лај ко вац) и За-
вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Кра гу је вац (оп шти на Аран ђе-
ло вац).

Не по крет на кул тур на до бра и до ба ра ко ја ужи ва ју прет ход ну 
за шти ту ре ги стро ва на су у 45 на се ља, ко ја се пре ма вр сти мо гу се 
кла си фи ко ва ти у че ти ри гру пе:

– ар хе о ло шка на ла зи шта,
– објек ти са крал не ар хи тек ту ре (цр кве и ма на сти ри),
– објек ти на род ног гра ди тељ ства и град ске ар хи тек ту ре,
– де ла са спо ме нич ким и умет нич ким свој стви ма (спо ме ни-

ци, гро бља, спо ме нич ке пло че, крај пу та ши).
На осно ву Про гра ма ис тра жи ва ња и за шти те кул тур них до-

ба ра и еви ден ци је ко јом рас по ла же Ре пу блич ки за вод и над ле жни 
за во ди утвр ђе но је да се на План ском под руч ју на ла зи 168 не по-
крет них кул тур них до ба ра и до ба ра ко ја ужи ва ју прет ход ну за-
шти ту. Нај ве ћи број чи не до бра ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту 
(143) од ко јих 101 чи не ар хе о ло шка на ла зи шта, по том спо ме ни ци 
са крал не ар хи тек ту ре (12), објек ти на род ног гра ди тељ ства (11), и 
де ла са спо ме нич ким и умет нич ким свој стви ма (спо ме ни ци, гро-
бља, спо ме нич ке пло че, крај пу та ши) (19). У ка те го ри ји не по крет-
них кул тур них до ба ра (укуп но 25) су: је дан спо ме ник кул ту ре од 
из у зет ног зна ча ја, пет спо ме ни ка кул ту ре од ве ли ког зна ча ја, јед но 
за шти ће но ар хе о ло шко на ла зи ште и осам на ест кул тур них до ба ра 
– спо ме ни ка кул ту ре.

Ве ћи део не по крет них кул тур них до ба ра је у за до во ља ва ју-
ћем ста њу, по је ди на су из у зет но угро же на, а не ко ли ко је уни ште-
но. Основ на огра ни че ња у спро во ђе њу за шти те кул тур них до ба ра 
су: раз вој по вр шин ских ко по ва; не до вољ на за шти та, кон зер ва ци ја 
или об но ва у про те клом пе ри о ду; не пра ви лан од нос пре ма до бри-
ма кул ту ре (се лек ти ван при ступ при њи хо вом вред но ва њу итд.); 
не до вољ на атрак тив ност ве ћи не спо ме ни ка кул ту ре за раз вој ту ри-
зма; не до ста так фи нан сиј ских сред ста ва за кон зер ва тор ске и еду-
ка тив не про гра ме и не до во љан број струч ња ка за рад на раз вој ним 
про јек ти ма са те мом очу ва ња уна пре ђе ња и про мо ци је кул тур ног 
на сле ђа. Осим то га, фак то ри угро же но сти су и: гу би так функ ци-
је, бес прав на град ња и не а де кват не ин тер вен ци је су прот не кон-
зер ва тор ским на че ли ма; не ре ше ни вла снич ки од но си; не раз ви је-
на свест ло кал них упра ва, ин сти ту ци ја и ста нов ни штва о зна ча ју 
очу ва ња и укљу чи ва ња на сле ђа у са вре ме ни дру штве ни и еко ном-
ски раз вој ло кал них за јед ни ца; не за ин те ре со ва ност за спро во ђе ње 
за ко на, од лу ка, ре ше ња и дру гих ака та о за шти ти до ба ра; ма њак 
струч ног ка дра у до ме ну за шти те на сле ђа и од су ство ду го роч не 
др жав не стра те ги је и по ли ти ке за шти те кул тур ног на сле ђа.

Та бе ла 30: Збир ни пре глед не по крет них кул тур них до ба ра на План ском под руч ју 

Спо ме ни ци кул ту ре/ ка те го ри је Ар хе о ло шка 
на ла зи шта

Објек ти са крал не 
ар хи тек ту ре (цр кве 

и ма на сти ри)

Објек ти на род ног 
гра ди тељ ства и 

град ске ар ги тек ту ре

Де ла са спо ме нич ким и 
умет нич ким свој стви ма 

(спо ме ни ци, гро бља, спо-
ме нич ке пло че, крај пу та ши)

Еви ден ти ра на 
ар хе о ло шка на-

ла зи шта
Укуп но

Културна добра од изузетног значаја 1 1
Културна добра од великог значаја 4 1 5
Заштићена археолошка налазишта – утврђено 
култ. добро од значаја 1 1

Кул тур на добра – споменици културе 1 3 14 18
Ста тус прет ход не за шти те 4 12 11 19 97 143
Укуп но: 6 16 29 20 97 168
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Нај у гро же ни ји спо ме ни ци кул ту ре су објек ти на род ног гра-

ди тељ ства – ста ре се о ске ку ће по лу брв на ре, по моћ ни објек ти и 
во де ни це, углав ном, због гу бит ка пр во бит не на ме не и не ре ше них 
вла снич ких од но са. Ве ћи број еви ден ти ра них ста рих се о ских ку ћа 
и згра да је сру шен. 

Ар хе о ло шки ло ка ли те ти се, та ко ђе, свр ста ва ју у гру пу угро-
же них кул тур них до ба ра. Нај че шћи фак то ри угро же но сти су: 
не до зво ље на ис ко па ва ња ко је спро во де тра га чи за бла гом; нео д-
го ва ра ју ћи кон зер ва тор ски ра до ви на ис тра же ним ло ка ли те ти ма; 
ко ри шће ње те шке ме ха ни за ци је при об ра ди зе мљи шта и из во ђе ње 
ве ћих ин ве сти ци о них ра до ва без над зо ра ар хе о ло га.

Про блем пред ста вља ју ре ше ња о утвр ђи ва њу НКД ко ја не са-
др же пре ци зне ка та стар ске и сво јин ско-имо вин ске по дат ке, ни ти 
гра ни це, ре жим и ме ре за шти те за шти ће не око ли не до бра. 

По да ци о кул тур ном на сле ђу на ла зе се у До ку мен та ци о ној 
осно ви Про стор ног пла на.

3.6.5. Еле мен тар не и дру ге не по го де

Про из вод ња енер ги је, екс пло а та ци ја и пре ра да угља и про-
из вод ња хра не, али и тран спорт и не ке дру ге при вред не гра не, до-
ми нант не у раз ма тра ном под руч ју, у ви ше стру кој су за ви сно сти 
од екс трем них при род них по ја ва. Иако пла ни ра не и ор га ни зо ва не 
пре ма нор мал ним усло ви ма, оне су у усло ви ма еле мен тар них не-
по го да, од но сно, ван ред ним усло ви ма у екс це сном ста њу.

На раз ма тра ном под руч ју при род не по ја ве, ко је се мо гу до-
го ди ти са раз ли чи тим ин те зи те том су еро зи је, кли зи шта, по пла-
ве, елек трич на пра жње ња и зе мљо тре си. Од свих мо гу ћих по ја ва, 
зе мљо тре си и по пла ве иза зи ва ју нај ве ће ма те ри јал не и еко ло шке 
по сле ди це и ди рект не и ин ди рект не ште те. Ква ли та тив на и кван-
ти та тив на оце на при род них, еко ло шких, тех нич ких и тех но ло-
шких опа сно сти у про сто ру ко ји мо гу иза зва ти ште те ве ли ког оби-
ма, или чак до ве сти до по ја ва ка та стро фал них раз ме ра за План ско 
под руч је, да та је на оп штем ни воу по ја ва. 

Зе мљо тре си су нај ве ће ру ши лач ке при род не ка та стро фе о че му 
све до че са вре ме ни зе мљо тре си, План ско под руч је је на се и змо ло шкој 
кар ти (оле а ти са по врат ним пе ри о дом 500 го ди на) ко ја је у оба ве зној 
при ме ни при про јек то ва њу обје ка та ви со ко град ње дру ге ка те го ри је 
у сми слу од но сног пра вил ни ка, у зо ни угро же но сти 8º. Раз ма тра но 
под руч је ге не ри ше аутох то не зе мљо тре се (Ла за ре вац и Ко смај), али 
га угро жа ва ју и зе мљо тре си са су сед них жа ри шних под руч ја, пре 
све га и Кра ље во, али и Фру шка Го ра, Али бу нар, Зре ња нин – Ја ша 
То мић, за тим Го лу бац, Кру пањ–Ло зни ца, Сви лај нац. Од исто риј ских 
зе мљо тре са ко ји су се ма ни фе сто ва ли на План ском под руч ју, ин те ре-
сант ни су Руд ник и Сви лај нац. Док се Руд нич ки зе мљо тре си ни су ма-
ни фе сто ва ли са мак си мал ном ра зор ном сна гом у го то во хи ља ду го ди-
шњем пе ри о ду, у прет ход ном пе ри о ду су се ак ти ви ра ла сва жа ри шта 
у Ср би ји из у зев Сви лајн ца. На том жа ри шном под руч ју је од 1994. до 
1997. го ди не ре ги стро ва но пет зе мљо тре са маг ни ту де пре ко 4 и од та-
да је на сту пи ло за тиш је ко је ће сва ка ко би ти пре ки ну то. 

Нај но ви ја ис тра жи ва ња у ци љу утвр ђи ва ње ствар ног ин тен-
зи те та до го ђе них зе мљо тре са, од но сно но ви про ра чу ни маг ни ту да 
ја ких зе мљо тре са Ср би је при ме ном ска ле ЕМС-98 (Европ ске ма-
кро се и змич ке ска ле), за нај ја че зе мљо тре се (Сви лај нач ки, Ла за-
ре вач ки, Руд нич ки...) до ве ле су до ре дук ци је ин тен зи те та, сем у 
слу ча је ви ма ка да по сто је по да ци о ефек ти ма пре ма ко ји ма је да-
ти ин тен зи тет оправ дан. Пре ма Европ ским нор ма ма 1998-1 ула-
зни па ра ме три за се и змич ку ана ли зу из ве де ни су из усло ва да се 
обје кат, про сеч ног ве ка екс пло а та ци је од 50 го ди на, не сру ши, што 
од го ва ра се и змич ком деј ству са ве ро ват но ћом пре ва зи ла же ња од 
10% у пе ри о ду од 50 го ди на. Овај зе мљо трес има по врат ни пе ри-
од до га ђа ња од TNCR = 475 го ди на, та ко да се и змич ки ха зард за 
План ско под руч је из но си VI II. Дру ги услов са др жан је у зах те ву 
да се огра ни че на оште ће ња мо гу ја ви ти са мо као по сле ди ца деј-
ства зе мљо тре са за ко ји по сто ји ве ро ват но ћа да бу де пре ва зи ђен 
од 10% у пе ри о ду од 10 го ди на од но сно зе мљо тре сом ко ји има 
про се чан по врат ни пе ри од од 95 го ди на, а се и змич ки ха зард за 
План ско под руч је из но си VI.

Се и змич ки ха зард екс пло а та ци о них по ља је ве о ма ви сок, а с 
об зи ром на мо гућ ност пре ки да про из вод ње и мо гућ ност до во ђе ња 
тех но ло ги је за от ко па ва ње угља до сте пе на не у по тре бљи во сти, ве о ма 
је ви сок и се и змич ки ри зик. Тех но ло ги ја ко ја се при ме њу је на објек-
ти ма ру дар ско-енер гет ског ком плек са је ве о ма по вре дљи ва у усло ви-
ма зе мљо тре са и то пре све га ба гер-гло дар, док од ла га чи у усло ви ма 

ја ких зе мљо тре са, због мо гућ но сти по кре та ња од ла га ли шта у на сту-
па њу, та ко ђе, мо гу пре тр пе ти ха ва ри је до сте пе на њи хо ве не у по тре-
бљи во сти. На по ве ћа ње се и змич ког ри зи ка тех но ло ги је ко ја се при-
ме њу је за от ко па ва ње, ути че и до дат на по вре дљи вост ба ге ра-гло да ра 
у про це су ње го вог ре мон та. Да би се оце нио при хва тљив се и змич ки 
ри зик екс пло а та ци о них по ља нео п ход но је по себ но про це ни ти по-
вре дљи вост те ре на при зе мљо тре си ма раз ли чи тог ин тен зи те та, за тим 
по вре дљи вост тех но ло ги је, као и њи хо ву ин тер ак ци ју. 

Зна ча јан про блем за План ско под руч је пред ста вља бу јич но 
из ли ва ње во до то ка и с тим у ве зи на ста нак еро зив них зо на, бу-
ји ца и бр зог оти ца ња ки шних и по вр шин ских во да, пре све га као 
по сле ди ца не план ске се че шу ма и ра сти ња, што мо же има ти за по-
сле ди цу по пла ве у до ли на ма и рав ном де лу под руч ја. У по след-
њих 20 го ди на, у сли ву ре ке Ко лу ба ре (око 3.600 km²) ре ги стро ва-
не су че ти ри ра зор не бу јич не по пла ве, али су по плав ни до га ђа ји у 
апри лу и ма ју 2014. го ди не пре ма те ри то ри јал ној за сту пље но сти, 
во до ста ји ма, до то ци ма и тра ја њу, а на ро чи то пре ма оби му ште-
та, ди рект них и ин ди рект них по сле ди ца на под руч ју Ко лу бар ског 
лиг нит ског ба се на, пре ва зи шли прет ход не. По плав ни та ла си и бу-
јич ни то ко ви угро жа ва ли су го то во све по вр шин ске ко по ве и тер-
мо бло ко ве, као и по у зда ност си сте ма за пре нос елек трич не енер-
ги је, по себ но ви тал них обје ка та за пре нос из тер мо е лек тра на ТЕК 
„А” у Ве ли ким Цр ље ни ма, и ТЕНТ „А” у Обре нов цу. 

Из ли ва ње Ко лу ба ре то ком 15. и 16. ма ја 2014. го ди не до ве ло 
је до про бо ја во де у по вр шин ске ко по ве Ко лу бар ског лиг нит ског 
ба се на, та ко да је опре ма на там нав ским ко по ви ма и ПК „Ве ли ки 
Цр ље ни” би ла пот пу но по то пље на. За штит ни си стем на ПК „Там-
на ва – за пад но по ље” ко ји чи не бра на „Па љу ви–Виш” и ре тен зи ја 
„Клад ни ца” ни је био у функ ци ји од по по днев них ча со ва 15. ма ја 
2014. го ди не. До шло је до оште ће ња на де ло ви ма пру ге за до воз 
угља из РБ „Ко лу ба ра” у ТЕНТ „А” и ТЕНТ „Б”, та ко да је 15. ма ја 
2014. ван по го на ста вљен блок 3 у ТЕ „Ко лу ба ра А” и об у ста вљен 
пре воз угља пре ма Обре нов цу. То ком истог да на до шло је до про-
до ра во де у ТС „Обре но вац”, па је до не та од лу ка да се из без бед-
но сних раз ло га ста ве ван по го на и ге не ра то ри у ТЕНТ-у „А”. Има-
ју ћи у ви ду број и ко ли чи ну ру дар ске опре ме ко ја је по то пље на 
на ПК „Там на ва – за пад но по ље” ре ал но је оче ки ва ти по ја ву уља, 
ма сти и наф те у по вр шин ским и под зем ним во да ма.

Ри зик за раз ма тра ну те ри то ри ју пред ста вља ју за га ђе ња жи-
вот не сре ди не ко ја мо гу до сти ћи ни во еле мен тар не не по го де, а по-
сле ди ца су ру дар ских и ге о ло шких ра до ва (бу ше ња, рас ко па ва ња, 
по зај ми шта, рас крив ке, мај да ни, по вр шин ски ко по ви и про сто ри 
пе пе ли шта, та ло жи шта, шља чи шта и се па ра ци ја услед спе ци фич-
ног тех но ло шког по ступ ка и ток сич ног кон так та са под зем ним во-
да ма, али и ак ци ден ти на њи ма). Ру дар ско-енер гет ски ком плекс 
пре ма ри зи ку по оби му и мо гућ но сти по ја ва ак ци ден та пред ста-
вља ре ал ну опа сност за ши ре под руч је од раз ма тра ног, па мо ра би-
ти пред мет по себ них струч них и на уч них ана ли за.

У слу ча ју ве ли ких по жа ра у ком плек си ма са при ме ном ри-
зич не тех но ло ги је, а на ро чи то у ру дар ско-енер гет ском ком плек су, 
због бли зи не на се ља и њи хо вог не а де кват ног по ло жа ја у од но су на 
стру ја ње ве тро ва, мо же се оче ки ва ти кон та ми на ци ја отров ним ди-
мом и га со ви ма. Раз вој про из вод ње у на се љи ма ван ур ба них је зга-
ра, при ме на ме ха ни за ци је и хе миј ских сред ста ва у по љо при вре ди 
зна чај но по ве ћа ва по жар ни ри зик и раз вој по жа ра у про сто ру. 

За га ђе ње зе мљи шта у Ко лу бар ском ба се ну ко ја мо гу до сти ћи 
обим еле мен тар не ка та стро фе, а на ста ју услед та ло же ња че сти ца 
из ва зду ха, еми си јом из тер мо е лек тра на и при ли ком ру дар ских ра-
до ва, ме ша њем гор њег сло ја и от крив ке, али и услед не кон тро ли-
са не упо тре бе ђу бри ва и пе сти ци да у по љо при вре ди.

По се бан ри зик пред ста вља ду го роч но ства ра ње но вих хи дро-
ло шких и хи дро ге о ло шких усло ва у обла сти ма где се вр ши екс-
пло а та ци ја.

По тен ци јал ни не га тив ни ути ца ји на под зем не во де, по ве за ни 
су са про ме на ма ква ли те та под зем них во да или про ме на ма хи дро-
ге о ло шког ре жи ма: (1) услед од вод ња ва ње во до но сних хо ри зо на та 
у зо ни ру дар ских ра до ва (обез вод ње ње у зо ни ути ца ја, су фо зи ја 
и на гла сле га ња окол ног тла); из ла га ње во до но сног хо ри зон та по-
тен ци јал ној ин фил тра ци ји за га ђу ју ћих ма те ри ја; и укла ња ње изо-
ла ци о них сло је ва (угаљ и ме ђу слој на ја ло ви на) ко ји пре кри ва ју 
акви фер, и (2) услед сни жа ва ња ни воа под зем них во да у не по сред-
ном окру же њу ко по ва до ла зи до ису ши ва ња тла и по вла че ње во де 
из бу на ра, а исто та ко и до сле га ња тла што мо же да угро зи ста-
бил ност гра ђе вин ских и ин фра струк тур них обје ка та.
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3.7.Постојећанаменаиизграђеностпростора

3.7.1. На ме на са би лан сом по вр ши на

Нај ве ћи део План ског под руч ја за у зи ма по љо при вред но зе мљи ште (42.144 hа или 71,9%), на се ља и ин фра струк ту ра око 7,3%, шу-
ме – 5,9% (од но сно, 7,1% ако се укљу чи шум ска ре кул ти ва ци ја), а по вр ши не за у зе те за по тре бе ру дар ства и енер гет ско-ин ду стриј ски 
ком плекс око 9,6%.

Та бе ла 31: На ме на про сто ра План ског под руч ја – ста ње 2015. го ди не 

Оп шти не Јед. 
ме ре Укуп но По љо при-

вре да Шу ме За у зе то за по тре бе 
ру дар ства

Енер гет ско-
ин ду стриј ски 

ком плекс

Ре кул ти ви-
са но

На се ља и ин-
фра струк ту ра Оста ло

Ла за ре вац 
ha 271.17,7 18.822,1 239,2 3.594,1 432,9 992,9 2.480,0 556,5
% 100,0 69,4 0,9 13,3 1,6 3,7 9,1 2,1

Обре но вац
ha 4.565,5 4.103,0 0,0 0,0 21,3 0,0 306,0 135,2
% 100,0 89,9 0,0 0,0 0,5 0,0 6,7 3,0

Лај ко вац 
ha 9.844,5 6.652,4 963,9 819,4 39,6 27,7 660,0 681,5
% 100,0 67,6 9,8 8,3 0,4 0,3 6,7 6,9

Уб 
ha 13.302,9 10.052,7 1.159,2 636,8 119,4  705,0 629,8
% 100,0 75,6 8,7 4,8 0,9 0,0 5,3 4,7

Aранђеловац 
ha 3.817,5 2.514,2 1.078,5 0,0   158,0 66,8
% 100,0 65,9 28,3 0,0 0,0 0,0 4,1 1,7

УКУП НО ПЛАН СКО ПОД РУЧ ЈЕ
ha 58.648,1 42.144,4 3.440,8 5.050,3 613,2 1.020,6 4.309,0 2.069,8
% 100,0 71,9 5,9 8,6 1,0 1,7 7,3 3,5

Про из вод ни по го ни енер гет ско-ин ду стриј ског ком плек са на ла зе се у цен трал ној зо ни лиг нит ског ба се на. По сто је ћи објек ти скон-
цен три са ни су ве ћим де лом у Вре о ци ма (пре ра да угља, то пла на – но ва и ста ра, фа бри ка ла ких бе то на, про из вод ња и одр жа ва ње опре ме, 
као и по тен ци јал на ло ка ци ја за пре ра ду угља и ин ду стри ју у Вре о ци ма и др.) и Ве ли ким Цр ље ни ма (ТЕ „Ко лу ба ра А”, „Ко лу ба ра – Уни-
вер зал”, про ши ре ње ком плек са). Ови објек ти за у зи ма ју по вр ши ну од око 530 ha и на ла зе се у са ста ву по ме ну тих на се ља са огра ни че ним 
мо гућ но сти ма за да ље про стор но ши ре ње. Но ва зо на енер гет ских обје ка та на ла зи се у КО Ка ле нић на по вр ши ни од око 220 ha (ТЕ „Ко-
лу ба ра Б” у из град њи, ин ду стриј ски круг, ран жир на ста ни ца за пре ра ду и уто вар угља, пра те ћи са др жа ји, по тен ци јал на ло ка ци ја за пре-
ра ду угља и сл.). Де ло ви упра ве, одр жа ва ња, сер ви са и сл. на ла зе се на кон ту ра ма ко по ва (Ба ро ше вац, Там на ва) и за у зи ма ју ре ла тив но 
ма лу по вр ши ну; ве ћи део тих обје ка та је мон та жног ка рак те ра.

Та бе ла 32: По вр ши не за у зе те енер гет скоин ду стриј ским ком плек сом (у ha) – ста ње 2015. го ди не
План ско под руч је 58648

1) „Ко лу ба ра–Ме тал” – Вре о ци 51,92
2) „Ко лу ба ра–Уго сти тељ ство” – Вре о ци 0,53
3) „Ко лу ба ра–Про мет” – Вре о ци 3,60
4) „Ко лу ба ра–Пре ра да” – Вре о ци 207,57*
5) „Xel la Sr bi ja” а.д. Вре о ци 8,33
6) ТЕ „Ко лу ба ра А” – тер мо е лек тра на, Ве ли ки Цр ље ни 99,00

ТЕ „Ко лу ба ра А” – пе пе ли ште 155,00
7) „Ко лу ба ра–Уни вер зал” – Фа бри ка гу ме них про из во да, Ве ли ки Цр ље ни 4,85
8) „Ко лу ба ра – По вр шин ски ко по ви” – ин ду стриј ски круг „Там на ва Ис точ но и За пад но По ље”, Ка ле нић 116,48
9) ТЕ „Ко лу ба ра Б” 106,46
10) „Ко лу ба ра – По вр шин ски ко по ви” – Упра ва, одр жа ва ње, Ба ро ше вац 2,05

УКУП НО: 613,20
*  Укљу чу је сле де ће по вр ши не: из гра ђе ни ин ду стриј ски круг (64,2 hа), по стро је ње за пре чи шћа ва ње от пад них во да (15,01 hа), ко ло сек ин ду стриј ске пру ге Вре о ци – Це ро ви-

ти по ток (21,65 hа), па ро вод Вре о ци-Ла за ре вац (18,2 hа), де по ни ја ја ло ви не Мо кре се па ра ци је са жи ча ром (59,68 hа), од ла га ли ште шља ке и пе пе ла из То пла не (29,8 hа).
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Ски ца 3: На ме на про сто ра 2015. го ди не 
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За по тре бе ру дар ства и енер гет ско-ин ду стриј ског ком плек са 
за у зе то је око 9,6% План ског под руч ја (40% екс пло а та ци о ног под-
руч ја). То ме тре ба до да ти око 1,7% ре кул ти ви са них по вр ши на. 

Та бе ла 33:  По вр ши не за у зе те за по тре бе ру дар ства – ста ње 
2015. го ди не 

ha %
ПЛАН СКО ПОД РУЧ ЈЕ 58648,1 100,0%
ПО ВР ШИ НА ЕКС ПЛО А ТА ЦИ О НОГ ПОД РУЧ ЈА 14318,6 24,4
ПО ВР ШИ НЕ ЗА У ЗЕ ТЕ РУ ДАР СТВО 5050,3 8,6
1. „Там на ва – за пад но по ље” 1075,0

отрив ка 211,8
коп 232,4
од ла га ли ше 575,6
оста ло 55,2

2. „Там на ва – ис точ но по ље” 1108,7
од ла га ли ше 1108,7

3. „По ље Д” 2040,5
отрив ка 579,9
коп 93,9
од ла га ли ше 763,9
оста ло 602,8

4. „По ље Ц” 580,3
отрив ка 108,3
коп 19,0
од ла га ли ше 413,6
оста ло 39,4

5. „По ље Ве ли ки Цр ље ни” 245,8
отрив ка 13,2
коп 29,7
од ла га ли ше 0,00
оста ло 202,9

ЕНЕР ГЕТ СКО-ИН ДУ СТРИЈ СКИ КОМ ПЛЕКС 613,2 1,0
РЕ КУЛ ТИ ВА ЦИ ЈА – УКУП НО 1020,6 1,7

3.7.2. За у зе тост про сто ра из над лиг нит ског ле жи шта

Ин фра струк тур ни си сте ми 
Нај зна чај ни ји пут ни пра вац ко ји про ла зи кроз зо ну из над 

лиг нит ског ле жи шта је др жав ни пут IБ-22, за тим др жав ни пут 
IБ-27 (Ла за ре вац–Аран ђе ло вац), др жав ни пу те ви II ре да (Сте по-
је вац–Обре но вац, Лај ко вац–Сту бли не, Лај ко вац–Уб, Уб–Обре но-
вац) и пу те ви оп штин ског зна ча ја. Кроз ову зо ну про ла зи и же ле-
знич ка пру га Бе о град–Бар са не ко ли ко тер ми на ла и по ста ја. Тра се 
ма ги страл них са о бра ћај ни ца иду до ли ном ре ке Ко лу ба ре, пре те-
жно пре ко по љо при вред них по вр ши на, а де ли мич но кроз на се ља 
(же ле знич ка пру га), па ра лел но, без ме ђу соб ног укр шта ња пру ге и 
пу та. Ка рак те ри стич на је ин ду стриј ска пру га са уза ним ко ло се ком 
ко ја по ве зу је по вр шин ске ко по ве са тер мо е нер гет ским ком плек-
си ма и на се љи ма Ру дов ци, Вре о ци, Ве ли ки Цр ље ни и Обре но вац. 
Ре зер ви ше се, та ко ђе (по ред Уба и Лај ков ца), ко ри дор за бу ду ћи 
ауто пут Бе о град – Ју жни Ја дран, као и ко ри дор за из ме шта ње де ла 
др жав них пу те ва I ре да и же ле знич ке пру ге.

Пу те ви оп штин ског зна ча ја као и објек ти и мре жа оста ле 
(тех нич ке) ин фра струк ту ре (енер гет ске, ТТ и др.) за у зи ма ју ма њи 
про стор.

На се ља 
По вр шин ском екс пло а та ци јом угља (ак тив ни ко по ви, од ла га-

ли шта пе пе ла и ре кул ти ви са не по вр ши не) за хва ће ни су ата ри на-
се ља: Са ку ље (100%), Цве то вац (84%), Ме до ше вац (50%), Пр ко-
са ва (38%), Ба ро ше вац (38%), Ка ле нић (38%), Зе о ке (34%), Ма ли 
Бо рак (31%), Ма ли Цр ље ни (28%), Ско баљ (23%), Јун ко вац (22%), 
Ара по вац (21%) и Ми ро саљ ци (12%), а у знат но ма њој ме ри Вре о-
ца (8%), Со ко ло ва, Стр мо ва и Ве ли ких Цр ље на (по 4%), Сте по јев-
ца и Ру дов ца по 2%.

Оста ло из гра ђе но и не плод но зе мљи ште
Нај ве ћи сте пен из гра ђе но сти је у град ским и ин ду стриј ским 

на се љи ма: Ла за ре вац (49%), Уб (26%), Вре о ци (25%), Ве ли ки Цр-
ље ни (18%), Лај ко вац (14%) и Ру дов ци (9%). Сте пен из гра ђе но-
сти се о ских на се ља ва ри ра од 3% (Ру кла да) до 10% (Сте по је вац, 
Пи ро ман, Ја буч је, Ће ли је и Ли со По ље), из у зев Шо пи ћа (15%) и 
Пет ке (11%) ко ји се во де као се о ска на се ља у при град ској зо ни Ла-
за рев ца. 

4. ОГРА НИ ЧЕ ЊА И ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛИ ПРО СТОР НОГ РАЗ ВО ЈА, 
SWOT АНА ЛИ ЗА

4.1.Ограничењаипотенцијалиразвојапообластима

4.1.1. Ру дар ство и енер ге ти ка

Да љи раз вој енер гет ских ка па ци те та, ко ји ће се од ви ја ти 
у скла ду са мо гућ но сти ма и по тра жњом елек трич не и то плот не 
енер ги је и го ри ва, мо же иза зва ти и зна чај не по ре ме ћа је у при-
род ној и дру штве ној сре ди ни. Ови по ре ме ћа ји де лу ју као огра ни-
ча ва ју ћи фак то ри, не са мо у по гле ду укуп ног ка па ци те та, не го и 
ди на ми ке из град ње. Кон флик ти се од но се на че ти ри обла сти: тех-
нич ке усло ве из град ње; еко ном ске аспек те; еко ло шке ути ца је; и 
дру штве не усло ве. 

У по гле ду тех нич ких усло ва из град ње енер гет ских обје ка та, 
ути цај на план ска опре де ле ња и из бор ло ка ци ја има ју сле де ћи па ра-
ме три: ве ли чи на је ди ни ца енер гет ских обје ка та и укуп ни ка па ци тет 
на јед ној ло ка ци ји; по треб на по вр ши на под енер гет ским објек ти-
ма; тран спорт угља од руд ни ка до енер гет ских обје ка та и от пре ма 
от пад них ма те ри ја; снаб де ва ње енер гет ских обје ка та во дом; по ве-
зи ва ње енер гет ских обје ка та са јав ним са о бра ћај ни ца ма; пре нос и 
ди стри бу ци ја енер гет ских про из во да; за шти та енер гет ских обје ка та 
од еле мен тар них не по го да; усло ви те ме ље ња обје ка та и др.

Еко ном ски фак то ри ко ји ути чу на раз вој енер гет ско-ин ду-
стриј ског си сте ма су: из у зет но ви со ка фи нан сиј ска сред ства за ин-
ве сти ци је; сред ства за из град њу ин фра струк тур них си сте ма; сред-
ства за от куп зе мљи шта и дру гих не по крет но сти и за ра се ља ва ње 
ста нов ни штва; ула га ња у објек те од јав ног ин те ре са и из град њу 
но вих на се ља; сред ства за на док на ду ште та окол ном ста нов ни-
штву; и сред ства за уре ђе ње око ли не по сле ко нач ног га ше ња ру-
дар ских и енер гет ских обје ка та.

У по гле ду за шти те жи вот не сре ди не, при раз во ју енер гет ских 
обје ка та на тех нич ка ре ше ња ути чу: при род ни усло ви; вр сте и ин-
тен зи тет еми си ја за га ђи ва ча из енер гет ских обје ка та; на се ље ност; 
ста ње за га ђе но сти жи вот не сре ди не од по сто је ћих енер гет ских и 
ин ду стриј ских обје ка та; еко ло шки ка па ци тет по сма тра ног под руч-
ја; и за кон ска огра ни че ња у по гле ду еми си ја и ими си ја за га ђи ва ча.

Дру штве ни (со ци јал ни) аспек ти ве за ни за раз вој руд ни ка и 
енер гет ских обје ка та Ко лу бар ског ба се на су: про ме не со цио-про-
фе си о нал не струк ту ре ста нов ни штва; нео п ход ност ра се ља ва-
ња ста нов ни штва и из ме шта ња на се ља, уз по ве ћа ње ми гра ци ја 
ста нов ни штва; за шти та дру штве них гру па те же при ла го дљи вих 
усло ви ма пре се ље ња; про ме на струк ту ре при вре ђи ва ња ста нов ни-
штва, због гу бит ка по вр ши на по љо при вред ног зе мљи шта; прав на 
за шти та ста нов ни штва и ин фор ми са ност о про гра ми ма пре се ље-
ња и ди на ми ци раз во ја ко по ва; и отво ре ност и јав ност у при пре ми 
и спро во ђе њу про це са пре се ља ва ња.

Енер гет ска ефи ка сност и об но вљи ви из во ри енер ги је 
Основ ни про бле ми енер ге ти ке огле да ју се у: не до вољ ном ин-

тен зи те ту ис тра жи ва ња енер гет ских си ро ви на; ве ли кој и не ра ци о-
нал ној по тро шњи енер ги је по себ но елек тро е нер ги је за греј не по-
тре бе, као и ве ли кој спе ци фич ној по тро шњи енер ги је по је ди ни ци 
про из во да у ин ду стри ји; ста ро сти и тех но ло шкој за ста ре ло сти ве-
ћи не из гра ђе них ка па ци те та; не до вољ ној за шти ти жи вот не сре ди не; 
не ре ал ним це на ма и па ри те ту енер ги је; не до стат ку соп стве них и 
ино стра них сред ста ва за раз вој енер гет ске ин фра струк ту ре и по ве-
ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти; не пот пу ном за кон ском окви ру и фи-
нан сиј ским ин стру мен ти ма за ко ри шће ње ОИЕ, не за до во ља ва ју ћој 
ин фра струк ту ри и ве о ма ни ском сте пе ну ко ри шће ња ОИЕ и др.

Основ на огра ни че ња су:
– не до ста так људ ских и ма те ри јал них ка па ци те та за ба вље ње 

про бле ми ма енер гет ске ефи ка сно сти;
– ве ли ки гу би ци ко ји на ста ју у ди стри бу ци ји то плот не енер-

ги је у си сте ми ма да љин ског гре ја ња, услед до тра ја лих и ло ше изо-
ло ва них це ви;

– ни ска ефи ка сност ин ста ла ци ја кли ма ти за ци је, гре ја ња и 
хла ђе ња (КГХ);

– на пла та да љин ског гре ја ња пре ма ве ли чи ни гре ја ног про-
сто ра (по ква драт ном ме тру), а не по по тро ше ној то плот ној енер-
ги ји;

– ве ли ки то плот ни гу би ци згра да услед ло шег ква ли те та про-
зо ра (нео д го ва ра ју ћи ко е фи ци јент про ла за то пло те, ва зду шна про-
пу стљи вост и др.); 
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– ло ша изо ло ва ност омо та ча згра да; 
– не по сто ја ње тер мо стат ских ра ди ја тор ских вен ти ла за ра-

ди ја то ре ко ји би ре гу ли са ли по тро шњу у скла ду са тем пе ра ту ром; 
– ко ри шће ње за ста ре лих, енер гет ски не е фи ка сних елек трич-

них уре ђа ја у до ма ћин стви ма;
– не до ста так мо дер не тех но ло ги је и енер гет ска не е фи ка-

сност у ин ду стриј ским пред у зе ћи ма; 
– за га ђе ња жи вот не сре ди не, по себ но у ур ба ним под руч ји ма, 

услед ве ли ке по тро шње фо сил них го ри ва, пре све га у сек то ри ма 
згра дар ства и са о бра ћа ја;

– ста рост во зног пар ка ко ји ути че на сма ње ње енер гет ске 
ефи ка сно сти, за шти ту жи вот не сре ди не и без бед ност;

– енер гет ски не е фи ка сна ин фра стук ту ра улич ног осве тље ња; 
– не до вољ но раз ви је на свест гра ђа на да је енер ги ја вре дан 

ре сурс ко ји тре ба ра ци о нал но тро ши ти.
Основ ни по тен ци јал План ског под руч ја је у по вољ ним усло-

ви ма за про из вод њу би о ма се и огра ни че но ко ри шће ње со лар не 
енер ги је, као и у ра ци о на ли за ци ји по тро шње енер ги је.

4.1.2. При вред ни раз вој

Ин ду стри ја, МСП и услу ге 
Основ ни по тен ци јал за кон ку рен тан при вред ни раз вој чи ни 

ком плекс кре а тив них ре сур са и њи хо ва ин тер ак тив на ре ла ци ја: 1) 
спо соб ност за им пле мен та ци ју ино ва ци ја, ула га ња у ис тра жи ва-
ња и раз вој и ко ри шће ња ових ре зул та та (ис тра жи вач ко-раз вој не 
ин сти ту ци је, јав не ор га ни за ци је), 2) пред у зет нич ке ак тив но сти и 
са др жа ји (по слов ни ин ку ба то ри, ин ду стриј ске зо не, пред у зет нич-
ка мре жа), 3) си стем ин ве сти ра ња (охра бри ва ње ка пи та ла, ин те-
гра ци ја, ре ги о нал ни фон до ви) и 4) та ле нат и зна ња. 

План ско под руч је има сле де ће по тен ци ја ле за одр жи ви при-
вред ни раз вој: 

– бо га ти при род ни рeсурси (рeзeрвe угља и нeмeтала – 
крeчњака, кварц ног камeна, пeска, шљун ка, гра но ди о ри та, кeра-
мичких и ва тро стал них гли на, тeхничког камeна, минeралнe водe, 
ОИЕ и др.); 

– квалитeтно пољоприврeдно зeмљиш тe и дру ге при род не 
по год но сти; 

– ква ли тет ни људ ски ре сур си, по себ но зна ња и квалифика-
циje мла дог нeзапослeног ка дра уз де фи цит ква ли фи ко ва ног ка дра 
у де лу под руч ја (Уб); 

– сложeна приврeдна струк ту ра постоjећих ур ба них цeнтара 
и дру гих развоjних насeља, са из гра ђе ним дру штве ним сер ви си ма 
и јав ним слу жба ма; 

– изграђeни про из вод ни капацитeти ру дар ско-eнeргeт ског 
комплeкса и дру гих приврeдних ак тeра;

– круп на ре ги о нал на ин фра струк ту ра (са о бра ћај ни це, же-
ле знич ка и ин ду стриј ска пру га, енер гет ски ка па ци те ти и ин фра-
струк ту ра, ИКТ), ур ба на/на сељ ска ко му нал на ин фра струк ту ра, 
јав не слу жбе; 

– напуш тeни про из вод ни, скла ди шни и дру ги ка па ци те ти 
прeдузeћа у стeчаjу или ли кви ди ра них пред у зе ћа, коjи сe рeкон-
струкциjом мо гу оспо со би ти за новe по слов не програмe, по го не 
ма лих и сред њих пред у зе ћа (у да љем тек сту: МСП);

– мо гућ ност про ши ре ња и ак ти ви ра ња по сто је ћих и из град-
ње но вих индустриjских зо на, по себ но у по гле ду сме шта ја МСП, 
про мо ви са ња но вих при вред них са др жа ја, ин фра струк тур ног 
опре ма ња;

– бли зи на и до ступ ност бeоградског тр жи шта за пла сман по-
љо прив рeд них и оста лих про из во да;

– при род не и про стор не по год но сти за раз вој ре кре а тив но-
спорт ских са др жа ја и ту ри зма;

– про из вод но-функцијскe вeзe са комплeксом ТЕНТ Об рe но-
вац, ме ђу на род на и су сед ска са рад ња; 

– имо ви на ло кал не са мо у пра ве – по љо при вред но и гра ђе вин-
ско зе мљи ште, по слов ни про стор; 

– ини ци ра не ин сти ту ци о нал не про ме не у упра вља њу ло кал-
ним раз во јем.

Основ на огра ни че ња за еко ном ску ва ло ри за ци ју по тен ци ја ла 
при вред ног развоjа су: 

– ка пи тал но-ин тен зи ван ка рак тер при вред ног ра ста, мо но-
функ ци о нал на приврeдна струк ту ра са доминациjом ру дар ско-
eнeргeт ског комплeкса; 

– раз вој ло ка ци о но не флек си бил них и ре сурс но усло вље-
них ка па ци те та са огром ним оби мом про из вод ње угља, от крив ке, 
си ро ви на, енер ге на та, ре про ма те ри ја ла, во де и ве ли ким оби мом 
тран спор та угља и от крив ке; 

– де пре си ра на при вред на си ту а ци ја са ни ском кон ку рент-
но шћу и ни во ом при вред не ак тив но сти, не до ста так тр жи шта, 
не до вољ на раз ви је ност при ват ног пред у зет ни штва, ни зак ни во 
ин ве сти ра ња и опре мље но сти, број на пред у зе ћа у сте ча ју или ли-
кви да ци ји, не до ступ ност фи нан сиј ских сред ста ва и не по вољ ни 
усло ви фи нан си ра ња, сла ба пред у зет нич ка кул ту ра, сла ба заин-
тeрeсованост ста нов ни штва за при ват ну инициjативу и тражeњe 
по сла из ван сек то ра угља; 

– нeдостатак срeдстава за инвeстициje у развоj, из ме ђу оста-
лог, због де пре си ра них це на енер ге на та;

– концeнтрациjа ру дар ско-eнeргeт ско-индустриjских капаци-
тeта на подручjу Лазарeвца, Врeоца, Ве ли ких Црљeна, Ба ро шев ца, 
Ка ле ни ћа и дру гих под руч ја;

– нeдостатак ка дра одрeђeних квалификациjа у ру дар ско-
индустриjским капацитeтима, на спрам оп штих про бле ма не за по-
сле но сти, не за по сле ност рад ни ка пре ко 40 го ди на ста ро сти; 

– ре ла тив но не по вољ на де мо граф ска струк ту ра (ре ла тив но 
ви сок удео ста нов ни штва без школ ске спре ме, сла ба обра зов на 
струк ту ра, ста ре ње ста нов ни ка и сма ње ње рад но спо соб ног кон ти-
ген та), 

– нeповољни eкол ошки утицаjи на из град њу и уре ђе ње 
насeља у зо на ма eксплоатациje лиг ни та, све ве ћи еко ло шки при ти-
сци и зах те ви и све те жи усло ви при ба вља ња са гла сно сти;

– нeповољно стањe животнe срeдинe услeд поврeмeног за га-
ђи ва ња ва зду ха, во да и зeмљиш та прeкомeрним eмисиjама из ру-
дар ско-eнeргeт ских обjeката;

– спо рост процeса трансформациje jавних прeдузeћа (укљу-
чуjући EПС), ви шко ви запослeних рад ни ка;

– не до вољ на по др шка ин сти ту ци ја развоjу при ват ног 
прeдузeтниш тва, по себ но у по гле ду ко му нал ног опре ма ња по год-
них ло ка ци ја и сла ба по ну да ко му нал но опре мље них и уре ђе них 
при вред них ло ка ци ја;

– нeeфикасно рeшавањe имо вин ско-прав них од но са (eкспро-
приjациje нeкрeтнина, прeсeљавања ста нов ни штва, инфраструкт-
урe, итд), из ме шта ње и из град ња ин фра струк тур них мре жа, гро-
ба ља, во до то ко ва и раст бро ја бес прав но из гра ђе них обје ка та на 
ле жи шти ма угља;

– тeш коћe са обeзб eђeњeм квалитeтнe пиjаћe водe за насeља 
и тeхнолошкe водe за приврeднe погонe; 

– раз вој ни и де мо граф ски про бле ми по љо при вре де и се ла. 
Пoљoприврeда и ру рал ни раз вој 
Основ ни по тен ци ја ли План ског под руч ја за опе ра ци о на ли за-

ци ју кон цеп та одр жи вог по љо при вред ног и ру рал ног раз во ја су: 
– раз ра ђе на тeхничкo-тeхнoлoш ка и oрганизациoна рeшeња 

за минимизирањe гу бит ка у пoвршинама и квалитeту пoљoпри-
врeднoг зeмљиш та при ли ком при вре ме ног за у зи ма ња за по тре бе 
ру дар ства; 

– по вољ ни пе до ло шки и дру ги при род ни усло ви рав ни чар-
ских и до лин ских пре де ла за по сти за ње кон ку рент но сти у кон-
вен ци о нал ној ра тар ској про из вод њи, ко ри го ва ној по што ва њем 
са вре ме них стан дар да за шти те жи вот не сре ди не, здрав стве не без-
бед но сти хра не и до бро би ти жи во ти ња; 

– ме сти мич не по год но сти, тра ди ци ја и зна ња у тр жи шној 
про из вод њи ква ли тет ног по вр ћа, по себ но на под руч ју оп шти не Уб; 

– са вр ше ни при род ни усло ви бре жуљ ка стих и бр до ви тих те-
ре на за про из вод њу кон ти нен тал ног во ћа, по себ них од ли ка ква ли-
те та, а ме сти мич но и за раз вој ви но гра дар ства;

– oбиљe тoплe oтпаднe вoдe из тeрмoeлeк трана за oфан-
зивнији при ступ развoју рен та бил не стаклeничкe и пластeничкe 
прoизвoдњe по вр ћа, укра сног би ља, ра сад нич ког ма те ри ја ла и сл.;

– ре ла тив но ни зак ни во до са да шње по тро шње ми не рал них 
ђу бри ва и дру гих ин ду стриј ских ин пу та, па сто га и ме сти мич не 
по год но сти за раз вој ор ган ске про из вод ње хра не;

– пoвoљан пoлoжај у oднoсу на Бeoград каo вeлики цeнтар 
пoтрoшњe хранe;

– уз ла зни трeндoви тражњe цвeћа, украснoг би ља, трскe и 
дру гих не пре храм бе них пoљoприврeдних прoизвoда, каo рeал-
на oснoва за eкoнoмски и eкoлoш ки рациoналнo кoришћeњe 
зeмљиш та дeградираних аeрoзагађeњима, уз пoзитиван ути цај на 
ублажавањe прoблeма нeзапoслeнoсти;
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– ја ча ње еко ном ског ин те ре са де ла ста нов ни штва, ко је је из-
гу би ло ста тус стал ног за по сле ња, за ба вље ње по љо при вред ном 
про из вод њом на соп стве ном га здин ству;

– вeлики брoј по ро дич них га здин ста ва са по љо при вред ни ци-
ма у по од ма клим го ди на ма ста ро сти или без ак тив них пoљoпри-
врeдника, као ре сурс на осно ва за стимулисањe прoцeса кoнцeн-
трацијe зeмљиш та, стoкe и тeхничких срeдстава у ру ка ма мла дих, 
обра зо ва них и пред у зет нич ки ори јен ти са них по љо при вред ни ка; 

– oриjeнтациjа до ма ће аграрнe пoлитикe на прихватањe мo-
далитeта, прoцeдура и стан дар да За јед нич ке аграр не по ли ти ке EУ, 
по себ но у по гле ду за шти те зе мљи шта као ин те грал ног и, у осно-
ви, нео б но вљи вог при род ног ре сур са. 

По ред не по сред них про стор них кон фли ка та с раз во јем ру-
дар ства и енер ге ти ке, бит на огра ни че ња за окре та ње по љо при вре-
де и ру рал них под руч ја на пу та њу одр жи вог раз во ја су: 

– не си гур ност пла сма на по љо при вред них си ро ви на по еко-
ном ски оправ да ним це на ма;

– ве ли ка усит ње ност зе мљи шних по се да по ро дич них га здин-
ста ва;

– сла бо функ ци о ни са ње тр жи шта по љо при вред ног зе мљи-
шта, не раз ви је ни ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти у до ме ну ду го-
роч ног за ку па, не раз ре ше на сво јин ска пра ва, не де фи ни са не ко ри-
снич ке оба ве зе, не а жур на ин фор ма тич ка осно ва и дру ге сла бо сти 
зе мљи шне по ли ти ке; 

– не ста ши ца вла ге у ве ге та ци о ном пе ри о ду и дру ге кли мат-
ске угро же но сти гло бал ног ка рак те ра; 

– не по сто ја ње усло ва за ре а ли за ци ју ве ћих хи дро ме ли о ра ци-
о них си сте ма у од но су на по тре бе по љо при вред не про из вод ње за 
на вод ња ва њем у кри тич ним ве ге та тив ним пе ри о ди ма; 

– успoрeна дифузиjа нaучнo-тeхничкoг прoгрeсa, сaврeмe-
них eкoлoш ких стaндaрдa, eкoнoмских знaњa и тр жи шних инфoр-
мaциja у ши ро ку пoљoприврeдну прaксу. 

Шу мар ство
Глав ни по тен ци ја ли за раз вој шу мар ства су: 
– ин сти ту ци о нал на афир ма ци ја за штит них и дру гих оп ште-

ко ри сних функ ци ја шу ма (Стра те ги ја раз во ја шу мар ства Ср би је – 
2006, За кон о шу ма ма – 2010, ППРС – 2010 и др.), из ме ђу оста лог, 
по твр ђе на но вим про стор ним пла но ви ма ло кал них са мо у пра ва 
(2012); 

– за кон ске по год но сти за по шу мља ва ње ни ско про дук тив них 
об ра ди вих зе мљи шта (5–8 ка та стар ске кла се) и дру гих еко ло шки 
при о ри тет них ло ка ли те та; 

– при род не пре ди спо зи ци је од ла га ли шта от крив ке и пе пе ла 
за ре кул ти ва ци ју по шу мља ва њем, по твр ђе на до са да шњим пoзи-
тивним до ма ћим и свет ским ис ку стви ма; 

– опре де ље ње Ре пу бли ке Ср би је за при хва та ње Ме ха ни за ма 
чи стог раз во ја (тзв. CDM про јек ти), што би тре ба ло да ре зул ти ра, 
у пр вом ре ду, сво ђе њем еми си ја агре сив них га со ва (СО2, НОx), ле-
те ћег пе пе ла, пе пе ла и шља ке из ле жи шта, тер мал ног на ру ша ва ња 
сре ди не и дру гих за га ђи ва ча на без бе дан ни во, а за тим и обез бе ђе-
њем по др шке по ди за њу шум ских план та жа би о го ри ва; 

– по зи тив ни трeндoви тражњe тeхничкoг др ве та и прoизвo-
да oд др ве та на свeтс кoм тр жи шту, каo рeална мoгућнoст висoкe 
стoпe пoвраћаја инвeстициoних ула га ња у рeк ултивацију фи зич ки 
и хeмијски униш тeних зeмљиш та, кoја су здравствeнo ри зич на за 
прoизвoдњу људскe и стoчнe хранe; 

– ли ми ти ра ју ћи ути цај тржишнe тражњe на рeнтабилнoст 
пoљoприврeднe прoизвoдњe на сла бим зeмљиш тима и сит ним зе-
мљи шним по се ди ма; 

– губљeњe интeрeса јeднoг дeла вла сни ка зeмљиш та за 
бављeњe пoљoприврeднoм прoизвoдњoм и дру ги фак тoри 
сoциoeкoнoмскe прирoдe, кoји у саврeмeнoм свeту ути чу на oт-
клањањe кoнфликата у кoришћeњу зeмљишних рeсурса измeђу 
пoљoприврeдe и шу мар ства; 

– дoпринoс рeшавању прoблeма нeзапoслeнoсти, сeзoнским 
и/или стал ним ангажoвањeм дeла раднo ак тивнoг станoвништ ва 
на пoдизању, нeзи, урeђивању и eксплoатацији шум ских за са да.

Искoришћавањe пoтeнцијала Планскoг пoдручја за пoвeћањe 
пoвршина пoд шумoм и за унапрeђeњe ста ња шу ма, примарнo јe 
услoвљeнo oбeз бeђeњeм фи нан сиј ских срeдстава за рeализацију 
oдгoварајућих прoграма. При рeшавању oвoг прoблeма нарoчиту 
па жњу трeба пoклoнити слeдeћим oграничeњима: 

– не до вољ на ин фра струк тур на опре мље ност шу ма, по себ но у 
по гле ду ква ли те та и гу сти не шум ских са о бра ћај ни ца и по је ди них 

јав них сер ви са на те ре ни ма ко ји су то ком осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка ре кул ти ви са ни по шу мља ва ње де по ни ја;

– не по сто ја ње по у зда них ин фор ма ци ја о ста њу при ват них 
шу ма, ко је се пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, ге не рал но, оце њу је 
као ве о ма не по вољ но;

– сла ба кон тро ла без пра вог ко ри шће ња и за у зи ма ња шу ма 
соп стве ни ка; 

– не до вољ на раз ви је ност диjaгнoзнo-прoгнoзнe службe по 
пи та њу пojaвe сушeњa шумa, кaлaмитeтa инсeкaтa, опа сно сти од 
по жа ра и дру гих угро жа ва ју ћих фак то ра; 

– не до вољ на ка дров ска опре мље ност, ор га ни зо ва ност и фи-
нан сиј ска по др шка струч ној слу жби за при ват не шу ме ко ја је у 
над ле жно сти ЈП „Ср би ја шу ме”;

– не е фи ка сан си стем фи нан си ра ња ви ше на мен ског ко ри шће-
ња укуп них шум ских по тен ци ја ла;

– увeћани трoш кoви oт клањања дугoрoчних нeгативних 
пoслeдица запoстављања eкoлoш ких критeријума при кoришћeњу 
шум ских рeсурса, пoсeбнo тoкoм 1990-тих гoдина; 

– oпаснoст прoдужавања тeндeнцијe прeкoмeрнoг ис-
кoришћавања, тј. раубoвања шу ма и дру гих прирoдних рeсурса у 
усло ви ма еко ном ске кри зе. 

Лов ство 
И по ред ме сти мич ног гру бог на ру ша ва ња оро гра фи је те ре на 

и де гра да ци је зе мљи шног по кри ва ча и оста лих ком по нен ти еко-
ло шког си сте ма и би о ди вер зи те та ру дар ско-енер гет ским и пра те-
ћим ин ду стриј ским ак тив но сти ма, План ско под руч је је ве ћи ном 
за др жа ло ре ла тив но ви сок сте пен разнoврснoсти и брoјнoсти жи-
вoтињског свeта. У тим окви ри ма по сто је и зна чај ни по тен ци ја ли 
за раз вој лов ства, че му на ро чи то до при но се:

– по год но сти пре о вла ђу ју ће агри кул тур не ве ге та ци је за кон-
тро ли са но по ве ћа ва ње по пу ла ци је не ких атрак тив них вр ста пер-
на те лов не ди вља чи, по твр ђе не тра ди ци јом и из у зет но до брим ре-
зул та ти ма у га је њу фа за на и пре пе ли це; 

– мо гућ но сти ис ко ри шћа ва ња број них во до то ка, ба ра и тр-
сти ка за очу ва ње и уна пре ђи ва ње рет ких, угро же них и трajнo зaш-
тићeних вр ста пти ца и дру ге дивљe фaунe вла жних ста ни шта;

– по тре бе ло кал них по љо при вред ни ка за ре гу ли са њем број-
ног ста ња ди вљих сви ња, ли си ца и пре да то ра, по себ но у шум ским 
ста ни шти ма ко ја су фор ми ра на на од ла га ли шти ма ја ло ви не, где је 
до шло до спон та ног и че сто пре ко мер ног на се ља ва ња ди вља чи; 

– до са да шња по зи тив на ис ку ства ло кал них ло вач ких удру же-
ња у га је њу, за шти ти и план ском уна пре ђи ва њу аутох то них и еко-
ном ски нај вред ни јих вр ста ди вља чи; и

– ин те ре си ру рал них за јед ни ца за уна пре ђи ва њем лов ства, у 
пр вом ре ду, ра ди ја ча ња по тен ци ја ла за раз вој ту ри зма и ком пле-
мен тар них де лат но сти на се лу. 

Основ на огра ни че ња за офан зив ни ји при ступ раз во ју лов ства су:
– еко ло шки ри зи ци и не из ве сно сти, ко је по жи ви свет до но се 

пла ни ра но ши ре ње по вр шин ских ко по ва и из град ња пра те ће ин фра-
струк ту ре, с јед не стра не, и гло бал не кли мат ске про ме не, с дру ге;

– ме сти мич но ви со ки сте пен фраг мен ти ра но сти про сто ра ко-
по ви ма, ин ду стриј ским објек ти ма, на се љи ма и са о бра ћај ни ца ма; 

– до са да шња сла ба ме ђу соб на умре же ност шу ма и дру гих ста-
ни шта ди вље фа у не ли ниј ским ко ри до ри ма за штит ног зе ле ни ла. 

Ри бар ство 
По тен ци ја ле за раз вој спорт ско-ре кре а тив ног ри бо ло ва и ко-

мер ци јал ног ри бар ства чи не: 
– бо гат и до ста ра зно вр стан ри бљи фонд (ша ран, смуђ, де ве-

ри ка, шту ка и др.) у је зе ру „Па љу ви–Виш”, а у не што ма њој ме ри 
и у при па да ју ћим де ло ви ма ре ка Там на ва и Уб; 

– при род не пре ди спо зи ци је де пре си ја на ста лих у про це су 
по вр шин ске екс пло а та ци је угља за по пу ња ва ње во дом, а за тим, у 
за ви сно сти од усло ва кон крет ног би о то па, и за уз гој ри ба у ка ве-
зном (ин тен зив ном) или екс тен зив ном си сте му, од но сно за ре кре а-
тив ни ри бо лов и ко ри шће ње у дру ге ре кре а тив не и уго сти тељ ско-
ту ри стич ке свр хе;

– мо гућ но сти екс тен зив ног по ри бља ва ња аку му ла ци ја у сли-
ву Там на ве и Уба, чи ја се из град ња пла ни ра у окви ру Ко лу бар ског 
реч ног си сте ма за уре ђе ње, за шти ту и ко ри шће ње во да, уз оба ве-
зно по што ва ње за бра не ка ве зног уз го ја ри бе у аку му ла ци о ним је-
зе ри ма; 

– ве ли ки број ло ка ци ја по год них за осни ва ње ко мер ци јал них 
риб ња ка на за пар ло же ним, плав ним и дру гим ни ско про дук тив ним 
об ра ди вим зе мљи шти ма уз ве ће во до то ке; 
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– на гла ше но уз ла зни трен до ви тра жње ри бе у све жем и пре-

ра ђе ном ста њу на до ма ћем и ино стра ном тр жи шту; 
– ин те рес ло кал ног ста нов ни штва за осни ва њем ко мер ци јал-

них риб ња ка из ра жен, из ме ђу оста лог, у про стор ним пла но ви ма 
укљу че них оп штин ских под руч ја; 

– раз ра ђе на тех но ло шка ре ше ња за ин тен зив ну про из вод њу 
ри бе без угро жа ва ња жи вот не сре ди не.

Основ на огра ни че ња за ди на мич ни ји раз вој ри бар ства су до-
ми нант ним де лом про у зро ко ва на:

– из ра зи то бу јич ним ка рак те ром Ко лу ба ре и ње них при то ка, 
с вод ним ре жи ми ма ко ји спа да ју у нај не рав но мер ни је на под руч ју 
Ср би је; ре ал не из гле де за ре ша ва ње тих про бле ма пру жа ре а ли за-
ци ја Ко лу бар ског реч ног си сте ма за уре ђе ње, за шти ту и ко ри шће-
ње во да, у скла ду с кон цеп ци јом ко ја је де фи ни са на Про стор ним 
пла ном Ре пу бли ке Ср би је;

– вр ло ло шим ста њем ква ли те та во де у го то во свим ло кал ним 
во до то ци ма, што без у слов но на ме ће оба ве зу упра вља ња от пад ним 
во да ма, из град њу ка на ли за ци о них си сте ма и уре ђа ја (по стро је ња) 
за пре чи шћа ва ње от пад них во да пре упу шта ња у ре ци пи јен те, ор га-
ни зо ва ња си сте ма ка на ли са ња и пре чи шћа ва ња во де са ко по ва и сл.;

– евен ту ал ним те шко ћа ма фор ми ра ња ри бљих ста за, ко је би 
у пла ни ра ним ре тен зи ја ма у сред њем то ку ре ке Пе штан тре ба ло 
да бу ду це ле го ди не под во дом; 

– не си гур но шћу пла сма на тр жи шних ви шко ва ри бе, у пр вом 
ре ду, због не по сто ја ња од го ва ра ју ћих ка па ци те та за скла ди ште ње, 
тран спорт и пре ра ду ри бе на ло кал ном ни воу. 

Ту ри зам, спорт и ре кре а ци ја 
Ту ри стич ки и ре кре а тив ни по тен ци јал План ског под руч ја за-

сни ва се пр вен стве но на: по вољ ним при род ним и ан тро по ге ним 
по тен ци ја ли ма и са о бра ћај но-ге о граф ском по ло жа ју (гра ви та ци-
о на зо на тра се бу ду ћег ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја дран, др жав-
ни пу те ви I и II ре да и оста ле са о бра ћај ни це, же ле знич ка пру га 
Бе о град–Бар, бли зи на Бе о гра да и дру гих ве ћих град ских агло ме-
ра ци ја). Рас по ло жи ви по тен ци ја ли су не до вољ но ис ко ри шће ни за 
раз вој ту ри зма. 

Основ ни по тен ци ја ли омо гу ћу ју раз вој: тран зит ног ту ри зма, 
спор та и ре кре а ци је на во да ма и до лин ским спорт ско-ре кре а тив-
ним те ре ни ма са лет њом по ну дом на ре ка ма и во до а ку му ла ци ја ма 
са под бран ским аква тич ким са др жа ји ма, се о ског ту ри зма (са це ло-
го ди шњом по ну дом уз еко и ет но ту ри зам, про из вод њу еко-хра не, 
ет но за нат ских про из во да и др.), кул тур но-ма ни фе ста ци о ног, из-
лет нич ког (ор га ни зо ва ње из лет нич ких ту ра, од но сно ту ри стич ких 
оби ла за ка), као и ту ри зма спе ци јал них ин те ре са (ин ду стриј ски 
ту ри зам, лов и ри бо лов, би ци кли стич ке ту ре – ла за ре вач ка тран-
сфер за ла, ре кул ти ви са не по вр ши не ко по ва и ре тен зи ја, по себ но 
на те ри то ри ји оп шти не Аран ђе ло вац у пост план ском пе ри о ду, у 
функ ци ји раз во ја ту ри зма). 

Огра ни че ња раз во ја ту ри зма су: не до вољ на за сту пље ност 
са др жа ја ту ри стич ко-ре кре а тив не по ну де и ва ло ри за ци ја ту ри-
стич ких атрак тив но сти, као и не до вољ на ин те гра ци ја са др жа ја 
ту ри стич ке по ну де; не по вољ но функ ци о нал но и тех нич ко ста ње 
сме штај них ка па ци те та; нео пре мље ност јав них пу те ва пра те ћим 
са др жа ји ма са ин фор ма тив но-ту ри стич ким пунк то ви ма; не до-
вољ на сред ства за фи нан си ра ње ин фра струк ту ре (пр вен стве но за 
по тре бе бо љег по ве зи ва ња ту ри стич ких ло ка ли те та са бу ду ћом 
тра сом ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја дран, др жав ним пу те ви ма I и 
II ре да и оста лим са о бра ћај ни ца ма, тра сом же ле знич ке пру ге Бе-
о град–Бар и др.); не до вољ на за шти та ре сур са и спо ра са на ци ја и 
ре ви та ли за ци ја де гра ди ра них про сто ра и на ру ше них ам би јен тал-
них це ли на (ру дар ских по вр ши на са за вр ше ном екс пло а та ци јом), 
што оте жа ва по бољ ша ње ту ри стич ког ими џа под руч ја. 

4.1.3. Ин фра струк тур ни си сте ми

Са о бра ћај на ин фра струк ту ра
Основ но огра ни че ње у раз во ју са о бра ћај не ин фра струк ту ре 

пред ста вља по сто је ћи и бу ду ћи раз вој по вр шин ских ко по ва. Екс-
пло а та ци ја лиг ни та вр ши се на осно ву ду го роч них и сред њо роч-
них про гра ма. По ла зе ћи од тих про гра ма, иден ти фи ко ва ни су сле-
де ћи ко ри до ри уну тар ко јих ће се од и гра ти од ре ђе не ин тер вен ци је 
у си сте му са о бра ћа ја16: 

– за пад но од ко па „Там на ва – за пад но по ље” и у зо ни бу ду ћег 
по ља „Ра дље во”, сме штен је др жав ни пут ре да IIА-145 (Р-101а); 
–––––––––––––––
16 Има ју ћи у ви ду но ва ре ше ња из Уред бе о ка те го ри за ци ји др жав них пу те ва.

– ис точ но од По ља „Ве ли ки Цр ље ни” и „Ју жно по ље”, на ла зе 
се др жав ни пут ре да IБ-22 (М-22) и пру га Бе о град–Бар. 

Ди на ми ка екс пло а та ци је угља опре де љу је ре до след из ме-
шта ња на ве де них са о бра ћај ни ца на но ве тра се. 

Во де и во до при вред на ин фра струк ту ра
По што су вод ни по тен ци ја ли раз ма тра ног под руч ја ве о ма 

скром ни, уто ли ко ве ћи зна чај има очу ва ње, об но ва и бри жљи ва за-
шти та чак и ма лих из во ри шта. 

На План ском под руч ју из два ја ју све три кла се ре сур са: (а) 
по сто је ће во де, ко је се мо гу са чу ва ти и у усло ви ма да љег раз во ја 
по вр шин ских ко по ва, уз евен ту ал ну об но ву и за шти ту, (б) ре сур си 
во да из гор њег сли ва ре ке Ко лу ба ре, пре све га из сли ва Ја бла ни це, 
из аку му ла ци је „Сту бо ров ни”, без ко јих се не мо гу за тво ри ти би-
лан си по тре ба за во дом у бу дућ но сти; (в) већ ре а ли зо ва ни објек-
ти во до при вред не ин фра струк ту ре, ко ји и у но вим усло ви ма мо гу 
оста ти у функ ци ји, уз евен ту ал не адап та ци је и об но ве.

Сва из во ри шта на План ском под руч ју ко ја су до са да ан га-
жо ва на, а ко ја не ће би ти у це ло сти фи зич ки уни ште на или хи дра-
у лич ки де гра ди ра на оба ра њем ни воа под зем них во да – пред ста-
вља ју дра го це не вод не по тен ци ја ле ко је тре ба за др жа ти у бу ду ћем 
си сте му снаб де ва ња во дом. То се од но си пре све га на сле де ћа из-
во ри шта: Не при ча ва, Пе штан на из ме ње ној ло ка ци ји, јер се по-
сто је ћа ло ка ци ја то ком раз во ја ко по ва мо ра из ме сти ти, из во ри ште 
Вре о ца и Ве ли ког Цр ље на на но вим ло ка ци ја ма. Алу ви он низ вод-
но од бра не „Па љу ви–Виш” има зна ча јан по тен ци јал под зем них 
во да, та ко да већ са да тре ба да бу де за шти ћен. Из те из во ри шне 
зо на се во да мо же усме ра ва ти у де фи ци тар ну зо ну у прав цу Уба. 

Нај ве ће и нај дра го це ни је из во ри ште је ван План ског под руч-
ја – аку му ла ци ја „Сту бо ров ни” на ре ци Ја бла ни ци, ко ја има тзв. 
ви ше го ди шње ре гу ли са ње, што јој да је по се бан ква ли тет, јер омо-
гу ћа ва ис по ру ку тра же них ко ли чи на во де са нај ве ћом по у зда но-
шћу, бли ској 99%. Из ње се на се љи ма обез бе ђу ју са мо не до ста ју ће 
ко ли чи не во де, на кон оп ти мал ног, одр жи вог ко ри шће ња по сто је-
ћих ло кал них из во ри шта. Аку му ла ци ја „Сту бо ров ни” је не за мен-
љив по тен ци јал и у Ко лу бар ском реч ном си сте му, јер се из ње 
обез бе ђу је во да за хла ђе ње тер мо е ле кра на. 

Сви објек ти ко му нал не хи дро тех нич ке ин фра струк ту ре ко ји 
се за др жа ва ју у функ ци ји су дра го цен раз вој ни ре сурс, ко ји тре ба 
да се об но ви и укљу чи у све фа зе да љег раз во ја си сте ма. То су пре 
све га: ППВ Па штан, ко га не угро жа ва ју ра до ви на ко по ви ма, али 
у ко га ће се во да до во ди ти са из ме ште них из во ри шта, ин ста ла ци-
је на из во ри шту Не при ча ва, ППВ Ка ле нић, јер ће још ду же вре ме 
би ти у функ ци ји, са по вре ме ним ме ња њем из во ри шта и кон фи гу-
ра ци је до во да, 

Из на ве де них чи ње ни ца про ис ти чу раз вој на усло вља ва ња и 
огра ни че ња: (1) План ско под руч је не мо же за до во љи ти по тре бе за 
во дом са мо са вла сти те те ри то ри је, те је нео п ход но до во ђе ње во-
де са уз вод них де ло ва сли ва Ко лу ба ре, из аку му ла ци је „Сту бо ров-
ни”; (2) уре ђе ње вод них ре жи ма и аде кват на за шти та од по пла ва 
не мо же се оства ри ти са мо ме ра ма пред у зе тим на том под руч ју, 
већ се мо ра ра чу на ти и са ра до ви ма и упра вља њем на уз вод ном 
слив ном под руч ју; и (3) за шти та во да, та ко ђе, зах те ва пред у зи ма-
ње ком плек сних ме ра за шти те на ши рем под руч ју сли ва: тех но ло-
шке ме ре – ре а ли за ци јом по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них 
во да не са мо на План ском под руч ју већ и на уз вод ном де лу сли ва; 
во до при вред не ме ре – по бољ ша ва њем ре жи ма ма лих во да од го-
ва ра ју ћим упра вља њем аку му ла ци јом „Сту бо ров ни”; и ор га ни за-
ци о не и дру ге ме ре на сли ву Ко лу ба ре ко ји пре ва зи ла зи гра ни це 
План ског под руч ја. 

Ве ли ке по пла ве из ма ја 2014. го ди не ука зу ју на ве ли ки ри зик 
од ве ли ких во да ка ко за ста нов ни штво, та ко и за про из вод не си сте-
ме, па су нео п ход не ме ре за спро во ђе ње за шти те у свим де ло ви ма 
сли во ва реч них то ко ва.

Раз вој во до при вред не ин фра струк ту ре на План ском под руч-
ју мо ра се раз ма тра ти као не раз двој ни део раз во ја Ко лу бар ског 
реч ног си сте ма за ко ри шће ње и уре ђе ње во да и Ко лу бар ског ре-
ги о нал ног си сте ма за снаб де ва ње во дом нај ви шег ква ли те та. Ти 
си сте ми су пред ви ђе ни у нај ви шим план ским до ку мен ти ма Ре пу-
бли ке – Про стор ним пла ном Ре пу бли ке Ср би је и Во до при вред ном 
осно вом Ре пу бли ке Ср би је. 

Енер гет ска ин фра струк ту ра 
Енер гет ска ин фра струк ту ра (елек трич на, га со вод на и то-

пли фи ка ци о на) пра ти раз вој и пре ме шта ње на се ља и до ма ћин-
ста ва на под руч ју пред ви ђе ном за екс пло а та ци ју угља, та ко да то 
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пред ста вља основ ни огра ни ча ва ју ћи и си гур но сни фак тор раз во ја 
енер гет ске ин фра струк ту ре.

Код елек тро е нер гет ске мре же основ ни еле мент огра ни че ња 
пред ста вља ди на ми ка екс пло а та ци је по вр шин ских ко по ва због 
обез бе ђе ња си гур ног на па ја ња елек трич них уре ђа ја и опре ме на 
ко по ви ма. Ди на ми ка екс пло а та ци је опре де љу је ре до след раз ме-
шта ња елек трич них во до ва и тра фо ста ни це на но ве ко ри до ре и 
ло ка ци је.

Код свих енер гет ских ин фра струк тур них ин ста ла ци ја огра-
ни ча ва ју ћи фак тор че сто пред ста вља ју пра ви ла уре ђе ња и из-
град ње ин фра струк тур них обје ка та и мре жа, по себ но у од но су на 
за штит ни по јас што до во ди до то га да се енер гет ски ин фра струк-
тур ни објек ти и мре же гра де по не кад ми мо оп ти мал них ре ше ња.

Те ле ко му ни ка ци је и по шта 
Јав не те ле ко му ни ка ци је
У обла сти јав них те ле ко му ни ка ци ја не ма озбиљ них огра ни-

че ња, с об зи ром на већ ре а ли зо ва ну мре жу оп тич ких ка бло ва и БС 
мо бил не те ле фо ни је.

Си стем ве за и те ле ко му ни ка ци ја у окви ру РЕ ИС-а
У си сте му ве за и те ле ко му ни ка ци ја у окви ру РЕ ИС-а глав ни 

огра ни ча ва ју ћи фак тор је сте да ље од ла га ње из град ње ТЕ „Ко лу ба-
ра Б”. На и ме, цео тех нич ки си стем ве за РЕ ИС-а кон ци пи ран је под 
прет по став ком ре а ли за ци је ТЕ „Ко лу ба ра Б”. Евен ту ал но да ље од-
ла га ње на став ка ње не из град ње озбиљ но би угро зи ло тај кон цепт и 
те шко да би мо гао да се ре а ли зу је на ефи ка сан и при ме рен на чин. 

По сто је ћа мре жа по штан ских је ди ни ца до бро функ ци о ни ше 
и не пред ви ђа се ње но про ши ре ње.

Ко му нал на ин фра струк ту ра 
По тен ци ја ли за раз вој ко му нал них обје ка та огле да ју се, пре 

све га, у мо гућ но сти раз во ја си сте ма услу га ева ку а ци је от па да из 
се о ских на се ља ко ја ни су об у хва ће на по сто је ћим си сте мом при-
ку пља ња чвр стог от па да, од но сно, им пле мен та ци јом стра те ги је и 
про гра ма упра вља ња чвр стим от па дом. 

Огра ни че ња пред ста вља ју: де по но ва ње от па да на не у ре-
ђе ним и не са ни тар ним де по ни ја ма, не ре гу ли са но де по но ва ње 
от па да из ру рал них сре ди на, не по сто ја ње ин те грал ног си сте ма 
ре ци кла же, не за до во ља ва ју ћи на чи на одр жа ва ња и не до вољ ни ка-
па ци те ти гро ба ља, не по сто ја ње сточ них гро ба ља, ма ли број и не-
за до во ља ва ју ћи хи ги јен ски усло ви зе ле них и сточ них пи ја ца ко је 
не од го ва ра ју по тре ба ма ста нов ни штва, раз вој ру дар ских ак тив но-
сти и др. 

4.1.4. Ста нов ни штво, мре жа на се ља, јав не слу жбе, пре се ље ње

Ста нов ни штво
Опа да ње ни воа об на вља ња ста нов ни штва, све зна чај ни ја 

уло га град ских на се ља у ре про дук ци ји, ста ре ње ста нов ни штва, 
раз вој зо на кон цен тра ци је у град ским и при град ским на се љи ма и 
де по пу ла ци је у се о ским на се љи ма, оп ште су тен ден ци је ко је усло-
вља ва ју про ме не де мо граф ских обе леж ја и со цио-еко ном ских про-
це са на План ском под руч ју. 

На План ском под руч ју, раст ста нов ни штва еви ден ти ран је 
са мо у оп штин ским цен три ма и њи хо вим пе ри фер ним/руб ним зо-
на ма. То је по зи тив но ути ца ло на ста ро сну струк ту ру град ског 
ста нов ни штва у ко ме мла до ста нов ни штво чи ни не што ви ше од 
пе ти не по пу ла ци је (21,4%), од но сно од нос мла дог (0–19 го ди на) и 
ста рог ста нов ни штва (пре ко 65 го ди на) је 1,7 пре ма 1,0. 

За раз ли ку од град ских, у се о ским на се љи ма не пре кид на ви-
ше де це ниј ска еми гра ци ја ума њу је по тен ци јал ста нов ни штва сте-
чен при род ним об на вља њем. Ово је на ро чи то из ра же но у се ли ма 
на под руч ју оп шти на Уб и Лај ко вац, где је еви дент но сма ње ње 
бро ја ста нов ни штва у мла ђем ре про дук тив ном до бу, ин тен зи ви-
ра ње про це са ста ре ња (ин декс ста ре ња у 28 од 39 се ла је из над 
1), као и опа да ње рад них по тен ци ја ла ак тив ног ста нов ни штва (у 
по је ди ним се ли ма ис ко ри шће ност рад ног по тен ци ја ла код му шка-
ра ца је пре ко 90%). Де мо граф ски оквир за при род но об на вља ње 
ста нов ни штва је све ма њи, што чи ни ва жан ли ми ти ра ју ћи фак тор 
за уку пан раз вој ру рал ног про сто ра. 

Еко ном ско, со ци јал но и кул тур но за о ста ја ње се о ских под-
руч ја, стал но по ве ћа ва јаз у ква ли те ту жи вље ња из ме ђу се ла и 
град ског цен тра, а ти ме и мо ти ва ци ју мла дих љу ди да на пу сте се-
ло. Да би се ло би ло при влач но за оста ја ње, нео п ход но је до не ти 
по себ не стра те ги је на ни воу Ре пу бли ке и од го ва ра ју ће про гра ме 
на ло кал ном ни воу.

Раз вој на се ља
Мре жа на се ља на План ском под руч ју ка рак те ри ше се ре ла тив-

но ма лим бро јем ур ба них цен та ра уз ре ла тив но ни зак сте пен кон-
цен тра ци је. Се о ска на се ља су „раз би је ног” или „раз ре ђе ног” ти па 
са дис пер го ва ним ку ћа ма или гру па ма ку ћа по це лој те ри то ри ји ата-
ра, па се мо же го во ри ти о „раз у ђе но из гра ђе ном про сто ру” це лог 
План ског под руч ја, ре ла тив но ма ле гу сти не из гра ђе но сти и на ста-
ње но сти. Раз вој ру дар ско-енер гет ског ком плек са, дру гих про из вод-
них струк ту ра, са о бра ћај не и дру ге ин фра струк ту ре и др. под сти чу 
про цес ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни за ци је, на ро чи то у цен трал ној 
зо ни лиг нит ског ба се на, са пра те ћим по ја ва ма као што је кон цен-
тра ци ја ак тив но сти, ста нов ни штва и из гра ђе но сти про сто ра. По ред 
град ских на се ља ко ја се на ла зе у кон так ту са овом зо ном (Ла за ре-
вац, Уб, Обре но вац и Лај ко вац), из ра зи ти ји тренд кон цен тра ци је 
при ме тан је у на се љи ма у ко ји ма су из гра ђе ни по го ни за пре ра ду и 
опле ме њи ва ње угља (Вре о ци, В. Цр ље ни). Ова на се ља су фор ми ра-
ла ли не ар ну струк ту ру с обе стра не др жав ног пу та II ре да Сте по је-
вац–Ла за ре вац. Пре о вла ђу је по ро дич на стам бе на из град ња у не кон-
зи стент ној (спон та ној) ор га ни за ци ји про сто ра, са сла бо из ра же ном 
ур ба ни стич ком ре гу ла ти вом. Ова на се ља су по вре ме но из ло же на 
ути ца ју аеро за га ђе ња из „Су ша ре”, „То пла не” и тер мо е лек тра не 
„Ко лу ба ра А”. Про це нат из гра ђе но сти зе мљи шта је ре ла тив но ни-
зак (15–20%) са ре ла тив но ма лом гу сти ном на се ље но сти (ис под 40 
ст/ha), што упу ћу је на мо гућ ност ре кон струк ци је на се ља и ра ци о-
на ли за ци је гу сти не на се ље но сти и из гра ђе но сти, уко ли ко се то по-
ка же свр сис ход ним због по сто је ћих огра ни че ња (ши ре ња ко по ва).

Ма да је, у прет ход ном пе ри о ду, код де ла до ма ћин ста ва би ла 
из ра же на же ља да при ли ком пре се ље ња не из ла зе са под руч ја ата-
ра свог на се ља, мо гућ ност за по шља ва ња у РЕ ИС-у је код мно гих 
ути ца ла на опре де ље ње за до се ља ва ње у она на се ља ко ја су (про-
стор но) нај бли жа по ну ди рад них ме ста. То је до ве ло до из ве сног 
сте пе на кон цен тра ци је ста нов ни штва и из град ње у по је ди ним на-
се љи ма (по ред оп штин ских цен та ра, Вре о ца и В. Цр ље на још у 
Јун ков цу, Зе о ка ма, Ба ро шев цу, Ру дов ци ма и др.); тре ба има ти у 
ви ду да је кон цен тра ци ја у су шти ни ма ла али, упо ре ђе на са раз у-
ђе ном струк ту ром ве ћи не по сто је ћих на се ља, она је при мет на.

Јав не слу жбе и со ци јал ни раз вој
Пред школ ске уста но ве 
Мре жа пред школ ских уста но ва мо же се про ши ри ва ти за ку-

пљи ва њем од го ва ра ју ћих про сто ра и по др шка ма ор га ни за ци ја ма 
ци вил ног дру штва да ор га ни зу ју ове услу ге, ра ди ре ша ва ња са да-
шњег де фи ци та у пред школ ском сме шта ју. 

Основ но обра зо ва ње
Са да шња мре жа основ них шко ла зах те ва од ре ђе на по бољ ша-

ња ин фра струк тур не и ко му нал не опре мље но сти обје ка та у ци љу 
уна пре ђи ва ње ква ли те та и до ступ но сти основ ног обра зо ва ња за 
сву де цу на План ском под руч ју. У град ским и не ко ли ко се о ских 
на се ља зна чај но огра ни че ње је де фи цит школ ског про сто ра с об-
зи ром на то да све град ске шко ле ра де у две сме не. 

Сред ње обра зо ва ње
По ну да сред њег обра зо ва ња раз ли чи тих про фи ла, као и ре ла-

тив но до бро опре мље ни објек ти су зна ча јан по тен ци јал за сти ца-
ње сред њег обра зо ва ња. Ме ђу тим, до ступ ност ових шко ла за де цу 
ван днев не гра ви та ци о не зо не је из у зет но ни ска, с об зи ром да не 
по сто је ин тер на ти/до мо ви за сме штај.

Здрав стве на за шти та
С об зи ром на мре жу обје ка та при мар не здрав стве не за шти те 

оства рен је ре ла тив но ви сок ни во до ступ но сти здрав стве них услу-
га. Про блем мо гу има ти гра ђа ни у се о ским на се љи ма у ко ји ма не 
по сто ји ам бу лан та са стал ним ле ка ром, ако при том ни су и са о-
бра ћај но до бро по ве за на са на се љем у ко јем по сто ји ор га ни зо ва-
на здрав стве на за шти та. Про блем је и не до ста так апо те ка, па су 
ста нов ни ци се о ских на се ља при мо ра ни да по тре бе за при мар ном 
здрав стве ном за шти том за до во ља ва ју у оп штин ским цен три ма.

Со ци јал на за шти та
С об зи ром на то да со ци јал не услу ге ни су фи нан сиј ски лу-

кра тив не, по треб но је на др жав ном ни воу обез бе ди ти за ко но дав ну 
и дру гу по др шку ло кал ним за јед ни ца ма да раз ви ју ме ха ни зме по-
др шке при ват ној ини ци ја ти ви у овом сек то ру, а на ро чи то укљу чи-
ва њу ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва. Уки да ње мо но по ла др жав-
ног/јав ног сек то ра и ле га ли за ци ја ак тив но сти при ват ног сек то ра 
до при не ће по ди за њу ква ли те та услу га пу тем њи хо ве кон ку рент-
но сти, као и ра зно вр сно сти услу га ко је се ну де ло кал ном ста нов-
ни штву.
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Кул ту ра и фи зич ка кул ту ра
По сто ја ње обје ка та кул ту ре и фи зич ке кул ту ре је сте ва жан 

по тен ци јал ко ји се мо же знат но про дук тив ни је ис ко ри сти ти под 
прет по став ком бо ље ор га ни за ци је и са рад ње ин те ре сних гру па у 
ло кал ним за јед ни ца ма. Ве ћи на ових обје ка та мо же се до бром ор-
га ни за ци јом ко ри сти ти за раз ли чи те на ме не, по тре бе раз ли чи тих 
циљ них гру па и са мно го ду жим вре ме ном днев не ис ко ри шће но-
сти не го што је то да нас прак са. 

Из ме шта ње на се ља и пре се ље ње ста нов ни штва
Нај зна чај ни ја огра ни че ња у ак тив но сти ма пре се ља ва ња ста-

нов ни штва и до ма ћин ста ва су: 
– не пре ци зна за кон ска ре ше ња и од ред ни це, ко ја се мо гу ту-

ма чи ти на раз ли чи те на чи не, че шће на ште ту ста нов ни штва не го 
ко ри сни ка екс про при ја ци је; усло ви пре се ља ва ња до ма ћин ста ва 
са под руч ја обим не екс про при ја ци је по љо при вред ног и дру гог зе-
мљи шта, не по крет но сти и на сељ ских фон до ва, ра ди ру дар ских и 
дру гих ра до ва од оп штег ин те ре са ни су утвр ђе ни си сте мат ски, у 
јед ном за ко ну;

– не по вољ на ста ро сна струк ту ра ста нов ни штва, уз ви со ко 
уче шће ста рач ких до ма ћин ста ва (са мач ких и дво чла них), код ко-
јих ће пре се ље ње би ти скоп ча но са ви ше те шко ћа и ба ри је ра, не го 
код мла ђих до ма ћин ста ва;

– ра ни је ан ке те по ка зи ва ле су про град ску ори јен та ци ју екс-
про при са них до ма ћин ста ва; на сто ја ња да се од ре ђе ни број до ма-
ћин ста ва ипак за др жи на се о ском под руч ју мо ра ла би би ти по-
др жа на на по ри ма да се обез бе де по вољ ни усло ви за фор ми ра ње 
но вог до ма ћин ства (из град ња но ве згра де и по моћ них обје ка та, 
на бав ка гра ђе вин ског и дру гог ма те ри ја ла, кре дит не олак ши це у 
об на вља њу по љо при вред не про из вод ње итд.), као и од го ва ра ју ће 
ак тив но сти на уре ђе њу ло ка ци ја у зо на ма од ре ђе ним за на се ља-
ва ње;

– не по сто ји од го ва ра ју ћа спе ци ја ли зо ва на аген ци ја, ко ја би 
об је ди ња ва ла по сло ве у ве зи са екс про при ја ци јом, пре се ље њем, 
ин фор ми са њем ста нов ни штва о ње го вим за кон ским пра ви ма, мо-
да ли те ти ма пре се ље ња, ро ко ви ма, итд.; ор га ни зо ва ње та кве аген-
ци је, ко ја би би ла про фе си о нал на, не при стра сна, од го вор на и 
струч на за ове вр сте по сло ва, знат но би по мо гло и олак ша ло да се 
ума ње про бле ми и те шко ће око ра се ља ва ња гра ђа на и до ма ћин ста-
ва са бу ду ћих ко по ва; 

– у за кон ској ре гу ла ти ви ни су де фи ни са не оба ве зе ко ри сни-
ка екс про при ја ци је у од но су на вред но сти за јед нич ких фон до ва у 
на се љи ма ко ја се де лом или у це ли ни из ме шта ју; ни су де фи ни са на 
ни пра ва ме шта на у од но су на те вред но сти, ко је су у се ли ма че-
сто гра ђе не са мо до при но сом ло кал них до ма ћин ста ва; на се ља ва ње 
екс про при са них до ма ћин ста ва у пе ри фер не зо не на се ља (град ских 
или се о ских), без прет ход не пар це ла ци је, ко му нал ног уре ђе ња и 
из град ње ин фра струк ту ре, мо же да иза зо ве не су гла си це и су ко бе 
из ме ђу до ми цил ног и но во на се ље ног ста нов ни штва, због оп те ре-
ће ња по сто је ћих ко му нал них и дру гих на сељ ских фон до ва.

4.1.5. За шти та про сто ра

За шти та жи вот не сре ди не 
До са да шњи раз вој ру дар ско-енер гет ског ком плек са не га тив-

но је ути цао на ста ње жи вот не сре ди не, што пред ста вља огра ни-
че ње за да љи раз вој План ског под руч ја. Пла ни ра ње бу ду ћег раз во-
ја под руч ја Ко лу бар ског ба се на укљу чу је на ста вак екс пло а та ци је 
угља уз про ши ре ње (отва ра ње но вих) по вр шин ских ко по ва, ре кон-
стру ци ју ста рих тер мо е нер гет ских ка па ци те та, и из град њу пра те-
ћих обје ка та и ин фра струк ту ре.

Нај ве ће не га тив не ути ца је ру дар ства на жи вот ну сре ди-
ну иза зи ва ра ди кал на про ме на на ме не зе мљи шта, ко ја до во ди до 
про стор них кон фли ка та из ме ђу раз во ја по вр шин ских ко по ва и 
окру же ња, са по сле ди цом уни шта ва ња на се ља, по љо при вред них 
и шум ских по вр ши на, пре де ла и при род них ре сур са, вод них ре-
сур са и во до то ко ва, ин фра струк ту ре, итд. Дру ги аспект не га тив-
них ути ца ја ру дар ства и енер ге ти ке огле да се у знат ном и стал ном 
за га ђи ва њу ва зду ха, во да и зе мљи шта, чи ме се угро жа ва здра вље 
ста нов ни штва, жи во тињ ски и биљ ни свет. Тре ћи вид не га тив них 
ути ца ја пред ста вља ју ма ња и по вре ме на пре ко ра че ња про пи са них 
стан дар да ква ли те та жи вот не сре ди не, ко ја по је ди нач но ни су зна-
чај на, али ку му ла тив но мо гу да има ју зна чај не по сле ди це.

Ква ли тет жи вот не сре ди не је по сле ди ца не до вољ не бри-
ге о жи вот ној сре ди ни у прет ход ном пе ри о ду у од но су на: (1) 

при ме ње не тех но ло ги је, (2) за кон ску ре гу ла ти ву и (3) упра вља-
ње за шти том и мо ни то ринг жи вот не сре ди не. Мно ге тех но ло ги је 
енер гет ских и ин ду стриј ских по го на су за ста ре ле и без од го ва ра-
ју ћих уре ђа ја за за шти ту жи вот не сре ди не. За кон ска ре гу ла ти ва се 
то ком по след ње де це ни је при ла го ди ла европ ским про пи си ма, али 
ме ха ни зми спро во ђе ња ни су са свим функ ци о нал ни.

Ве ћи број огра на ка у окви ру ЕПС-а ус по ста вио је си стем 
упра вља ња за шти том жи вот не сре ди не (ЕМS) пре ма ме ђу на род-
ном стан дар ду ISО 14001.

Ре кул ти ва ци ја и ре ви та ли за ци ја про сто ра
У план ском пе ри о ду по сто је сле де ћи по тен ци ја ли за ре кул ти-

ва ци ју зе мљи шта и ре ви та ли за ци ју при ро де на про сто ру де гра ди-
ра ном ра дом руд ни ка и тер мо е лек тра на:

– укљу чи ва ње ре кул ти ва ци је у ак ту ел не про јек те раз во ја ру-
дар ских ак тив но сти; 

– сук це сив но ши ре ње те ре на на ко ји ма се ру дар ски ра до ви 
при во де кра ју, што омо гу ћу је спро во ђе ње це ло ви тих ме ра тех нич-
ке и би о ло шке ре кул ти ва ци је на око 815 ha у пе ри о ду 2016–2020. 
го ди не;

– за до во ља ва ју ћа ин фор ма тич ка осно ва о ка рак те ри сти ка ма 
ре ље фа, као и пе до ло шким, хи дро ло шким, хи дро ге о ло шким, кли-
мат ским, ин же њер ско-ге о ло шким и се и змич ким усло ви ма, ка рак те-
ри сти ка ма биљ ног све та и дру гим еко ло шким од ли ка ма про сто ра; 

– ве ли ки број еви ден ти ра них шум ских и ли вад ских фи то це-
но за, као и ре ла тив но бо гат ство и ра зно вр сност биљ них за јед ни ца 
спон та но фор ми ра них на од ла га ли шти ма ја ло ви не, омо гу ћа ва ју 
оп ти мал ни из бор вр ста за пот по ма га ње би о ло шке ре кул ти ва ци је; 

– релaтивно по во љан мехaнички сaстaв ве ћег де ла де по но ва-
не от крив ке, ко ју чи не се ди мен ти богaти нaслеђеним секундaрним 
минерaлимa, та ко да суп страт поседуjе со лид не вод не кaпaцит ете, 
ко је омо гу ћа ва ју успостaвљање биљ не, у пр вом ре ду, шу мар ске 
про из вод ње;

– по зи тив на ис ку ства ре кул ти ва ци је ко лу бар ских и ко сто лач-
ких де по со ла по шу мља ва њем то ком осам де се тих го ди на про шлог 
ве ка;

– охра бру ју ћи ре зул та ти огле да са об ра дом зе мљи шта (ду би-
на, вре ме об ра де, при ме на ре ду ко ва не об ра де) и ор ган ским и ми-
не рал ним ђу бри ви ма (вре ме, на чин, ко ли чи на, ду би на уно ше ња, 
од нос хра ни ва) у про из вод њи не ких по љо при вред них, по себ но во-
ћар ских, кул ту ра на ре кул ти ви са ним де по со ли ма, као и огле ди у ве-
ге та ци о ним су до ви ма са раз ли чи тим биљ ним вр ста ма и са пе пе лом 
са го ре лог угља ра ди ње го вог ко ри шће ња као ђу бри ва, ве зи ва ња ве-
ге та ци јом и спре ча ва ња рас ту ра ња вод ном и еол ском еро зи јом; 

– до ступ ност стра ним ис ку стви ма, тј. мо гућ ност ко ри шће ња 
при ме ра тзв. „до бре прак се” у обла сти ре кул ти ва ци је и ре ви та ли-
за ци је, у скло пу ме ра ко је се пред у зи ма ју ра ди це ло ви те би о ло шке 
и функ ци о нал не ре ха би ли та ци је пре де ла оште ће них ру дар ским 
ра до ви ма. 

Основ на огра ни че ња за по ве ћа ње по вр ши на и би о ка па ци те та 
ре кул ти ви са ног зе мљи шта су: 

– ви ше го ди шњи за стој у спро во ђе њу, не са мо би о ло шке већ 
и тех нич ке ре кул ти ва ци је од ла га ли шта ја ло ви не и у ре ме ди ја ци ји 
ге о сре ди не кон та ми ни ра не од ла га њем пе пе ла и шља ке и дру гим 
штет ним аген си ма;

– из о ста вља ње се лек тив не от крив ке (ски да ња и де по но ва ња 
ху му сног сло ја) у до са да шњој прак си екс пло а та ци је лиг нит ских 
ле жи шта, због че га шум ска ре кул ти ва ци ја има зна чај не еко ло шке и 
еко ном ске пред но сти, у од но су на по љо при вред ну ре кул ти ва ци ју;

– не по сто ја ње ду го роч них опе ра тив них пла но ва/про је ка та, 
ко ји ма би тре ба ло да бу ду за о кру же не и ме ђу соб но ускла ђе не све 
фа зе и ме ре тех нич ке и би о ло шке ре кул ти ва ци је, ко му нал ног и ин-
фра струк тур ног опре ма ња и ам би јен тал ног уре ђе ња оште ће ног 
про сто ра;

– не до вољ но ефи ка сан си стем за шти те од еми си ја штет них 
ма те ри ја из тер мо е лек тра на, то пла на и дру гих ру дар ско-енер гет-
ских по стро је ња, са си нер гет ски не по вољ ним ути ца ји ма дим них га-
со ва, пра ши не, пе пе ла, шља ке, от пад них во да и то пло те на коп не не 
и вод не еко си сте ме, би о ди вер зи тет и оп ште ста ње жи вог све та;

– пре ла зак на ко ри шће ње уну тра шњих од ла га ли шта ја ло-
ви не, пе пе ла, шља ке и (по тен ци јал но) ко му нал ног от па да, по ред 
не сум њи вог до при но са сма ње њу за у зи ма них/де гра ди ра них по вр-
ши на, ути че на по ме ра ње ро ко ва за спро во ђе ње би о ло шке ре кул-
ти ва ци је у фа зу де фи ни тив ног за тва ра ња ру дар ске екс пло а та ци је 
по је ди них ко по ва, од но сно од ла га ли шта;
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– хе те ро ге ност про фи ла, из ме ша ност и мо за ич ни рас по ред 
раз ли чи тих ма те ри ја ла у про сто ру, ни зак са др жај ху му са, а ти ме и 
укуп ног азо та, из ме ње ност ре ље фа у од но су на при род ну оро гра-
фи ју те ре на и дру ге не по вољ не осо би не суп стра та де по ни ја Ко лу-
бар ског ба се на; 

– пла ни ра но ши ре ње по вр шин ских ко по ва на део ра ни је ре-
кул ти ви са них по вр ши на под шум ским и по љо при вред ним кул ту-
ра ма. 

За шти та при ро де и пре де ла
По тен ци ја ли за очу ва ње, об на вља ње и уна пре ђи ва ње при-

род них до ба ра и кул тур но-исто риј ских вред но сти пре де ла осла-
ња ју се на: 

– по зи тив ну за кон ску ре гу ла ти ву по пи та њу за шти те би о ло-
шке, ге о ло шке и пре де о не ра зно вр сно сти;

– афир ма ци ју при род ног и кул тур но-исто риј ског на сле ђа у 
уре ђи ва њу пре де ла, што под ра зу ме ва и при хва та ње ан тро по ге них 
ути ца ја из про шло сти (ко ри шће ње зе мљи шта, про це си ур ба ни за-
ци је и ин ду стри ја ли за ци је и сл.) на ка рак тер пре де ла;

– по тре бу за спро во ђе њем ме ра са на ци је угро же них и де-
гра ди ра них про сто ра, ко ја је у од но су на под руч је Ко лу бар ског 
лиг нит ског ба се на екс пли цит но на ве де на у ПП Ре пу бли ке Ср би је 
(2010); 

– са вре ме на тех но ло шка ре ше ња за ми ни ми зи ра ње не га тив-
них ути ца ја екс пло а та ци је и пре ра де лиг ни та, као и дру гих при-
вред них и по тро шач ких ак тив но сти на кли му, ге о ло ги ју, ре љеф, 
зе мљи ште, фло ру и фа у ну, ко ји чи не при род не окви ре пре де ла; 

– ре ла тив но ви со ки сте пен би о ло шке ра зно вр сно сти ру рал-
них под руч ја, ко ја ни су за по сед ну та ру дар ско-енер гет ским објек-
ти ма и ди рект но из ло же на дру гим не га тив ним по сле ди ца ма ин ду-
стриј ског раз во ја; 

– из гле де за ко ри шће ње институциoналне пoдрш ке за шти ти 
ге нет ског, спе циј ског и еко си стем ског би о ди вер зи те та у окви ру 
IPA про гра ма и дру гих мо да ли те та по др шке за шти ти при ро де ко је 
при ме њу је Eвропска уни ја. 

Основ на огра ни че ња за пред у зи ма ње ефи ка сних ме ра за шти-
те при род них, чул них, естет ских и еко ном ских вред но сти пре де ла 
су про стор но хе те ро ге ног ка рак те ра: 

– фи зич ко на ру ша ва ње зе мљи шта, про ме ном ме ста и ме ша-
њем се ди мент них од но са то ком и на кон за вр ше них ру дар ских ра-
до ва;

– на ру ша ва ње вод них си сте ма, ин же њер ским ме ра ма за шти-
те ко по ва од пла вље ња, из ме шта њем во до то ка, фор ми ра њем но ве 
оро гра фи је те ре на и сл.;

– штет но еко ло шко и кли мат ско де ло ва ње сум пор-ди ок си да 
(SО2), угљен-ди ок си да (CO2), угљен мо нок си да (CO), азот них ок-
си да (NOx) и дру гих га со ва фор ми ра них спа љи ва њем фо сил них 
го ри ва; 

– де фи ни тив но на ру ша ва ње би о це но за на те ре ни ма за у зе тим 
ру дар ским ра до ви ма и ди рект но из ло же ним штет ним фи зич ким и 
би о хе миј ским аген си ма енер гет ско-ин ду стриј ског ком плек са; 

– ме сти мич но за га ђи ва ње зе мљи шта и во да не кон тро ли са ном 
при ме ном агро хе ми ка ли ја, не а де кват ним скла ди ште њем стај ња ка, 
фор ми ра њем ди вљих де по ни ја от па да од по љо при вред не про из-
вод ње и из се о ских до ма ћин ста ва; 

– успо ре на ди фу зи ја са вре ме них еко ло шких стан дар да у по-
љо при вред ну прак су; 

– угро жа ва ње зе мљи шта, во да и жи вог све та от пад ним ко му-
нал ним и ин ду стриј ским во да ма, као и град ским ко му нал ним от-
па дом.

За шти та кул тур них до ба ра 
Под руч је рас по ла же ве ли ким бро јем за шти ће них и еви ден-

ти ра них кул тур них до ба ра ко ји пред ста вља ју по тен ци јал за афир-
ма ци ју овог под руч ја као ту ри стич ке де сти на ци је и укљу чи ва ње 
ло кал ног ста нов ни штва у ак тив но сти на за шти ти и пре зен та ци ји 
на сле ђа. Ра зно вр сност ру рал ног кул тур ног на сле ђа, на ро чи то са-
чу ва ни при ме ри на род ног гра ди тељ ства мо гу да до при не су ја-
ча њу иден ти те та и иден ти фи ка ци ји ста нов ни ка и по се ти ла ца са 
при род ним и кул тур ним вред но сти ма овог под руч ја. Спе ци фи чан 
по тен ци јал пред ста вља ју: аутох то ни објек ти на род ног гра ди тељ-
ства у се ли ма по год ни за фор ми ра ње ет но пар ко ва (ку ћа по ро ди-
це Ди ми три је вић у Ле сков цу, ку ћа по ро ди це Кр џа лић у Јун ков цу, 
ку ћа по ро ди це Ми ле тић у Вреоцимa, ста ра основ на шко ла у Ко-
на ти ца ма, Јо ли ћа во де ни ца у Лај ков цу, Ђи ди на ка фа на у Мур га-
шу), чар шиј ске по ро дич не ку ће у гра до ви ма (ку ћа по ро ди це Ва сић 

у Ла за рев цу, Ко нак Бре не Ми ха и ло вић и Ко нак Ра ди ћа у Ма лом 
Бо ра ку, ку ћа Или ћа у Не при ча ви), зна чај не цр кве (Спо мен цр ква 
– ко стур ни ца Све тог ве ли ко му че ни ка Ди ми три ја у Ла за рев цу, Цр-
ква Све тог ве ли ко му че ни ка Ди ми три ја у Ле сков цу, Спо мен цр ква 
Све тог Ђор ђа у Ће ли ја ма), се о ске цр кве брв на ре (Цр ква брв на ра 
Св. Пе тра и Па вла у Да ро са ви), као и бо га то и вред но кул тур но 
исто риј ско на сле ђе из Пр вог и Дру гог Срп ског устан ка (Спо ме ник 
кне зу Ста но ју у Зе о ка ма), број на ар хе о ло шка на ла зи шта (Ба та ши-
на у Сте по јев цу).

За ве ли ки број спо ме ни ка на род не ар хи тек ту ре ура ђе ни су 
про јек ти за њи хо во дис ло ци ра ње на дру ге ло ка ци је. Ка ко се ови 
спо ме ни ци ко ји су угро же ни ра дом по вр шин ских ко по ва, на ла зе 
на те ри то ри ји пет оп шти на, пи та ње је на ко ју оп штин ску те ри-
то ри ју их дис ло ци ра ти и на пра ви ти ет но парк или ет но се ло, што 
тре ба да бу де ре зул тат ин те грал ног пла ни ра ња бу ду ћег про фи ла и 
ак тив но сти за шти те кул тур них до ба ра на овом про сто ру. 

По тен ци јал пред ста вља ју на зна ке по зи тив них про ме на у кул-
тур ној по ли ти ци ко је иду у при лог аде кват ни јем трет ма ну кул-
тур ног на сле ђа у на ред ном пе ри о ду (ра ти фи ка ци ја ме ђу на род них 
кон вен ци ја зна чај них за обез бе ђи ва ње ста ту са и вред но ва ње кул-
тур ног на сле ђа, оса вре ме њи ва ње трет ма на кул тур ног на сле ђа и 
ње го вог еко ном ског вред но ва ња, ло кал не ини ци ја ти ве за по др шку 
аде кват ној за шти ти и пре зен та ци ји кул тур ног на сле ђа од стра не 
ор га на упра вља ња, удру же ња гра ђа на и по је ди на ца). 

На осно ву ло кал них, ин тра и ин тер ре ги о нал них за јед нич ких 
кул тур них и ци ви ли за циј ских те ко ви на из од ре ђе них исто риј ских 
пе ри о да мо гу ће је раз ви ти си стем кул тур них ити не ре ра, кул тур них 
ста за ме ђу на род ног, на ци о нал ног, ре ги о нал ног и ло кал ног зна ча ја.

Основ ни про бле ми за шти те и одр жи вог ко ри шће ња не по-
крет них кул тур них до ба ра су сле де ћи: 

– успо ре но утвр ђи ва ње ста ту са и ка те го ри за ци је не по крет-
них кул тур них до ба ра и за стој у струч ном ре ког но сци ра њу не до-
вољ но ис тра же них де ло ва План ског под руч ја; 

– не а де кват на пре зен та ци ја и ин тер пре та ци ја не по крет них 
кул тур них до ба ра, у пр вом ре ду нај вред ни јег на сле ђа од из у зет ног 
и ве ли ког зна ча ја; 

– не раз ви је ност сти му ла ци ја за при ват не вла сни ке кул тур них 
до ба ра јед на је од глав них пре пре ка за њи хо во аде кват но одр жа ва-
ње и пре зен та ци ју; 

– иден ти фи ка ци ја и вред но ва ње ет но ло шког на сле ђа је у по-
чет ној фа зи;

– очу ва ње и мо гућ ност пре зен та ци је кул тур них до ба ра угро-
жа ва бес прав на из град ња;

– угро же ност за шти ће них, еви ден ти ра них и иден ти фи ко ва-
них до ба ра на ру рал ном под руч ју (на ро чи то ар хе о ло шких на ла зи-
шта, цр ка ва и на род ног гра ди тељ ства); 

– не до ста так ис тра жи ва ња и угро жа ва ње ар хе о ло шких ло ка-
ли те та ши ре њем на се ља, из град њом (при вред них и јав них) обје-
ка та и не до зво ље ним ис ко па ва њи ма тра га ча за бла гом (на ро чи то 
ар хе о ло шких ло ка ли те та из рим ског пе ри о да, сред њег ве ка и ме-
тал ног до ба), као и не спро во ђе ње кон зер ва тор ских ра до ва на ис-
тра же ним ар хе о ло шким ло ка ли те ти ма; 

– ни зак сте пен све сти ло кал них за јед ни ца и ло кал них упра ва 
о вред но сти ма и по тен ци ја лу на сле ђа за раз вој под руч ја и др.

Огра ни че ња у за шти ти и ко ри шће њу не по крет них кул тур них 
до ба ра су сле де ћа: 

– не а де кват но спро во ђе ње ме ра за шти те и ин спек циј ске кон-
тро ле на до бри ма и њи хо вој за шти ће ној око ли ни; 

– не а де кват на на ме на по је ди них до ба ра;
– не по крет на кул тур на до бра још увек не ма ју трет ман раз вој-

ног ре сур са и еко ном ског до бра; 
– сла ба до ступ ност кул тур ном на сле ђу, услед не до вољ но раз-

ви је не и ло ше одр жа ва не пут не ин фра струк ту ре;
– не до вољ на ин те гра ци ја кул тур не са при род ном ба шти ном; 
– не за до во ља ва ју ћа уре ђе ност кул тур них до ба ра на ру рал-

ном про сто ру; 
– не ре гу ли са но упра вља ње и нео др жа ва ње кул тур них до ба ра 

услед не по сто ја ња пла но ва упра вља ња и ко ји ма би се пре ци зи ра-
ли усло ви њи хо вог ко ри шће ња и пре зен ти ра ња;

– не до вољ но и не а де кват но сре ђе ни и до ступ ни по да ци о 
кул тур ном на сле ђу; 

– гра ни це за штит них зо на око кул тур них до ба ра ни су де фи-
ни са не или се не по шту ју, што у мно го ме до при но си њи хо вој де-
ва ста ци ји. 
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Пред но сти
До стиг ну ти сте пен ин ду стри ја ли за ци је, уз ви сок ни во тех-

нич ке опре мље но сти у ве ћем де лу ру дар ско-ин ду стриј ских ка па-
ци те та, на ро чи то у град ској оп шти ни Ла за ре вац, пред ста вља нео-
спор ну пред ност и по тен ци јал бу ду ћег раз во ја.

Ана лог но, још увек ви со ко раз ви је на ин ду стриј ска кул ту ра 
на ве ли ком де лу План ског под руч ја – упр кос не по вољ ном ути ца ју 
до га ђа ја из 1990-тих го ди на, по сле ди ца по пла ва из 2014. го ди не и 
гло бал не еко ном ске кри зе – пред ста вља ве ли ки еко ном ски, со ци-
јал ни и људ ски ка пи тал. Тра ди ци ја ру дар ства у Ко лу бар ском ба се-
ну тра је ви ше од јед ног ве ка.

Дру штве ни про из вод по ста нов ни ку знат но је ви ши од ре пу-
блич ког про се ка, на ро чи то у град ској оп шти ни Ла за ре вац.

План ско под руч је рас по ла же знат ним и ква ли тет ним струч-
ним ка дром, иако не у све му до вољ ним и од го ва ра ју ће ква ли фи ка-
ци о не струк ту ре.

Ре ла тив ну по вољ ност пред ста вља то што је сте пен не за по-
сле но сти на План ском под руч ју ни жи у од но су на ре пу блич ки 
про сек, док обим, ди на ми ка и струк ту ра за по сле но сти пред ста-
вља ју и од ре ђе ну сла бост.

За по чет је ин тен зи ван про цес при ва ти за ци је и раз во ја при-
ват ног пред у зет ни штва, па је фор ми ран ве ли ки број при ват них 
пред у зе ћа и са мо стал них рад њи, по ра сла је за по сле ност у при ват-
ном сек то ру итд. Овај про цес је, ме ђу тим, про стор но не рав но ме-
ран, док је уло га при ват ног пред у зет ни штва у по ра сту, на ро чи то у 
оп шти ни Уб. Гло бал на еко ном ска и фи нан сиј ска кри за ути ца ла је 
на сла бље ње овог сек то ра (опа да ње бро ја пред у зе ћа и рад њи, за-
по сле но сти и др.).

Иако је ра ши ре ност си ро ма штва на План ском под руч ју ма ња 
у од но су на ре пу блич ки про се ка (План ско под руч је при па да ве-
ћим де лом под руч ју Гра да Бе о гра да, где је оно нај ма ње), на осно-
ву јед ног бро ја ин ди рект них по ка за те ља осно ва но је за кљу чи ти да 
си ро ма штво пред ста вља ве ћи про блем у оним де ло ви ма под руч ја 
где је број ни је ру рал но и/или не до вољ но за по сле но, ма ње обра зо-
ва но, ста ро и из бе глич ко ста нов ни штво.

У пред но сти спа да ју:
– из ра да и до но ше ње стра те ги ја, про гра ма и про је ка та у 

обла сти за шти те жи вот не сре ди не, упра вља ња от па дом, ре кул ти-
ва ци је оште ће ног зе мљи шта и др.;

– по др шка ме ђу на род них ба на ка, ор га ни за ци ја и фон до ва за-
шти ти жи вот не сре ди не и уво ђе ње но вих „чи сти јих” тех но ло ги ја 
у екс пло а та ци ју и пре ра ду лиг ни та;

– ускла ђе ност за ко но дав ства у обла сти за шти те жи вот не сре-
ди не са ле ги сла ти вом ЕУ; 

– ак тив ност НВО и удру же ња гра ђа на у еко ло шком сек то ру.
Сла бо сти
Раз вој на стаг на ци ја и ре це си ја у 1980-тим, при вред ни ко лапс 

на по чет ку 1990-тих го ди на, спо ра и не до вољ на об но ва еко ном ског 
ра ста на кон 2000. го ди не и пaд еко ном ског ра ста од 2008. го ди не као 
и не до вољ но бр зо ре ша ва ње дру гих про бле ма из прет ход ног пе ри о-
да, из ра зи то ума њу ју раз вој ни по тен ци јал План ског под руч ја.

План ско под руч је је не рав но мер но раз ви је но, што ће би ти 
знат но огра ни че ње за кон ци пи ра ње стра те ги је раз во ја ко јом би 
би ла за до вољ на ве ћи на ак те ра. Као ре зул тат ин тен зив ног раз во ја, 
до се ља ва ња ста нов ни штва и за по шља ва ња (нај ви ше у ру дар ству, 
енер ге ти ци и ин ду стри ји), у про те клом пе ри о ду оства ре на је кон-
цен тра ци ја ста нов ни штва и при вред них ак тив но сти у Ла за рев цу, 
Вре о ци ма и Ве ли ким Цр ље ни ма. 

При вре да План ског под руч ја још увек има ве ћи број струк-
тур них не до ста та ка, као што су: ни зак ни во про дук тив но сти ра да; 
ни ска ис ко ри шће ност ка па ци те та; гу би так по је ди них тр жи шта и 
пад из во за због ра зних екс тер них и ин тер них огра ни че ња; не до-
ста так обрт них сред ста ва; оте жан пла сман про из во да и услу га; 
ни ска ре про дук тив на спо соб ност; ве ли ки по слов ни гу би ци и про-
бле ми са ли квид но шћу и ра стом за ду же но сти по је ди них пред у зе-
ћа; ни зак ни во лич них за ра да, осим у де лат но сти по себ не на ме не, 
фи нан сиј ском сек то ру итд.; оте жа на на пла та по тра жи ва ња и др.

Пре ва га ка пи тал но-ин тен зив них де лат но сти (до ми на ци ја 
про из вод ње и пре ра де угља, енер ге ти ке, пре ра де не ме та ла, ма ши-
но град ње, ин ду стри је гра ђе вин ских ма те ри ја ла итд.), од но сно не-
до вољ но раз гра на та при вред на ма три ца, би ће огра ни че ње за бу ду-
ћи раз вој, ако не бу де пред у зе та ди вер си фи ка ци ја при вре де.

Осим што су те шко при ла го дљи ве због јед но стра но сти, мно-
ге при вред не ак тив но сти су у ве ли кој ме ри за ви сне од ба зних 
ре сур са, а ти ме и ло ка ци о но не флек си бил не. Бу ду ћи да се на ро-
чи то у ру дар ском и енер гет ско-ин ду стриј ском ком плек су ко ри сте 
ве ли ке ко ли чи не ма те ри јал них ин пу та у про из вод њи (си ро ви на, 
енер ге на та, ре про ма те ри ја ла, во де, гра ђе вин ског и дру гог зе мљи-
шта итд), као и да је тран спорт ра зног те ре та ве о ма оби ман, ово 
у пр ви план ста вља раз не про бле ме снаб де ва ња и на бав ке опре-
ме, ре зер вних де ло ва, си ро ви на и ре про ма те ри ја ла, као и про бле-
ме у ор га ни за ци ји тран спор та. Ор га ни за ци о на и дру га спо соб ност 
при вред них ак те ра на План ском под руч ју још увек ни је до сти гла 
онај ни во ко ји омо гу ћа ва да се ти про бле ми ра ци о нал но и ефи ка-
сно ре ша ва ју, као и да се то ра ди та ко да се не ства ра ју не га тив ни 
екс тер ни ефек ти.

Ге не рал но узев, не до вољ но је из гра ђе на тех нич ка ин фра-
струк ту ра (са о бра ћај ни це, во до вод, си сте ми за ка на ли са ње и трет-
ман от пад них во да и др.), а по себ но у зо на ма ве ће кон цен тра ци је 
ста нов ни штва и про из вод них ка па ци те та (нпр. у Ве ли ким Цр ље-
ни ма и Вре о ци ма), као и у по је ди ним дру гим на се љи ма оп шти на 
Уб, Лај ко вац и Обре но вац. По ред то га, ве ли ки део тех нич ке ин-
фра струк ту ре је за пу штен, као по сле ди ца ње ног не до вољ ног одр-
жа ва ња. 

План ско под руч је су о че но је с број ним не га тив ним еко ло-
шко-про стор ним ефек ти ма и по сле ди ца ма не до вољ но кон тро ли-
са не екс пло а та ци је и пре ра де огром не ко ли чи не ло кал них ре сур-
са (тј. угља, пе ска, гли не, ка ме на, во де, ра зних по љо при вред них 
си ро ви на и др.), а у пр вом ре ду са за га ђе ним ва зду хом, во дом и 
зе мљи штем, као и са де ли мич но за пу ште ним ур ба ним и ру рал ним 
про сто ром. Ути цај за га ђи ва ња ма ни фе сту је се ка ко на План ском 
под руч ју та ко и на ши рем ре ги о нал ном про сто ру. Ве лик део еко-
ло шко-про стор них ште та, као и за га ђе не жи вот не сре ди не уоп-
ште, остао је не до вољ но са ни ран, од но сно не до вољ но об но вљен, 
што пред ста вља јед но од нај ве ћих огра ни че ња за жи вот ста нов-
ни ка и бу ду ћи раз вој План ског под руч ја. Овај про блем на ро чи то 
је по тен ци ран у си ту а ци ји ка да не до ста ју огром на фи нан сиј ска и 
дру га сред ства, ка ко за са на ци ју за га ђе не жи вот не сре ди не, та ко и 
за уво ђе ње по сту па ка и угра ђи ва ње уре ђа ја и по стро је ња за пре-
чи шћа ва ње у скла ду с пре у зе тим ме ђу на род ним оба ве за ма Ср би је, 
од но сно у скла ду са стан дар ди ма и прак сом Европ ске уни је.

Уоп ште узев, во да је на мно го на чи на не до ста ју ћи ре сурс на 
План ском под руч ју, што пред ста вља је дан од кључ них огра ни ча-
ва ју ћих фак то ра раз во ја. По се бан про блем пред ста вља ису ши ва ње 
бу на ра, као по сле ди ца екс пло а та ци је угља.

Ка ко је по след њих де це ни ја не до вољ но ула га но у тех но ло-
шка ис тра жи ва ња и раз вој, по сто је ћа тех но ло ги ја у ве ћем де лу си-
сте ма је за ста ре ла.

На План ском под руч ју не до ста ју по је ди не вр сте ка дра, а 
струч на рад на сна га (на ро чи то у Ла за рев цу) је ску пља у од но су 
на ону у ре ги о нал ном окру же њу. Ово пред ста вља про блем у усло-
ви ма не раз ви је ног од но сно не флек си бил ног тр жи шта рад не сна-
ге. Про сек ста ро сти за по сле них у ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра је 
48,5 го ди на. Нај ви ше не до ста је од ре ђен број ви со ко обра зо ва них 
струч ња ка ру дар ске, ма шин ске, елек тро и дру гих стру ка, а по тре-
бан је и ква ли те тан ру ко во де ћи ка дар за ру дар ске ма ши не и по гон-
ске ста ни це, те и ква ли фи ко ва ни елек три ча ри, бра ва ри и за ва ри-
ва чи.

Ре ла тив но ни зак ни во ин ду стри ја ли за ци је на под руч ју Уба и 
Лај ков ца, пра ћен ре ла тив но ни ским сте пе ном за по сле но сти ста-
нов ни штва пред ста вља та ко ђе ве ли ко огра ни че ње за бу ду ћи раз-
вој. Не за по сле ност је у по ра сту, а по себ ну не по вољ ност чи не: 
нео д го ва ра ју ћа ква ли фи ка ци о на струк ту ра не за по сле них и њи хо ва 
сво је вр сна „струк тур на де ква ли фи ка ци ја”; ма њак струч ног ка дра 
у обла сти ме наџ мен та, раз во ја и мар ке тин га, ин фор ма ти ке итд. и 
ра ши ре на не за по сле ност из ван по љо при вре де. 

По је ди не де лат но сти ко је су се из дво ји ле из ра ни јег про из-
вод ног си сте ма као не про из вод не, већ на сту па ју као мо но по ли сти 
у про из вод њи ро ба и пру жа њу услу га про из вод ним де лат но сти-
ма, у усло ви ма ло ка ци о не не флек си бил но сти и не раз ви је ног тр-
жи шта.

По себ но, у обла сти упра вља ња зе мљи штем, а на ро чи то у ре-
ша ва њу имо вин ско-прав них од но са за по тре бе екс про при ја ци је 
не по крет но сти, пре се ља ва ња ста нов ни штва и из ме шта ња ин фра-
струк ту ре и др., по сто ји ве ли ки број про бле ма, ко ји се ре ша ва ју 
уз ве ли ке те шко ће, а по не кад и уз знат на ка шње ња да то угро жа ва 
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про из вод не про це се. Ови про бле ми, ме ђу тим, ни су ре зул тат деј-
ства са мо ло кал них фак то ра, већ и по сле ди ца не ре ше них не ко ли ко 
„си стем ских” пи та ња у Ре пу бли ци Ср би ји.

Спо рост до са да шњег про це са ре ор га ни за ци је, при ва ти за ци је 
и дру гог ре струк ту ри ра ња пред у зе ћа у обла сти ру дар ства, енер ге-
ти ке и ин ду стри је на План ском под руч ју пред ста вља не сум њи ву 
сла бост, али има и не ких до брих стра на, бу ду ћи да је ти ме из бег-
ну то да се бр зо пле то, не при пре мље но и не про ми шље но уђе у мо-
де ле ре струк ту ри ра ња ко ји не да ју до бре ре зул та те – као што се је 
то де си ло у не ким дру гим при вред ним обла сти ма, од но сно под-
руч ји ма.

У јед ном де лу, спо ра при ва ти за ци ја ре зул тат је тра ди ци о-
нал но на гла ше не ве за но сти огром ног бро ја за по сле них за ЈП ЕПС 
Огра нак РБ Ко лу ба ра, због че га је ре ла тив но сла бо из ра жен ин те-
рес за пред у зет ни штво, ино ва тив ност и пре у зи ма ње ри зи ка из ван 
овог про из вод ног си сте ма. 

Већ у по ду жем пе ри о ду по љо при вре да и се о ско под руч је су-
о че ни су с ве ћим бро јем струк тур них не до ста та ка, од ко јих су нај-
ва жни ји: усит ње ност по се да; сла ба ор га ни зо ва ност, ка ко си сте ма 
агро тех нич ке и дру ге по мо ћи по љо при вред ним про из во ђа чи ма, та ко 
и мре же за пла сман про из во да; и не до вољ на раз ви је ност мре же јав-
них слу жби на се о ском под руч ју и њи хо во сла бо функ ци о ни са ње. 

Огра ни че ња пред ста вља ју:
– ви сок сте пен за га ђе но сти сре ди не (тла, во де и ва зду ха), у 

од но су на до стиг нут сте пен раз во ја, као по сле ди ца: при ме не за-
ста ре лих про из вод них тех но ло ги ја, не функ ци о ни са ња не ких 
ППОВ, не до вољ ног по што ва ња еко ло шких и про стор но-ур ба ни-
стич ких про пи са,

– не пра вил но од ла га ње ја ло ви не и не до вољ но спро во ђе ње 
ре кул ти ва ци је на за тво ре ним по вр шин ским ко по ви ма;

– не до вољ но са ни ра не до са да шње еко ло шко-про стор не ште-
те, као јед но од нај ве ћих огра ни че ња за жи вот ста нов ни ка и бу ду-
ћи раз вој План ског под руч ја;

– не до вољ на фи нан сиј ска и дру га сред ства за еко ло шко-про-
стор ну са на ци ју, ре ме ди ја ци ју и ре ха би ли та ци ју; 

– не по сто ја ње ка та стра за га ђи ва ча и не до вољ но раз ви јен си-
стем мо ни то рин га жи вот не сре ди не;

– не раз ви је на ка на ли за ци о на мре жа и не до ста так уре ђа ја за 
пре чи шћа ва ње от пад них во да;

– не а де кват не по сто је ће са ни тар не де по ни је, не до ста так ре-
ги о нал не де по ни је и ре ци кла жних цен та ра;

– не до вољ но ин фор ми са ње јав но сти и не до вољ но раз ви је на 
јав на свест о по тре би за шти те жи вот не сре ди не и про сто ра.

Мо гућ но сти/шан се
Од ли чан ге о граф ски по ло жај и ре ла тив но до бра са о бра ћај на, 

ко му ни ка циј ска и дру га по ве за ност План ског под руч ја с окру же-
њем, а у пр вом ре ду с ме тро пол ским под руч јем Бе о гра да, пред-
ста вља јед ну од око сни ца ње го вог „те ри то ри јал ног ка пи та ла” и 
шан си за бу ду ћи раз вој. 

План ско под руч је рас по ла же знат ним ре зер ва ма угља, не ме-
та ла и тер мо ми не рал них из во ра, ква ли тет ним зе мљи штем и дру-
гим ре сур си ма ко ји се мо гу ко ри сти ти у ра зним обла сти ма, нај-
пре у ру дар ству, енер ге ти ци, ра зним ин ду стриј ским ак тив но сти ма, 
по љо при вре ди, ту ри зму и др. Ако се екс пло а ти шу на еко ном ски, 
со ци јал но и еко ло шки-про стор но при хва тљив на чин, у скла ду са 
до бром европ ском прак сом и већ пре у зе тим ме ђу на род ним оба ве-
за ма у обла сти енер ге ти ке и за шти те жи вот не сре ди не, оно има 
мо гућ но сти да кре не прав цем ствар но одр жи вог раз во ја. Пред у-
слов за то је знат но ра ци о нал ни је и еко ло шки-про стор но кон тро-
ли са ни је ко ри шће ње угља не го до сад, с јед не стра не, и ин тен зив-
ни је и кон тро ли са но ко ри шће ње до сад не до вољ но ко ри шће них 
ре сур са, с дру ге.

По сто је нео спор не мо гућ но сти за пла сман ро ба и услу га с 
План ског под руч ја на ши рем ре ги о нал ном и ме ђу на род ном тр-
жи шту, као и за ин те ре со ва ност спољ них ак те ра за са рад њу у тој 
обла сти.

Под од ре ђе ним усло ви ма, ве ћи на про из во да и услу га с План-
ског под руч ја мо же по ста ти кон ку рент на и на ши рем тр жи шту, че-
му по себ но иде на ру ку раст це на енер ги је на свет ском тр жи шту, 
као и са ма окол ност да су ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра и ТЕ „Ни-
ко ла Те сла” ли де ри у про из вод њи угља и енер ги је у Ср би ји, што 
пред ста вља ве ли ки „раз вој ни и тр жи шни ка пи тал”.

Иако спо ро и не у све му до вољ но, „си стем ски” по ло жај ру-
дар ства и енер ге ти ке по бољ шан је у по след њих не ко ли ко го ди на, 

што са мо по се би по ве ћа ва раз вој не шан се План ског под руч ја. 
Овај пра вац про ме на ком па ти би лан је са са вре ме ном европ ском 
ин ду стриј ском по ли ти ком (у де лу ко ји се од но си на по моћ и по др-
шку ре струк ту ри ра њу у обла сти екс пло а та ци је угља).

Иако не у све му до во љан, рас по ло жив ви со ко стру чан и 
обра зо ван ка дар, као и кон со ли до ва на ин ду стриј ска тра ди ци ја и 
кул ту ра, да ју План ском под руч ју по у зда не шан се за бу ду ћи раз вој. 
Ве ће шан се за за по шља ва ње су у пред у зе ћи ма ко ја су из дво је на ЈП 
ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра, као и у не ким пред у зе ћи ма ко ја ће би-
ти тек осно ва на, за то пли фи ка ци ју, во до снаб де ва ње, про из вод њу 
пе ска, ко ри шће ње ми не рал них си ро ви на и др., у окви ру раз во ја и 
ши ре ња ло кал ног пред у зет ни штва и про из вод ње. 

Слич но по зи тив но деј ство има и бли зи на Бе о гра да и ње го вих 
на уч них, ис тра жи вач ких и обра зов них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци-
ја. Струч не шко ле на План ском под руч ју, има ју до бру тра ди ци ју у 
обра зо ва њу основ ног ка дра за ње го ву при вре ду, што са мо по се би 
по ве ћа ва раз вој не шан се овог под руч ја.

Има ју ћи у ви ду ве лик број не ре ше них еко ло шко-про стор них 
про бле ма, по ка за на до са да шња спрем ност и већ об зна ње ни бу ду-
ћи пла но ви по је ди них ме ђу на род них ак те ра да по мог ну у ре ша-
ва њу тих про бле ма да је ве ли ке мо гућ но сти. Ана лог на спрем ност 
бу ду ћих ин ве сти то ра („стра те шких парт не ра”) да ко ри сте угаљ у 
скла ду с ви со ким еко ло шким и дру гим стан дар ди ма, та ко ђе, би 
по ве ћа ла шан се Под руч ја за оства ре ње одр жи вог раз во ја.

Већ по ка за на спрем ност ре пу блич ких ор га на и ин сти ту ци-
ја, као и по је ди не но ве ме ре и до ку мен ти ко ји се пред у зи ма ју (на 
при мер, у обла сти при вла че ња стра те шких парт не ра да ин ве сти ра-
ју, у до но ше њу стра те ги је при вред ног раз во ја Ср би је и на ци о нал-
не стра те ги је одр жи вог раз во ја Ср би је итд.), не сум њи во пред ста-
вља ју шан су и за План ско под руч је. При о ри тет ни про јек ти мо гу 
се ре а ли зо ва ти у обла сти по љо при вре де, ин фра струк ту ре, ту ри-
зма и еко ло ги је, где већ по сто ји ве лик број ини ци ја ти ва и по ка за-
не спрем но сти за ин ве сти ра ње. Не ма ли број ова квих про је ка та и 
про гра ма од но си се на тзв. „ал тер на тив не де лат но сти”, што пред-
ста вља по вољ ност на ро чи то с еко ло шко-про стор ног ста но ви шта, 
бу ду ћи да би њи хо ва ре а ли за ци ја мо гла до при не ти ре ша ва њу де ла 
за о ста лих еко ло шких про бле ма. Ин тен зив ни ја и бо ља са рад ња са 
ре пу блич ким ми ни стар стви ма и фон до ви ма знат но би до при не ла 
бр жем ре а ли зо ва њу про је ка та и про гра ма о ко ји ма је реч, од но сно 
ра ци о нал ни јем ко ри шће њу не до вољ но ко ри шће них при род них и 
људ ских ре сур са. 

У на ве де ним окви ри ма, нај ве ће мо гућ но сти по сто је за ди-
вер си фи ка ци ју по сто је ће при вред не ма три це и раз вој но вих пре-
ра ђи вач ких ка па ци те та, на осно ву по сто је ћих ре сур са и сте че ног 
„ин ду стриј ског ка пи та ла”, као и за осва ја ње но вих тр жи шта. Ту су 
и ве ли ке мо гућ но сти за ин тен зив ни ји раз вој МСП, уто ли ко бо ље 
ако су она ин те гри са на са по сло ва њем ве ли ких си сте ма. Ако би 
ре ги о нал ни ак те ри че шће и убе дљи ви је пре го ва ра ли с ре пу блич-
ким вла сти ма (кроз по ли тич ко и дру го „ло би ра ње”), мо гли би да 
из деј ству ју да је дан од не ко ли ко глав них ре ги о нал них цен та ра у 
Ре пу бли ци за би знис–ин ку ба то ре за МСП бу де ло ци ран упра во на 
План ском под руч ју, ко је па ра диг ма тич но у по гле ду мо гућ но сти 
и огра ни че ња за гран ско ре струк ту ри ра ње јед не тра ди ци о нал не 
и јед но стра не при вред не ма три це у ко јој до ми ни ра ју ру дар ство, 
енер ге ти ка и с њи ма по ве за не де лат но сти.

Иако не до вољ на и у мно гом по гле ду суб стан дард на, на сељ-
ска/ко му нал на опре мље ност ве ли ког бро ја на се ља и рас по ло жив 
стам бе ни фонд пред ста вља ју зна тан, већ из гра ђе ни „раз вој ни ка-
пи тал”, под усло вом да се ви ше ула же у одр жа ва ње фик сних фон-
до ва, про ши ри од го ва ра ју ћа мре жа и по ви си ни во услу га. То ва жи 
и за услу ге јав ног сек то ра уоп ште.

На План ском под руч ју по сто ји ду га и ја ка тра ди ци ја са рад-
ње из ме ђу про из вод них си сте ма и ло кал них ко му нал них де лат-
но сти, на ро чи то на у град ској оп шти ни Ла за ре вац. Иако то не ки 
кри ти ча ри сма тра ју не по вољ ним, го во ре ћи да ЈП ЕПС Огра нак РБ 
Ко лу ба ра пред ста вља „ко му нал но пред у зе ће” Ла за рев ца, ова си-
ту а ци ји има и до брих стра на, на ро чи то у по гле ду ус по ста вља ња 
трај них и ра ци о нал них обра за ца тзв. „парт нер ства” из ме ђу ак те ра 
из при ват ног и јав ног сек то ра и уну тар њих, и то упра во у обла-
сти на сељ ске ин фра струк ту ре (то пли фи ка ци ја, си стем укла ња ња и 
пре ра де от па да и др.). 

Ја ча ње ин сти ту ци ја ци вил ног дру штва, по себ но тзв. не вла-
ди ног сек то ра (НВО), као и парт нер ства др жав них ин сти ту ци ја 
са НВО и удру же њи ма гра ђа на, на ро чи то ако он има де мо крат ски 
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ле ги ти ми тет и рас по ла же нео п ход ном ком пе тен ци јом, не сум њи во 
би до при не ло по ра сту раз вој них шан си План ског под руч ја.

Ге не рал но, по бољ ша ње на сељ ског стан дар да, ка ко у ур ба ним 
де ло ви ма План ског под руч ја, та ко и на се лу, је сте пред у слов за 
оства ри ва ње раз вој них по тен ци ја ла Под руч ја:

– из ра да раз вој них про је ка та у скла ду са прин ци пи ма одр жи-
вог раз во ја и њи хо ва ре а ли за ци ја;

– ре кон струк ци ја и до град ња ППОВ;
– мо гућ ност ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је по је ди них бло-

ко ва ТЕ „Ко лу ба ра А”, и Су ша ре у Вре о ци ма;
– укљу чи ва ње ста нов ни штва у раз вој не про це се кроз еду ка-

ци ју (ме диј ске кам па ње, јав не три би не);
– из град ња ре ги о нал не де по ни је ко му нал ног от па да „Ка ле-

нић” и ре ци кла жног цен тра.
Опа сно сти
На ста вља ње екс трак ци ја и пре ра да основ ног ре сур са на са-

да шњи на чин, ко ји је еко ло шки-про стор но и у мно гом дру гом 
по гле ду суп стан дар дан, пре ти на ста вља њем за га ђи ва ња жи вот не 
сре ди не и де гра да ци јом про сто ра, не са мо на План ском под руч-
ју, већ и у ши рем окру же њу. На ро чи то, не га тив не ефек те би мо гла 
има ти не кон тро ли са на ин тен зив на екс пло а та ци ја и пре ра да угља, 
ако се не би узи ма ле у об зир од го ва ра ју ће од ред бе Уго во ра о осни-
ва њу енер гет ске за јед ни це Ју го и сточ не Евро пе. 

Слич но, ако се не пре ду зме ди вер си фи ка ци ја по сто је ће при-
вред не струк ту ре, то та ко ђе зна чи да Под руч је не би за по че ло фа-
зу одр жи вог раз во ја, већ би на ста ви ло пре ма по сто је ћем обра сцу 
„па лео-ин ду стриј ског” раз во ја. Ти ме би „те ри то ри јал ни ка пи тал” 
Под руч ја остао не до вољ но ис ко ри шћен, а по је ди ни ње го ви еле-
мен ти угро же ни.

„Те ри то ри јал ни ка пи тал” План ског под руч ја је већ ду же вре-
ме угро жен за о ста ја њем у из во ђе њу еко ло шко-про стор не са на ци-
је и ре ха би ли та ци је де гра ди ра ног про сто ра, а би ће још ви ше ако 
се у на ред ним го ди на ма не ин тен зи ви ра ју ра до ви у тој обла сти. 
По себ не про бле ме тре ба оче ки ва ти у по гле ду пла сма на по љо при-
вред них про из во да с План ског под руч ја, ко је има ве лик број „еко-
ло шких мр ља”, па се и њи хо вом ре ша ва њу мо ра при сту пи ти на 
пот пу но но ви на чин.

Без тех но ло шких ино ва ци ја и ши ре ња при ме не но вих тех но ло-
шких зна ња, План ско под руч је не ма из гле да да за поч не но ви раз вој-
ни ци клус (сла ба при вред на и ин сти ту ци о нал на спо соб ност за при-
хва та ње ино ва ци ја је по себ но зна чај на прет ња укуп ном раз во ју).

За по чи ња ње но вог раз вој ног ци клу са, на прин ци пи ма и кри-
те ри ју ми ма одр жи вог раз во ја, би ће ве о ма оте жа но ако се од мах 
не при ђе ре ша ва њу про бле ма не до стат ка мла ђег, ви со ко обра зо-
ва ног и ви со ко струч ног ста нов ни штва. Слич не опа сно сти по сто је 
и због не до стат ка упра вљач ког („ме на џер ског”) ка дра ра зних про-
фи ла, као и због не до вољ но бр зог уво ђе ња и ши ре ња пред у зет-
нич ке кул ту ре. 

Де мо граф ско пра жње ње и ста ре ње ста нов ни штва у по је ди-
ним ру рал ним де ло ви ма План ског под руч ја трај но би угро зи ло 
њи хо ве раз вој не из гле де. Не ре ша ва ње про бле ма си ро ма штва, ко је 
је пре те жно упра во у тим де ло ви ма, има ло би слич не по сле ди це. 
Ни је из глед но, ме ђу тим, да се овај про блем мо же ре ши ти са мо ак-
ци ја ма ло кал них од но сно ре ги о нал них ак те ра, већ су по треб не и 
си сте мат ске и про гра ми ра не ак тив но сти ре пу блич ких вла сти.

Ако се не за у ста ви по сто је ћи тренд ра ста не за по сле но сти, то 
би су штин ски угро зи ло нео п ход ну ди мен зи ју со ци јал не одр жи во-
сти но ве кон цеп ци је раз во ја. Из глед но сво јин ско ре струк ту ри ра-
ње де ла јав ног сек то ра за це ло ће ге не ри са ти и но ву не за по сле ност, 
чи ме ће ре ша ва ње овог про бле ма би ти са мо до дат но усло же ни је.

Ни је из глед но да би ве ли ки де ло ви про из вод ног си сте ма мо-
гли би ти про фи та бил ни при по сто је ћем, не до вољ ном сте пе ну ис-
ко ри шће но сти про из вод них и услу жних ка па ци те та. 

Ако се не из бег не ути цај це нов них дис тор зи ја у усло ви ма не-
ре гу ли са ног и не раз ви је ног тр жи шта, мо но по ли стич ка по зи ци ја 
де лат но сти ко је су се из дво ји ле из ра ни јег про из вод ног си сте ма 
као не про из вод не по сто ја но ће ути ца ти на пре ко ме ран по раст тро-
шко ва код основ них де лат но сти.

Бу ду ћи да про блем во до снаб де ва ња пред ста вља јед но од глав-
них раз вој них огра ни че ња План ског под руч ја, и да у ње го вом ре-
ша ва њу по сто ји ве ћи број отво ре них пи та ња, сва ко од ла га ње ре-
ша ва ња овог пи та ња су штин ски би угро зи ло раз вој не пер спек ти ве.

У ин сти ту ци о нал ном по гле ду, за си гур но не ће би ти по ма ка 
на пред ако се хит но не при сту пи ре ша ва њу го ру ћих про бле ма ко ји 

се од но се на бес прав ну из град њу, ни ску ефи ка сност у ре ша ва њу 
имо вин ско-прав них од но са, спо ро спро во ђе ње за ко на у овој обла-
сти, не до ста так план ске и про јект не до ку мен та ци је и сл. 

Не до ста так си стем ских и опе ра тив них ре ше ња у пре вен ци ји 
по тен ци јал них при род них и тех но ло шких опа сно сти (ка та стро фа) 
мо же у зна чај ној ме ри да пред ста вља ри зик за бу ду ћи при вред ни и 
со ци јал ни раз вој План ског под руч ја.

Опа сно сти су:
– на ста вља ње екс трак ци је и пре ра де лиг ни та на са да шњи на-

чин (еко ло шки-про стор но суп стан дар дан);
– не по сто ја ње ква ли тет них на ци о нал них стра те ги ја или њи-

хо ва сла ба им пле мен та ци ја; 
– угро жа ва ње ква ли те та ва зду ха, во де и зе мљи шта, као и 

здра вља ста нов ни штва, од стра не ве ли ких за га ђи ва ча (ТЕ „Ко лу-
ба ра А”, то пла на, ко по ви и др.);

– раз вој ко ји ни је ускла ђен са прин ци пи ма одр жи вог раз во ја; 
– не до ста так фи нан сиј ских сред ста ва за ре а ли за ци ју про је ка-

та за шти те жи вот не сре ди не, ре ме ди ја ци ју и ре кул ти ва ци ју.

II. ПРИН ЦИ ПИ, ЦИ ЉЕ ВИ И ОП ШТА КОН ЦЕП ЦИ ЈА  
ПРО СТОР НОГ РАЗ ВО ЈА

1. ПО ЛА ЗИ ШТА ПРО СТОР НОГ РАЗ ВО ЈА

1.1.Основнипринципипросторногразвоја

Прин ци пи про стор ног раз во ја на План ском под руч ју су: про-
мо ци ја одр жи вог про стор ног, со ци јал ног и еко ном ског раз во ја; 
ра ци о нал но ко ри шће ње по сто је ћих ре сур са и ин фра струк ту ре; 
сма ње ње за га ђи ва ња и при ла го ђа ва ње кли мат ским про ме на ма; 
ин клу зив ност – ан ти ци пи ра ње и пар ти ци па ци ја ши ро ког кру га 
ак те ра и гра ђа на у кре и ра њу и упра вља њу про ме на ма у до ме ну 
еко но ми је и со ци јал ног раз во ја; хо ри зон тал на и вер ти кал на ин-
те гри са ност по ли ти ка; еко ном ско-тр жи шна оправ да ност и рен-
та бил ност; про стор но-еко ло шка ускла ђе ност; спа ја ње по тре ба и 
мо гућ но сти (ло ка ци о них зах те ва и ло ка ци о них усло ва); те ри то ри-
јал на ко хе зи ја ра ди сма ње ња про стор них не рав но мер но сти; про-
мо ци ја еко ло шког ква ли те та; ло ка ци о но-еко ло шка се лек тив ност и 
ло ка ци о на ком па ти бил ност; ме шо ви те на ме не за раз ли чи те ак тив-
но сти; упра вља ње тран спор том и по ве ћа ње при сту пач но сти; енер-
гет ска ефи ка сност; одр жи вост у пла ни ра њу, уре ђе њу и ко ри шће-
њу про сто ра; кор по ра тив на, со ци јал на и еко ло шка од го вор ност. 

Оста ли прин ци пи су:
– те ри то ри јал на ефи ка сност, те ри то ри јал ни ква ли тет и те ри-

то ри јал ни иден ти тет као осно ва за раст те ри то ри јал не кон ку рент-
но сти под руч ја Ко лу бар ског ба се на;

– при ме на прин ци па „по ли цен трич но сти” и прин ци па кон ти-
ну и те та по зи тив них трен до ва у про стор ној ор га ни за ци ји на свим 
ни во и ма;

– тран спа рент ност, ин те гра тив ност, флек си бил ност у пре-
во ђе њу оп штих и опе ра тив них стра те шких ци ље ва про стор ног 
раз во ја у низ по ли ти ка, при о ри те та, про гра ма, као и у ало ка ци ју 
зе мљи шта за при вла че ње тр жи шних и јав них ре сур са и њи хо во 
укљу чи ва ње у те ри то ри јал ни раз вој у скла ду са аде кват ним/но вим 
ин сти ту ци о нал ним окви ром и им пле мен та циј ским сред стви ма;

– при ме на прин ци па суп сди јар но сти;
– обез бе ђе ње отво ре но сти и до ступ но сти ин фра струк ту ри, 

ко му ни ка ци ја ма, ин фор ма ци ја ма и зна њу;
– пра ви ло да сво ји на, тр жи шна вред ност, пра ва про ме та и 

тран сак ци ја са зе мљи штем и дру гим не по крет но сти ма пред ста-
вља ју осно ве ко ри шће ња гра ђе вин ског зе мљи шта, а у скла ду са 
тр жи шним ме ха ни зми ма и план ским ре ше њи ма и за кон ском ре-
гу ла ти вом; 

– раз ви ја ње кон зи стент ног мо ни то рин га и окви ра зна ња за 
пра ће ње и ана ли зу про стор ног раз во ја на ло кал ном и ре ги о нал ном 
ни воу.

1.2.Полазиштазарешавањеразвојнихипросторних
конфликата

У раз во ју ру дар ско-енер гет ских и ин ду стриј ских ком плек са 
ка кав је Ко лу бар ски лиг нит ски ба сен, ја вља се ве ћи број кон фли-
ка та, ко је је нео п ход но план ски и на дру ги на чин кон тро ли са ти, 
од но сно не у тра ли са ти. У пр вом ре ду тре ба обез бе ди ти за шти ту и 
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оства ри ва ње јав них ин те ре са, али на на чин да се при то ме омо гу-
ћи и оства ри ва ње нај ве ћег бро ја груп них и ин ди ви ду ал них ин те-
ре са. 

Основ ни су коб ин те ре са про ис ти че из ну жно сти про дук-
тив не екс пло а та ци је угља као нео б но вљи вог при род ног ре сур са 
и ко ри шће ња об ра ди вог зе мљи шта као де ли мич но об но вљи вог 
при род ног ре сур са. На и ме, екс пло а та ци ја угља не са мо да за у зи-
ма ве ли ке по вр ши не, у овом слу ча ју зе мљи шта ви со ке бо ни тет не 
вред но сти, већ га до дат но де гра ди ра од ла га њем ја ло ви не, пе пе ла 
и дру гих штет них ма те ри ја, аеро за га ђе њем и за га ђи ва њем во де. 
Да би се ми ни ми зо ва ло штет но де ло ва ње ру дар ских ак тив но сти 
на по љо при вред не по вр ши не, нео п ход но је у раз ра ди, од но сно 
им пле мен та ци ји Пла на по ла зи ти од оп штих прин ци па и кри те ри-
ју ма као што су: (1) ра ци о нал но ко ри шће ње зе мљи шта за екс пло а-
та ци ју угља; (2) што кра ће вре ме за у зи ма ња зе мљи шта за екс пло-
а та ци ју и од ла га ње; (3) ефи ка сна ре кул ти ва ци ја зе мљи шта и (4) 
ри го ро зна еко ло шка за шти та.

Дру ги кон фликт је из ме ђу екс пло а та ци је угља и про из вод ње 
енер ги је и по сто је ћих на се ља. На и ме, објек ти за екс пло а та ци ју 
угља, објек ти за од ла га ње пе пе ла и ја ло ви не, објек ти за про из вод-
њу елек тро е нер ги је и пра те ћи објек ти за у зи ма ју сво јим ши ре њем 
и раз во јем по сто је ћа на се ља. Ов де спа да и угро жа ва ње ар хе о ло-
шких на ла зи шта и дру гих спо ме ни ка кул ту ре ру дар ским ра до ви ма, 
на ро чи то у слу ча ју ка да су та кви ло ка ли те ти не до вољ но ис тра же-
ни. Ову вр сту кон фли ка та мо гућ но је план ски ума њи ти, од но сно 
кон тро ли са ти при ме ном сле де ћих прин ци па: (1) план ским за у зи-
ма њем са мо ми ни мал но нео п ход них по вр ши на зе мљи шта од но сно 
на се ља; (2) ре зер ва ци јом и чу ва њем про сто ра; да ва њем пра вич не 
на кна де за од у зе то зе мљи ште; (3) ну ђе њем мо гућ но сти из бо ра за 
пре се ље ње и за трај но ан га жо ва ње и ста но ва ње, на осно ву прет-
ход но из вр ше не ева лу а ци је ве ћег бро ја оп ци ја; (4) стро гом за шти-
том ар хе о ло шких ло ка ли те та и дру гих кул тур них спо ме ни ка вред-
но сти; (5) стро гим чу ва њем за шти ће них при род них вред но сти; и 
(6) обез бе ђе њем пре се ље ном/ на се ље ном ста нов ни штву аде кват-
них („нор мал них”) усло ва жи во та и ра да на но вим ло ка ци ја ма. 

Тре ћа вр ста кон фли ка та има на гла ше ну еко ло шку ди мен зи ју 
и са сто ји се у угро жа ва њу и за га ђи ва њу во да, ва зду ха, зе мљи шта 
и укуп не жи вот не сре ди не. Ов де је, по ред план ских ме ра у ужем 
сми слу, под јед на ко ва жна при ме на ин стру ме на та оп ште по ли ти-
ке за шти те жи вот не сре ди не, а у пр вом ре ду: (1) уво ђе ње стро гих 
еко ло шких стан дар да и кон тро ле и њи хо ва ри го ро зна им пле мен-
та ци ја; (2) уво ђе ње но вих, про стор но-еко ло шки по вољ них („не у-
трал них”, или што ма ње оп те ре ћу ју ћих) тех но ло ги ја екс пло а та-
ци је и пре ра де угља и дру гих ре сур са; (3) план ско кон тро ли са ње 
про стор них аспе ка та за га ђи ва ња сре ди не (кроз кон тро лу еко ло-
шко-про стор ног ка па ци те та од но сно пра го ва сре ди не) и (4) па-
жљи ва план ска кон тро ла про стор не ди мен зи је за га ђи ва ња. 

Че твр ти кон фликт ти че се еко ло шко-про стор них зах те ва ко-
ји про ис ти чу из ме ђу на род них оба ве за Ср би је, с јед не стра не, и 
не до вољ не еко ло шко-про стор не са на ци је за га ђе не сре ди не из ра-
ни јих пе ри о да екс пло а та ци је и пре ра де основ ног ре сур са, с дру ге. 
На и ме, у са на ци ји и ре ха би ли та ци ји жи вот не сре ди не (ре кул ти ва-
ци ји зе мљи шта, ре ша ва њу про бле ма пре чи шћа ва ња во да итд.) ве-
о ма се за о ста је, па ово по ста је при о ри тет у пред сто је ћем пе ри о ду. 
Још увек је отво ре но пи та ње из во ра из ко јих ће би ти фи нан си ра на 
са на ци ја, што је про блем чи ја је сло же ност до дат но по тен ци ра на 
у усло ви ма сво јин ског и дру гог ре струк ту ри ра ња у обла сти ру дар-
ства и енер ге ти ке.

Кон флик те из ме ђу из гра ђе не мре же на се ља и ши ре ња под-
руч ја екс пло а та ци је угља тре ба ми ни ми зо ва ти пла но ви ма ни жег 
ре да, ко ји ма је нео п ход но ре зер ви са ти про стор и стрикт но спро во-
ди ти ме ре ко је су у Про стор ном пла ну про пи са не ра ди пре вен ци-
је од бес прав не из град ње на по вр ши на ма пред ви ђе ним за ши ре ње 
угље но ко па. На тај на чин, план ске ме ре и ин стру мен ти тре ба да 
до би ју при мат у спре ча ва њу тзв. бес прав не из град ње, од но сно у 
кон тро ли са њу ње них по сле ди ца. 

По треб но је има ти у ви ду још јед ну вр сту кон фли ка та, тј., 
кон флик те ко ји про ис ти чу од тзв. „ка пи тал не ин тен зив но сти” 
основ них ру дар ско-енер гет ских ак тив но сти. На и ме, из град њом 
но вих ка па ци те та у овим при вред ним сек то ри ма отва ра се ве о ма 
ма ли број но вих рад них ме ста. Овај кон фликт се план ски мо же ми-
ни ми зо ва ти по сте пе но и то тек де ли мич но, пре вас ход но кроз про-
це се струк тур ног при ла го ђа ва ња и пра те ће дис пер зи је при вред-
них ак тив но сти на План ском под руч ју, при о ри тет ним отва ра њем 

но вих пред у зе ћа у сек то ру услу га и то пре све га сти му ли са њем 
отва ра ња но вих МСП, што је стра те шко опре де ље ње ко је до дат-
но до би ја на ва жно сти у си ту а ци ји ка да у основ ном ру дар ском и 
енер гет ском сек то ру има знат ног ви шка за по сле но сти, од но сно 
ка да из ве сно пред сто ји сма њи ва ње бро ја за по сле них у њи ма. 

Је дан од кључ них кон фли ка та у прак си про ши ри ва ња екс пло-
а та ци о них по вр ши на угља је сте и ре ша ва ње имо вин ско-прав них 
од но са – екс про при ја ци је не по крет но сти (обје ка та, гра ђе вин ског 
и по љо при вред ног зе мљи шта и др.). Прак са по ка зу је да по сто је-
ће за кон ске од ред бе не ма ју ја сна ре ше ња за ефи ка сно и одр жи во 
ре ша ва ње про бле ма сво јин ских ин те ре са у по ступ ку екс про при-
ја ци је не по крет но сти. По сле ди це у прак си су успо ре на, оте жа на 
и ску пља про из вод ња угља. По треб на је из ме на ре гу ла ти ве о екс-
про при ја ци ји, ру дар ству, пла ни ра њу и уре ђе њу про сто ра и др.

2. ОП ШТИ ЦИ ЉЕ ВИ ПРО СТОР НОГ РАЗ ВО ЈА

Оп шти ци ље ви раз во ја План ског под руч ја за сни ва ју се на 
оп штим стра те шким прав ци ма и ци ље ви ма раз во ја Ре пу бли ке и 
об у хва та ју: 1) све у куп ни дру штве но-еко ном ски одр жи ви раз вој; 
2) сма ње ње ре ги о нал них и уну тар-ре ги о нал них дис па ри те та у 
сте пе ну дру штве но еко ном ског раз во ја и усло ва жи во та, са на гла-
ском на под сти ца ње раз во ја не до вољ но раз ви је них, де ва сти ра них 
ин ду стриј ских и ру рал них под руч ја; 3) сма ње ње не га тив них де мо-
граф ских кре та ња; 4) раз вој еко но ми је ба зи ра не на зна њу, ино ва-
тив но сти, са вре ме ним на уч но-тех но ло шким до стиг ну ћи ма и ефи-
ка сној ор га ни за ци ји упра вља ња; 5) раз вој кон ку рент но сти на свим 
ни во и ма; 6) ус по ста вља ње прав ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра за 
пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње, ко ор ди ни ра ње и ре а ли за ци ју раз вој них 
ак тив но сти; 7) под сти ца ње ме ђу оп штин ске, ме ђу ре ги о нал не, пре-
ко гра нич не и ме ђу на род не са рад ње по пи та њи ма од за јед нич ког 
ин те ре са; и 8) ефи ка сни је ко ри шће ње до ма ћих при род них ре сур са 
и до ба ра на ре пу блич ком, ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу.

По себ ни ци ље ви раз во ја План ског под руч ја су:
– ства ра ње усло ва за ефи ка сно ак ти ви ра ње, екс пло а та ци ју и 

пре ра ду ми не рал них ре сур са (пр вен стве но лиг ни та), као де лат но-
сти ко ја чи ни ор га ни за ци о но-функ ци о нал ни део енер гет ског си-
сте ма Ср би је; ови усло ви су: (1) ин сти ту ци о нал ни; (2) ор га ни за-
ци о ни; (3) прав но-имо вин ски; (4) еко ном ски; (5) фи нан сиј ски; (6) 
про стор но-еко ло шки и (7) ин фра струк тур ни;

– обез бе ђе ње не сме та ног/пра вич ног при сту па ле жи шти ма 
угља;

– рав но мер ни ји те ри то ри јал ни раз вој (по сте пе но сма њи ва ње 
дис про пор ци је у сте пе ну раз ви је но сти из ме ђу уже зо не ка рак те-
ри стич не по ви со кој кон цен тра ци ји ка пи тал них ула га ња, и ши ре 
зо не ко ја је ре ла тив но не раз ви је на);

– сма ње ње дис про пор ци је у струк ту ри при вред ног раз во ја 
(пре ва зи ла же ње мо но функ циј ске струк ту ре при вре де, под сти ца ње 
МСП у се кун дар ном и тер ци јар ном сек то ру и јав них слу жби чи ме 
ће се, из ме ђу оста лог, ство ри ти и прет по став ка за рав но мер ни ји 
раз вој чи та ве те ри то ри је у зо ни ути ца ја РЕ ИС-а);

– ре струк ту ри ра ње при вре де, кроз ње ну ди вер зи фи ка ци ју, 
бр жи раз вој тер ци јар ног сек то ра и при о ри те тан раз вој про пул зив-
них и/или из во зно ори јен ти са них се кун дар них де лат но сти, у пр-
вом ре ду ма лих и сред њих пред у зе ћа при ват ног сек то ра;

– обез бе ђе ње сти му ла тив них усло ва за оста нак ста нов ни-
штва у се о ским на се љи ма, отва ра њем но вих пред у зе ћа и рад них 
ме ста у на се љи ма из ван оп штин ских цен та ра, као и рав но мер ни-
јим про стор ним раз во јем, чи ме се сма њу је про блем днев ног тран-
спор та за по сле них;

– обез бе ђе ње ве ће ин те гри са но сти под руч ја и по ве ћа ње 
мо бил но сти фак то ра про из вод ње и раз во ја, ра ци о нал ним ин-
фра струк тур ним по ве зи ва њем мре же на се ља, ре кон струк ци јом 
по сто је ћих ин фра струк тур них си сте ма, по бољ ша њем њи хо вог 
функ ци о ни са ња и из град њом но вих обје ка та (по ла зе ћи од прин ци-
па по ли цен трич ног раз во ја); је дан од ва жних ци ље ва из овог оп се-
га је сте и про стор но ин те гри са ње ру дар ско-енер гет ског ком плек са 
са оста лим де ло ви ма при вре де; 

– не у тра ли са ње раз вој них кон фли ка та и не га тив них екс тер-
них ефе ка та (про ме на струк ту ре и про стор на дис пер зи ја ка пи тал-
них ин ве сти ци ја, усме ра ва ње по зи тив них екс тер них ефе ка та у 
сма ње ње де гра да ци је при ро де, као и у ње ну ре ви та ли за ци ју, об на-
вља ње и уре ђе ње про сто ра, ра ци о нал но ис ко ри шћа ва ње лиг ни та, 
уна пре ђе ње тех но ло ги је и сл.);
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– за шти та ква ли те та сре ди не и ква ли те та жи вље ња (обез бе-

ђе ње, у скла ду са ре ал ним дру штве ним мо гућ но сти ма, при хва-
тљи вих еко ло шких и ам би јен тал них стан дар да, као и оп штег ни-
воа дру штве ног стан дар да, до ступ но сти јав них сер ви са и др., ка ко 
на ужем та ко и на ши рем под руч ју); 

– обез бе ђе ње си гур но сти од при род них и ство ре них де-
струк тив них ути ца ја (угра ђи ва ње у план ске кон цеп ци је и ре ше ња 
кри те ри ју ма си гур но сти ко ји ће до при не ти сма њи ва њу ри зи ка у 
ван ред ним окол но сти ма, као и сма ње њу по вре ди во сти ру дар ско-
енер гет ско-ин ду стриј ског си сте ма (РЕ ИС), ста нов ни штва, на се ља, 
тех нич ких и ко му нал них си сте ма, при род не сре ди не и др.) и др.

3. ЦИ ЉЕ ВИ РАЗ ВО ЈА ПО ОБЛА СТИ МА

3.1.Рударствоиенергетика

3.1.1. Ру дар скоенер гет ски си стем

Ци ље ви про стор ног раз во ја ру дар ско-енер гет ског ком плек са 
у Ко лу бар ском ба се ну об у хва та ју:

– обез бе ђе ње тех но ло шких, фи нан сиј ских и дру гих усло ва за 
ефи ка сну про из вод њу угља и елек трич не енер ги је из угља;

– уна пре ђе ње и ди вер си фи ка ци ја пре ра де угља у ква ли тет-
ни ја го ри ва;

– обез бе ђе ње ин сти ту ци о нал них, ор га ни за ци о них и нор ма-
тив них прет по став ки за ефи ка сно и одр жи во ре ша ва ње имо вин-
ско-прав них про бле ма;

– одр жи во ре ша ва ње со ци јал них и со ци о е ко ном ских про бле ма;
– обез бе ђе ње кон тро ле не га тив них ути ца ја на окру же ње и ре-

ви та ли за ци ја и ре кул ти ва ци ја де гра ди ра ног про сто ра; 
– обез бе ђе ње про стор них, ин сти ту ци о нал них и нор ма тив них 

пред у сло ва за за шти ту основ ног ре сур са (лиг ни та) од де гра да ци је 
(не план ска из град ња из над лиг нит ског ле жи шта и дру го).

3.1.2. Енер гет ска ефи ка сност и об но вљи ви из во ри

Основ ни циљ је по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти у сек то-
ри ма енер ге ти ке (пре нос, ди стри бу ци ја и по тро шња енер ги је), 
згра дар ства, ин ду стри је и са о бра ћа ја, одр жи ви раз вој ускла ђен са 
енер гет ским, еко ном ским, еко ло шким, про стор ним и дру гим спе-
ци фич но сти ма под руч ја.

Опе ра тив ни ци ље ви у до ме ну енер гет ске ефи ка сно сти и ко-
ри шће ња ОИЕ су:

– одр жа ва ње, ре ви та ли за ци ја, мо дер ни за ци ја и до град ња 
елек тро е нер гет ске ин фра струк ту ре у скла ду са прин ци пи ма енер-
гет ске ефи ка сно сти; 

– по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти у ЈП ЕПС Огра нак РБ 
Ко лу ба ра, ТЕНТ-у и дру гим де ло ви ма РЕ ИС-а код про из вод ње, 
пре но са, ди стри бу ци је и по тро шње енер ги је, до но ше њем и оба ве-
зном при ме ном стан дар да енер гет ске ефи ка сно сти;

– утвр ђи ва ње кри те ри ју ма за спрег ну то (си нер гиј ско) ко ри-
шће ње енер ги је;

– ра ци о нал на упо тре ба ква ли тет них енер ге на та у про из вод-
њи, тран спор ту и ди стри бу ци ји елек трич не и то плот не енер ги је у 
основ ним сек то ри ма (ин ду стри ја, до ма ћин ства, јав не слу жбе и ко-
мер ци јал не де лат но сти);

– по бољ ша ње по сто је ћег и да љи раз вој си сте ма да љин ског 
гре ја ња, раз вој га со вод не мре же, ко ја ће омо гу ћи ти суп сти ту ци ју 
ко ри шће ња елек трич не енер ги је и кла сич них фо сил них енер ге на та; 

– про јек то ва ње но вих енер гет ски ефи ка сних згра да и ре кон-
струк ци ја по сто је ћих уз по што ва ње прин ци па енер гет ске ефи ка-
сно сти.

– по ве ћа ње про из вод ње енер ги је из соп стве них об но вљи вих 
из во ра, што зах те ва ин тен зи ви ра ње ис тра жи ва ња по тен ци ја ла;

– ин тен зи ви ра ње еду ка ци је и уче шћа јав но сти;
– по бољ ша ње упра вља ња енер ги јом ко ја се про из во ди на ло-

кал ном ни воу; 
– по бољ ша ва ње ква ли те та жи вот не сре ди не ве ћим ко ри шће-

њем ОИЕ.

3.2.Привредниразвој

3.2.1. Ин ду стри ја, МСП, услу ге

Основ ни ду го роч ни циљ при вред ног раз во ја на подручjу 
Ко лу бар ског лиг нит ског басeна jeсте опо ра вак и по ве ћа ње 

кон ку рент но сти при вре де уз оства ри ва ње одр жи вог при вред ног 
ра ста у де лат но сти по себ не на ме не (ру дар ство и енер ге ти ка) као 
и у свим оста лим де лат но сти ма ко је су спо соб не за кон ку рент ски 
на ступ на до ма ћем и из во зном тр жи шту. 

Основ ни циљ раз во ја ин ду стри је и сек то ра услу га је опо ра-
вак, по ве ћа ње сек тор ске и те ри то ри јал не кон ку рент но сти и за по-
сле но сти, обез бе ђе њем по вољ них оп штих, ин фра струк тур них и 
про стор них усло ва, као и про стор на ди стри бу ци ја про из вод них 
по го на, ускла ђе на са по тен ци ја лом и огра ни че њи ма План ског под-
руч ја, иза зо ви ма кли мат ских про ме на и по тре бом кор по ра тив ног 
при ла го ђа ва ња, кон крет ним зах те ви ма ин ве сти то ра, на осно ва ма 
одр жи вог раз во ја. 

У скла ду са основ ним ци ље ви ма, по ста вља ју се сле де ћи 
план ски за да ци/опе ра тив ни ци ље ви: 

– по ди за ње ква ли те та са о бра ћај не до ступ но сти План ског 
под руч ја ула га њем у са о бра ћај ну, ИКТ и ко му нал ну ин фра струк-
ту ру (на по сто је ћим и но вим при вред ним ло ка ли те ти ма);

– ус по ста вља ње одр жи ве струк ту ре при вре де, по др шком 
рeструкт урању и ре ви та ли за ци ји де ла по сто је ћих ка па ци те та, уна-
пре ђе њу ор га ни за ци о не и упра вљач ке струк ту ре, модeрнизациjи 
дру гих про из вод них и услу жних капацитeта и ди вер си фи ка ци ји 
еко ном ских ак тив но сти, ка ко у ин ду стриј ско-ур ба ним цен три ма, 
та ко и на еко ном ски не до вољ но раз ви је ном ру рал ном де лу План-
ског под руч ја, у скла ду са ло ка ци о но-развоjним потeнциjалима и 
ограничeњима;

– фор ми ра ње при вре де за сно ва не на зна њу, уна пре ђе њем по-
др шке свим об ли ци ма ино ва ци ја, убр за ном усва ја њу тeхничког 
прогрeса и по ве ћа ном ин ве сти ра њу у ис тра жи ва ња и раз вој, по-
себ но од стра не при ват ног сек то ра, као и кла стер ско удру жи ва ње 
и по ве зи ва ње пред у зе ћа; 

– обез бе ђи ва ње усло ва за ефи ка сну про стор ну ор га ни за ци-
ју и функ ци о ни са ње про из вод них, услу жних и ин фра струк тур них 
де лат но сти и са др жа ја (по себ но у функ ци ји по себ не на ме не);

– обез бе ђе ње по вољ них ло ка ли те та раз ли чи тог сте пе на опре-
мље но сти и дру гих по слов но-ин ве сти ци о них усло ва за развоj раз-
ли чи тих при вред них ак тив но сти (при вред них, ру дар ско-енер гет-
ских, ин ду стриј ских зо на, по слов них ин ку ба то ра, пред у зет нич ких 
ло ка ли те та и др.);

– санациjа ошт eћeнe животнe срeдинe, eкономско-eкол ошка 
рeхабилитациjа постоjeћих пре ра ђи вач ких капацитeта и прeвeн-
тивни при ступ у пла ни ра њу но вих ак тив но сти, са те жи штем на 
ду го роч ном ја ча њу ефе ка та си нер ги је из ме ђу за шти те жи вот-
не сре ди не и еко ном ског ра ста, при ме ном нај бо љих до ступ них 
и eкол ошки без бед них тeхнологиjа, ра ди штeдњe матeриjалних 
ин пу та (си ро ви на, eнeргeната, водe) и смањeња индустриjског 
от па да, оби ма тран спор та и загађуjућих матeриjа, напуш тањeм 
eнeргeт ски eк стeнзивних тeхнологиjа, ко ри шће њем ОИЕ;

– по бољ ша ње упра вља ња на мен ским ко ри шће њем зе мљи шта 
у ру дар ско-енер гет ским, ур ба но-ин ду стриј ским, пе ри ур ба ним и 
дру гим ло ка ци о но атрак тив ним зо на ма;

– при ме на нај бо љег до ступ ног зна ња за уна пре ђи ва не, оце-
њи ва не и спро во ђе не ин ду стриј ске по ли ти ке, дру гих раз вој них 
по ли ти ка и по ли ти ке за шти те жи вот не сре ди не; 

– јачањe институциjа општ инскe управe у функ ци ји подршк e 
ло кал ном развоjу (од го вор на власт, до бра ин фор ми са ност, ква-
литeт услу га и струч на и оста ла по др шка eкономском развоjу и 
развоjу гра ђан ског дру штва), уз уна пре ђи ва ње ме ђу оп штин ске са-
рад ње, ус по ста вља ње парт нер ства са свим ак те ри ма еко ном ског, 
дру штве ног и по ли тич ког жи во та на ло кал ном ни воу и по сти за ње 
ви шег сте пе на рaзвојно-функ ци о нал не по ве за но сти на ин тер и ин-
тра ре ги о нал ном ни воу, по себ но у при пре ми, ре а ли за ци ји и пра ће-
њу стра те шких про је ка та; 

– ре ви та ли за ци ја де ла по сто је ћих бра ун филд ло ка ци ја у оп-
штин ским цен три ма и на се љи ма.

3.2.2. Пoљoприврeда и ру рал ни раз вој

Оп шти ду го роч ни циљ раз во ја по љо при вре де и ру рал них 
под руч ја је кон ти ну ел но по бољ ша ва ње еко ном ских, со ци јал них и 
еко ло шких усло ва жи вље ња на се лу, ра ди обез бе ђи ва ња пре храм-
бе не си гур но сти на ло кал ном, ре ги о нал ном и на ци о нал ном ни воу. 
С тим у скла ду, по себ ни ци ље ви су: 

– ми ни ми зи ра ње не по вољ них ути ца ја екс пло а та ци је руд них 
бо гат ства и пра те ћих при вред них ак тив но сти на по љо при вред но 
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зе мљи ште и дру ге ре сур се и усло ве за про из вод њу здрав стве но 
без бед не хра не; 

– по ве ћа ње фи зич ког оби ма и кон ку рент но сти по љо при вред-
не про из вод ње;

– оства ри ва ње од го ва ра ју ћег оби ма и асор ти ма на кон ти ну и-
ра не по ну де аграр них си ро ви на за раз вој кон ку рент не пре храм бе-
не ин ду стри је на ло кал ном, од но сно ре ги о нал ном ни воу;

– пoбoљшaње стaњa живoтнe срeдинe и прирoдних прeдeлa, 
при ме ном од го ва ра ју ћих агро е ко ло шких ме ра, ком па ти бил них 
мeрaма зaш титe и унaпрeђивањa шумa;

– по ве ћа ње за по сле но сти се о ског ста нов ни штва, обез бе ђи-
ва њем па ра лел не по др шке раз во ју не по љо при вред них ак тив но сти 
на се лу, с јед не стра не, и ре струк ту ри ра њу и уна пре ђи ва њу људ-
ског и фи зич ког по тен ци ја ла по љо при вред ног сек то ра, с дру ге; 

– оства ри ва ње за до во ља ва ју ћих до хо да ка и при но са на сред-
ства уло же на у раз вој по љо при вред но-пре храм бе не про из вод ње и 
дру ге еко ном ске ак тив но сти на се лу, обез бе ђи ва њем по др шке по-
слов ном ор га ни зо ва њу по љо при вред них га здин ста ва и дру гих ак-
те ра ру рал не еко но ми је. 

3.2.3. Шу мар ство, лов ство и ри бар ство

Оп шти ду го роч ни циљ раз во ја шу мар ства је сте очу ва ње про-
дук тив но сти, ви тал но сти и об но вљи вог по тен ци ја ла шу ма на ни-
воу ко јим се за до во ља ва ју еко ло шке, еко ном ске и со ци јал не по-
тре бе са да шње и бу ду ћих ге не ра ци ја, ка ко на ло кал ном та ко и на 
на ци о нал ном ни воу, без угро жа ва ња и оште ћи ва ња дру гих еко си-
сте ма. На тој осно ви се по ста вља ју сле де ћи по себ ни ци ље ви:

– по ве ћа ње укуп них по вр ши на под шу мом, при о ри тет но по-
шу мља ва њем од ла га ли шта ја ло ви не и дру гих те ре на де гра ди ра-
них раз во јем ру дар ства и пра те ћим при вред ним ак тив но сти ма; 

– уна пре ђи ва ње ста бил но сти, ви тал но сти и про из вод но сти 
свих по сто је ћих шу ма; 

– по ве ћа ва ње ве ли чи не пар це ла и сте пе на кон со ли да ци је шу-
ма у при ват ном вла сни штву, по шу мља ва њем плит ких, еро до бил-
них и дру гих об ра ди вих зе мљи шта нај сла би јег про из вод но-еко-
ном ског по тен ци ја ла (ше сте, сед ме и осме ка та стар ске кла се); 

– по ве ћа ва ње до при но са шу ма за шти ти жи вот не сре ди не, 
по ди за њем мул ти функ ци о нал них за штит них шум ских по ја се ва и 
дру гих ви до ва за штит ног шум ског зе ле ни ла; 

– очу ва ње и уна пре ђи ва ње про из вод не спо соб но сти шум ских 
ста ни шта за уз гој лов не ди вља чи, на ро чи то аутох то них и еко ном ски 
нај вред ни јих вр ста, као и за зaдoвoљaвaњe дру гих ва жних eкoлoш-
ких, eкoнoмских и сoциjaлних по тре ба ло кал ног ста нов ни штва; 

– очу ва ње ге нет ског, спе циј ског и еко си стем ског би о ди вер зи-
те та шум ских ста ни шта. 

Основ ни циљ раз во ја лов ства је одр жа ва ње и уна пре ђи ва ње 
ви тал но сти по пу ла ци је ди вља чи, као при род ног бо гат ства и до бра 
од оп штег ин те ре са, што под ра зу ме ва:

– по сти за ње и одр жа ва ње оп ти мал не број но сти по пу ла ци је 
сит не ди вља чи;

– по ве ћа ње број но сти, пол не и ста ро сне струк ту ре, ква ли те та 
тро фе ја и еко ном ске вред но сти круп не ди вља чи, на ро чи то аутох-
то них вр ста;

– очувaњe угро же них и унaпрeђивaњe трajнo зaш тићeних вр-
стa дивљaчи и дру ге дивљe фaунe;

– рaциoнaлнo кoришћeњe пoпулaциje лoвoстajeм зaш тићeних 
вр ста дивљaчи; 

– ис пу ња ва ње еко ло шких, еко ном ских и со ци јал них функ ци-
ја лов ства, по себ но у ру рал ном раз во ју.

Ци ље ви раз во ја ри бар ства об у хва та ју за шти ту и одр жи во ко-
ри шће ње ри бљег фон да у окви ру спорт ско-ре кре а тив ног и ко мер-
ци јал ног ри бо ло ва, на на чин ко ји до при но си очу ва њу ди вер зи те-
та их ти о фа у не и еко ло шког ин те гри те та во де них еко си сте ма, што 
под ра зу ме ва:

– по ве ћа ње их ти о ло шких ка па ци те та во до то ка и ста ја ћих 
во да за раз вој спорстско-ре кре а тив ног ри бо ло ва, пред у зи ма њем 
пре вен тив них ме ра за шти те ри бо лов них во да од за га ђи ва ња и њи-
хо вим ме сти мич ним по ри бља ва њем ква ли тет ним аутох то ним вр-
ста ма ри бе;

– бла го вре ме но обез бе ђи ва ње за шти те ри бљих пло ди шта, 
ри ба и ри бље мла ђи са плав них под руч ја;

– ис ко ри шћа ва ње еко ло шких и ин фра струк тур них по год но-
сти за осни ва ње ко мер ци јал них риб ња ка на ни ско про дук тив ним 
по љо при вред ним зе мљи шти ма уз ве ће во до то ке; 

– ува жа ва ње еко ном ских и еко ло шких ин те ре са за раз во јем 
ри бар ства при спро во ђе њу тех нич ке и би о ло шке ре кул ти ва ци је 
де пре си ја на ста лих то ком екс пло а та ци је руд них бо гат ста ва; 

– по ве ћа ње до при но са ри бар ства ру рал ном и укуп ном еко-
ном ском раз во ју, кроз раз вој од го ва ра ју ћих пре рад них и скла ди-
шних ка па ци те та, уго сти тељ ства и ту ри зма. 

3.2.4. Ту ри зам, спорт и ре кре а ци ја

Ци ље ви у обла сти раз во ја ту ри зма, спор та и ре кре а ци је су:
– одр жи ви раз вој ту ри зма, по себ но у по гле ду уре ђе ња, опре-

ма ња и ко ри шће ња са др жа ја по ну де у про сто ру, уз ефи ка сни ју 
им пле мен та ци ју ме ђу на род них стан дар да (у до ме ну тран зит ног, 
кул ту ро ло шког, еко ло шког и дру гих ви до ва ту ри зма спе ци јал не на-
ме не као и за шти те и уна пре ђе ња при род ног и кул тур ног на сле ђа);

– ком плек сна ва ло ри за ци ја ту ри стич ких по тен ци ја ла у скла-
ду са трен до ви ма тра жње, стан дар ди ма тр жи шта и со ци о е ко ном-
ским ин те ре си ма ло кал не сре ди не и Ре пу бли ке; 

– об је ди ња ва ње ту ри стич ке по ну де и укљу чи ва ње у ре ги о-
нал ну ту ри стич ку по ну ду; и

– афир ма ци ја тран зит ног, спорт ско-ре кре а тив ног, из лет нич-
ког, ви кенд, ма ни фе ста ци о ног, се о ског и кул тур ног ту ри зма.

– ја ча ње по сто је ћих и раз вој но вих ту ри стич ких про из во да 
по себ но на прав цу тра се Бе о град – Ју жни Ја дран и на бу ду ћим ре-
кул ти ви са ним про сто ри ма (во де не по вр ши не, пар ко ви и сло бод не 
по вр ши не);

– ре кон струк ци ја, из град ња и до во ђе ње у оп ти мал но ста ње 
ин фра струк ту ре ко јом се обез бе ђу је ра ци о нал ни ја ор га ни за ци ја, 
уре ђе ње и по ве зи ва ње ту ри стич ких ло ка ли те та; 

– са на ци ја, адап та ци ја, ре кон струк ци ја и мо дер ни за ци ја по-
сто је ћих обје ка та ту ри стич ког сме шта ја и уго сти тељ ских обје ка-
та, ра ди по сти за ња ви ших и ви со ких ка те го ри ја, ком пле ти ра ња 
по сто је ће ту ри стич ке по ну де, по ве ћа ња сте пе на ис ко ри шће но сти 
ка па ци те та и ефи ка сно сти при вре ђи ва ња;

– ефи ка сна еду ка ци ја ло кал ног ста нов ни штва за по сло ве ту-
ри зма (кроз те мат ске ра ди о ни це, се ми на ре и кур се ве); 

– оства ри ва ње парт нер ства при ват ног, јав ног и не вла ди-
ног сек то ра и ја ча ње ме ђу оп штин ске и ре ги о нал не са рад ње, као 
прет по став ка ефи ка сног си сте ма ор га ни зо ва ња свих стеј кхол де ра, 
укљу чу ју ћи и ло кал но ста нов ни штво, за упра вља ње и ко ор ди на-
ци ју раз во јем ту ри зма.

3.3.Инфраструктурнисистеми

3.3.1. Са о бра ћај на ин фра струк ту ра

Основ ни циљ је сте очу ва ње и уна пре ђи ва ње са о бра ћај ног си-
сте ма, што под ра зу ме ва:

– из ме шта ње др жав них пу те ва II ре да и ло кал них пу те ва ко ји 
тре ба да пра те ди на ми ку из ме шта ња на се ља, а као по сле ди ца раз-
во ја по вр шин ских ко по ва;

– из град њу ре зер вних де о ни ца пу те ва у фа зи ак ти ви ра ња ко-
по ва;

– из ме шта ње де ла др жав ног пу та IБ-22 у зо ни на се ља Вре о-
ци и Шо пић, због отва ра ња но вог по вр шин ског ко па („Ју жно по-
ље” – По ље „Г”);

– при пре ма за из ме шта ње де о ни це же ле знич ке пру ге Бе о-
град–Бар у зо ни на се ља Вре о ци и Шо пић;

– раз вој ин тер не мре же са о бра ћај ни ца у фа зи отва ра ња но вих 
по вр шин ских ко по ва; 

– раз вој мре же пу те ва и пру га ка ко би се вре ме тран спор то ва-
ња пут ни ка и ро ба све ло у оп ти мал не окви ре;

– по бољ ша ње си сте ма же ле зни це из град њом дру гог ко ло се ка 
пру ге Бе о град–Ва ље во, раз во јем си сте ма ло кал не же ле зни це, као 
и укљу че њем под руч ја у при град ски си стем Бе о во за; 

– по бољ ша ње бр зи не, ква ли те та и без бед но сти пре во за. 

3.3.2. Во до при вред на ин фра струк ту ра

Ци ље ви раз во ја во до при вред не ин фра стук ту ре су сле де ћи:
– по ступ но по ве зи ва ње свих ма њих во до во да у си сте ме ви-

шег ре да, ка ко би мо гла да се оства ри ви со ка по у зда ност снаб де-
ва ња во дом на се ља, укљу чив и се о ска на се ља, са обез бе ђе но шћу 
не ма њом од 97%, са ис по ру ком бар 70% во де и у пе ри о ди ма ре-
дук ци ја; 
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– по ве зи ва ње Ла за ре вач ког во до вод ног под си сте ма са си сте-

ми ма ви шег ре да: ју жног де ла Оп шти не са Ко лу бар ским ре ги о-
нал ним си сте мом, се вер ног де ла са Бе о град ским во до во дом, у ци-
љу по ве ћа ва ња по у зда но сти снаб де ва ња во дом; 

– обез бе ђи ва ње кон ти ну и ра ног снаб де ва ња во дом свих на се-
ља ко ја због ра до ва на по вр шин ским ко по ви ма гу бе сво ја ло кал на 
из во ри шта; 

– очу ва ње, за шти та и ко ри шће ње свих ло кал них из во ри шта 
ко ја се мо гу са чу ва ти у усло ви ма екс пло а та ци је лиг ни та (Не при-
ча ва, Вре о ци, В. Цр ље ни, Зе о ке, Ка ле нић – док се не обез бе ди за-
ме на за ње га); 

– очу ва ње и ко ри шће ње ППВ Пе штан, чи ји по ло жај у план-
ском пе ри о ду не угро жа ва ју ко по ви; 

– обез бе ђи ва ње во де за тех но ло шке по тре бе, ко ри шће њем 
Ко лу бар ског реч ног си сте ма; оства ри ва ње по у зда но сти ис по ру ке 
во де за тер мо е лек тра не од 99%, уз обез бе ђи ва ње про пи са ног га-
ран то ва ног про то ка у Ко лу ба ри низ вод но од во до за хва та, ко ји ни 
у нај не по вољ ни јим усло ви ма не сме би ти ма њи од ма ле ме сеч не 
во де обез бе ђе но сти 95%; 

– пот пу на са ни та ци ја и ка на ли са ње на се ља по прин ци пу се-
па ра ци о них ка на ли за ци о них си сте ма, са из дво је ним ка на ли за ци-
ја ма за от пад не во де на се ља и ат мос фер ске во де; по сте пе но по ве-
зи ва ње ка на ли за ци ја за от пад не во де на се ља и ре а ли за ци ја ППОВ 
(по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да) за сва на се ља ве ћа 
од 5000 ЕС (екви ва лент них ста нов ни ка); при ка на ли са њу на се ља 
ко ја ни су има ла ка на ли за ци ју ва жи прин цип оба ве зно сти;

– ства ра ње усло ва да се ин ду стриј ске от пад не во де мо гу упу-
шта ти у ка на ли за ци је на се ља са мо на кон пред трет ма на, са пре чи-
шћа ва њем до ни воа ко ји зах те ва ППОВ оп штег ти па; 

– за шти та од по пла ва при ме ре на вред но сти ма са др жа ја ко ји 
се бра не; ва ри ра од тзв. два де се то го ди шње ве ли ке во де (Q 5%), за 
за шти ту по љо при вред них по вр ши на ван ме ли о ра ци о них под руч ја, 
и до Q 0,1% од ко је тре ба бра ни ти ме ра ма ак тив не и па сив не за-
шти те ру дар ско-енер гет ски ком плекс;

– ускла ђи ва ње ре гу ла ци је во до то ка са по тре ба ма раз во ја РЕ-
ИС-а, што под ра зу ме ва фа зно из ме шта ње ко ри та во до то ка са про-
сто ра бу ду ћих по вр шин ских ко по ва; 

– за шти та ква ли те та во да при ме ном ме ра ко је тре ба да обез-
бе де да се во до то ци на ђу у кла са ма ква ли те та ко ји су про пи са ни 
Во до при вред ном осно вом Ср би је; то под ра зу ме ва тех но ло шке ме-
ре – пре чи шћа ва ње от пад них во да на ме сти ма за га ђе ња, во до при-
вред не ме ре – по бољ ша ње ре жи ма ма лих во да на мен ским ис пу-
шта њем из аку му ла ци ја „Сту бо ров ни” и „Па љу ви– Виш”; 

– за шти та под зем них во да у зо на ма од ла га ли шта пе пе ла и 
шља ке; 

– ан ти е ро зи о на за шти та сли ва, као ме ра за шти те зе мљи шта, 
ква ли те та во да и ста бил но сти ре гу ли са них во до то ка. 

3.3.3. Енер гет ска ин фра струк ту ра

Ци ље ви раз во ја енер гет ске ин фра струк ту ре су:
– ре ви та ли за ци ја, мо дер ни за ци ја и до град ња енер гет ске ин-

фра струк ту ре за до вољ но, си гур но, ква ли тет но и еко но мич но 
снаб де ва ње енер ги јом свих по тро ша ча, уз ра ци о нал ну упо тре бу 
енер ги је и омо гу ћа ва ње да љег при вред ног раз во ја; 

– обез бе ђи ва ње из ме шта ња по сто је ће и ускла ђи ва ње гра ђе ња 
но ве пре но сне мре же са ди на ми ком раз во ја ко по ва;

– одр жа ва ње и по бољ ша ње ква ли те та ра да и по у зда но сти 
по сто је ће елек тро пре но сне и ди стри бу тив не мре же и да љи раз вој 
тих мре жа;

– за шти та пред ви ђе них ко ри до ра енер гет ске ин фра струк ту-
ре, у пр вом ре ду елек тро е нер гет ске, то пли фи ка ци о не и бу ду ће га-
со вод не мре же; 

– да љи раз вој си сте ма цен тра ли зо ва ног снаб де ва ња то плот-
ном енер ги јом; 

– га си фи ка ци ја под руч ја Ко лу бар ског угље ног ба се на, из-
град њом га со вод ног си сте ма.

3.3.4. Те ле ко му ни ка ци је и по штан ски са о бра ћај

Основ ни циљ у обла сти јав них те ле ко му ни ка ци ја је сте из-
град ња те ле ко му ни ка ци о не мре же фик сних те ле ко му ни ка ци ја 
у свим на се љи ма на План ском под руч ју, пр вен стве но у се о ским 
на се љи ма ко ја до са да ни су по кри ве на. По себ на па жња мо ра се 

по све ти ти мо дер ни за ци ји мре же за ши ро ко по ја сни при ступ, уво-
ђе њем услу га за пре нос по да та ка и ин тер нет, а нео п ход но је и уна-
пре ди ти рад по сто је ћих по штан ских је ди ни ца на План ском под-
руч ју.

Ци ље ви у обла сти ве за је су:
– за вр ше так из град ње тех нич ког си сте ма ве за ко ји би омо-

гу ћио са вре ме ни на чин над гле да ња и упра вља ња свих ре сур са у 
си сте му; 

– оса вре ме њи ва ње по слов ног си сте ма ве за у скла ду са по тре-
ба ма.

3.3.5. Ко му нал на ин фра струк ту ра

Основ ни циљ раз во ја комуналнe ин фра струк ту ре је ус по ста-
вља ње са вре ме ног си сте ма упра вља ња от па дом и ње го во укљу чи-
ва ње у ре ги о нал ни кон цепт, у скла ду са пре по ру ка ма Стра те ги је 
упра вља ња от па дом Ср би је 2010–2019. го ди не и ак ту ел ним европ-
ским и свет ским трен до ви ма у овој обла сти.

По себ ни ци ље ви раз во ја ко му нал не ин фра струк ту ре су: 
– сма ње ње ко ли чи не от па да на де по ни ја ма и по ве ћа ње оби ма 

по нов не упо тре бе; 
– при мар на се лек ци ја от па да и са ку пља ње ре ци кла бил них 

ма те ри ја ла;
– ор га ни зо ва но са ку пља ње ко му нал ног от па да у при град-

ским на се љи ма и ру рал ним под руч ји ма;
– за тва ра ње, са на ци ја и ре ме ди ја ци ја ло кал них сме тли шта у 

ру рал ним под руч ји ма;
– ор га ни зо ва но са ку пља ње и скла ди ште ње опа сног от па да; 
– уре ђе ње и ко му нал но опре ма ње по сто је ћих и но вих град-

ских и се о ских гро ба ља, сточ них гро ба ља, зе ле них и сточ них пи-
ја ца. 

3.4.Становништво,мрежанасеља,јавнеслужбе,пресељење

3.4.1. Ста нов ни штво

Оп шти циљ је сте одр жа ва ње по пу ла ци о не ви тал но сти и сма-
ње ње не га тив них тен ден ци ја у кре та њу ста нов ни штва. 

По себ ни ци ље ви спе ци фи ко ва ни су за по је ди не гру пе ста-
нов ни штва и њи хо ве ин те ре се и по тре бе:

– за др жа ва ње мла ђих кон тин ге на та ста нов ни штва, на ро чи то 
у се о ским под руч ји ма, по бољ ша ва њем усло ва шко ло ва ња и кре-
дит но-фи нан сиј ском и дру гом по др шком за раз вој по љо при вред-
не про из вод ње, при ват ног пред у зет ни штва, со ци јал них и дру гих 
услу га у се о ским на се љи ма;

– сти му ли са ње мла ђег жен ског ста нов ни штва за оста ја ње у 
се о ским на се љи ма, до но ше њем и ре а ли за ци јом спе ци фич них про-
гра ма за по бољ ша ње усло ва жи вље ња, имо вин ске и прав не си гур-
но сти ове дру штве не гру пе; 

– за шти та и по моћ ста ри јим гра ђа ни ма, по себ но ста рач ким 
са мач ким и дво чла ним до ма ћин стви ма, кроз укљу чи ва ње у про-
гра ме збри ња ва ња ста рих (раз ви ја ње об ли ка ком пен за ци је/на кна-
де за те ак тив но сти, из ме ђу оста лог ко ри шће њем и на сле ђи ва њем 
имо ви не ових до ма ћин ста ва).

3.4.2. Раз вој мре же на се ља

По ла зе ћи од чи ње ни це да ру дар ство и енер ге ти ка има ју раз-
вој ни при о ри тет, про стор но-план ска ре ше ња ор га ни за ци је и уре-
ђе ња мре же на се ља и цен та ра тре ба да обез бе де:

– усме ра ва ње де ла са на ци о них ак тив но сти и ра до ва на ода-
бра не ло ка ци је у ци љу оства ри ва ња раз вој них ин те ре са под руч ја 
и ра ци о на ли за ци је мре же на се ља; 

– усме ра ва ње раз во ја на сељ ских функ ци ја и са др жа ја на про-
сто ре из ван гра ни ца и не га тив них ути ца ја ру дар ско-енер гет ског 
ком плек са; 

– фун ци о нал ну флек си бил ност/ста бил ност мре же на се ља у 
то ку и на кон екс пло а та ци о ног пе ри о да;

– раз вој агло ме ра тив них и ин те гра тив них функ ци ја цен та ра 
за јед ни ца на се ља у скла ду са по ли ти ком де мо граф ске и со ци о е ко-
ном ске об но ве; 

– са о бра ћај ну при сту пач ност свим на се љи ма на ра ци о на лан 
на чин.
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3.4.3. Со ци јал ни раз вој и јав не слу жбе

Основ ни ци ље ви у обла сти со ци јал ног раз во ја су:
– нео ме та но оства ри ва ње еко ном ских, со ци јал них и кул тур-

них пра ва ста нов ни штва;
– обез бе ђе ње бо ље до ступ но сти и усло ва ко ри шће ња основ-

них са др жа ја из обла сти дру штве ног стан дар да и јав них услу га за 
ста нов ни штво из се о ских на се ља;

– ја ча ње ка па ци те та јав них услу га у зо на ма где се на се ља ва ју 
екс про при са на до ма ћин ства; 

– по бољ ша ње усло ва жи вље ња и ста но ва ња по себ но осе тљи-
вих дру штве них гру па (ста ри, ли ца са по себ ним по тре ба ма и др.). 

3.4.4. Пре се ље ње ста нов ни штва

Основ ни ци ље ви у обла сти пре се ље ња ста нов ни штва су: 
– ре гу ли са ње по ло жа ја и усло ва пре се ље ња до ма ћин ста ва 

чи ја је имо ви на пред мет екс про при ја ци је;
– пра во вре ме на при пре му свих усло ва за пре се ље ње ста нов-

ни штва из зо на ши ре ња ко по ва, кao и обез бе ђи ва ње нор мал ног од-
ви ја ња жи во та до мо мен та пре се ље ња;

– ре гу ли са ње ста ту са становникa ко ји оста ју да жи ве у де ло-
ви ма на се ља ван зонe ши ре ња ко по ва и др.

По себ ни ци ље ви, спе ци фи ци ра ни на осно ву раз вој них ин те-
ре са под руч ја и по тре ба по је ди них гру па ста нов ни штва су: 

– бла го вре ме но до но ше ње од го ва ра ју ћих план ских до ку ме-
на та и про гра ма пре се ље ња;

– пра во вре ме но пре се ље ње ста нов ни штва у скла ду са ди на-
ми ком ши ре ња ко по ва и у скла ду са за кон ским и дру гим прав ним 
ак ти ма;

– функ ци о ни са ње ко му нал не ин фра струк ту ре, са о бра ћај-
ни ца, при вред них обје ка та и јав них слу жби у вре ме спро во ђе ња 
пре се ље ња, као и фи нан си ра ње њи хо ве изградњe на но вим ло ка-
ци ја ма;

– усме ра ва ње раз во ја на сељ ских функ ци ја и са др жа ја на про-
сто ре из ван гра ни ца и не га тив ног ути ца ја ру дар ско-енер гет ског 
ком плек са; 

– обез бе ђе ње аде кват ног при сту па јав ним слу жба ма на но-
вим ло ка ци ја ма; 

– обез бе ђе ње по др шке еду ка ци ји, за по шља ва њу и са мо за по-
шља ва њу пре се ље ног рад но спо соб ног ста нов ни штва; 

– за шти та и по моћ ста ри јим гра ђа ни ма, по себ но са мач ким и 
дво чла ним ста рач ким до ма ћин стви ма и дру гим ра њи вим гру па ма 
ста нов ни штва. 

3.5.Заштитапростора

3.5.1. Жи вот на сре ди на

Основ ни ду го роч ни циљ за шти те жи вот не сре ди не пред ста-
вља обез бе ђе ње кон тро ли са них усло ва при ли ком екс пло а та ци је 
лиг ни та, про из вод ње елек трич не енер ги је и од ви ја ња дру гих при-
вред них ак тив но сти, ка ко би се спре чи ла или ума њи ла трај на де-
гра да ци ја про сто ра, за га ђи ва ње свих еле ме на та жи вот не сре ди не 
и угро жа ва ње здра вља ста нов ни штва. При ли ком из град ње по је ди-
них обје ка та оба ве зан је пре вен тив ни при ступ у очу ва њу ре сур са 
и за шти ти жи вот не сре ди не. 

По себ на на че ла и ци ље ви за шти те жи вот не сре ди не на План-
ском под руч ју об у хва та ју сле де ће:

– по бољ ша ње за шти те и уна пре ђе ње ква ли те та ва зду ха, зе-
мљи шта, по вр шин ских и под зем них во да, при ме ном кон крет них 
ме ра за сма ње ње еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја, а на ро чи то сум пор 
ди ок си да, азот них ок си да, пе пе ла и дру гих ток сич них ма те ри ја;

– про гра ми ра ње ди на ми ке от ко па ва ња и ре кул ти ва ци је у 
скра ће ним ро ко ви ма ра ди бла го вре ме ног вра ћа ња де гра ди ра них 
по вр ши на про дук тив ној на ме ни;

– пред у зи ма ње си стем ских ме ра за шти те ста нов ни штва ко је 
је угро же но ло шим ква ли те том жи вот не сре ди не, на ро чи то у на-
се љи ма у ко ји ма се ја вља ју че ста пре ко ра че ња ГВИ за га ђу ју ћих 
ма те ри ја;

– ели ми на ци ја „пр ља ве” тех но ло ги је и еко ло шки не е фи ка сна 
по стро је ња, и уве сти нај бо ље до ступ не тех но ло ги је (BAT);

– са ни ра ње за га ђе них де ло ва жи вот не сре ди не и де гра ди ра-
них про сто ра; 

– при ме на тех но ло ги ја пре чи шћа ва ња ва зду ха и во да са по ве-
ћа ним сте пе ном ефи ка сно сти;

– уво ђе ње по себ них ме ра за шти те за мо гу ће хе миј ске уде се;
– при ме на кон цеп та ин те грал не за шти те жи вот не сре ди не на 

осно ву би лан са за га ђу ју ћих ма те ри ја;
– под сти ца ње одр жи вог ко ри шће ња при род них ре сур са 

(угља, наф те, га са, зе мљи шта и во да) за сно ва но на ду го роч ној 
стра те ги ји за шти те ва зду ха, во да и зе мљи шта;

– уна пре ђе ње си сте ма при ку пља ња и од ла га ња от па да; сма-
њи ти ко ли чи не от па да и по ве ћа ти сте пен ре ци кла же;

– ре а ли за ци ја про је ка та из обла сти енер гет ске ефи ка сно сти и 
об но вљи вих из во ра енер ги је при ме ном ме ха ни зма чи сти је про из-
вод ње и уво ђе њем нај бо љих до ступ них тех но ло ги ја ко је ће до при-
не ти сма ње њу еми си ја CO2 и га со ва ста кле не ба ште;

– ус по ста вља ње са вре ме ног си сте ма мо ни то рин га и уна пре-
ђе ње си сте ма упра вља ња жи вот ном сре ди ном; 

– раз ви ја ње ни воа еко ло шке све сти, ин фор ми са ња и обра-
зо ва ња ме на џе ра и за по сле них у про из вод ним и тран спорт ним 
си сте ми ма и ста нов ни штва о еко ло шким про бле ми ма уз ак тив но 
укљу чи ва ње јав но сти у до но ше ње од лу ка ко је се ти чу за шти те 
жи вот не сре ди не.

3.5.2. Рeк ултивација и ре ви та ли за ци ја про сто ра

Основ ни циљ ре кул ти ва ци је је об на вља ње при род не спо соб-
но сти зе мљи шта и пре де ла де гра ди ра ног ру дар ским ра до ви ма за 
фор ми ра ње и раз вој ста бил них еко си сте ма. На тој осно ви се по-
ста вља ју сле де ћи по себ ни ци ље ви:

– кон ти ну и ра но спро во ђе ње ре до след них фа за тех нич ке и 
би о ло шке ре кул ти ва ци је зе мљи шта, ре ви та ли за ци је при ро де и 
функ ци о нал ног уре ђе ња по стру дар ских те ре на;

– ре ге не ра ци ја и об но ва де гра ди ра них пре де ла, или ус по ста-
вља ња но вог ка рак те ра у скла ду с аспи ра ци ја ма ло кал ног ста нов-
ни штва;

– ускла ђи ва ње на ме на ре кул ти ва ци је с план ским ак тив но сти-
ма и ме ра ма за по ве ћа ње ква ли те та жи вље ња и ефи ка сно сти при-
вре ђи ва ња на ло кал ном и ре ги о нал ном ни воу; и

– обез бе ђи ва ње по др шке по ве ћа њу би о ка па ци те та укуп ног 
про сто ра у окру же њу ру дар ских и енер гет ских обје ка та, при ме-
ном од го ва ра ју ћих ме ра ре ме ди ја ци је ге о сре ди не и ус по ста вља-
њем тзв. там пон зо на пре ма на се љи ма, по љо при вред ним по вр ши-
на ма и сл.;

– oчување, уна пре ђи ва ње и афир ми са ње при род них, кул тур-
них и естет ских вред но сти ру рал них пре де ла, пред у зи ма њем од-
го ва ра ју ћих мeра у дoмeну не го ва ња њи хо вог иден ти те та, урeђeња 
и развoја се о ских насeља, кул ти ви са ња пoљoприврeдних и шум-
ских пoвршина, чу ва ња и уре ђе ња спoмeника културe, уре ђе ња 
вoдoтoка, са о бра ћај ни ца, ту ри стич ко-ре кре а тив них зо на и сл.; 

– обез бе ђи ва ње усло ва за одр жи ви раз вој ур ба них пре де ла, 
кре и ра њем по зи тив ног ар хи тек тон ског ли ка из гра ђе ног про сто ра, 
очу ва њем вред ног гра ди тељ ског на сле ђа и дру гих еле ме на та ло-
кал не тра ди ци је и кул ту ре; очу ва њем ру рал них еле ме на та у пе ри-
ур ба ним зо на ма, умре жа ва њем град ских зе ле них по вр ши на у при-
род но окру же ње, уре ђи ва њем ви до ко ва ца и при о ба ља. 

3.5.3. За шти та при ро де и пре де ла

Основ ни ци ље ви за шти те при ро де и при род них до ба ра об-
у хва та ју за шти ту: би о ло шке ра зно вр сно сти (спе циј ског, еко си-
стем ског и ге нет ског ди вер зи те та); ге о на сле ђа (ге о ло шких, ге о-
мор фо ло шких и пе до ло шких фе но ме на); трај но сти и ква ли те та 
есен ци јал них при род них ре сур са; и из дво је них и за шти ће них при-
род них вред но сти. На тој осно ви утвр ђу ју се сле де ћи по себ ни ци
ље ви: 

– одр жи во ко ри шће ње при род них вред но сти, ми ни ми зи ра ње 
не га тив них ефе ка та ко ри шће ња лиг нит ских ре сур са;

– очу ва ње ста ни шта, број но сти и ра зно вр сно сти ди вље фло-
ре и фа у не, по себ но по пу ла ци ја рет ких и угро же них биљ них и 
жи во тињ ских вр ста, у де ло ви ма про сто ра ко ји ни су за хва ће ни 
де струк тив ним ути ца ји ма раз во ја ру дар ства, енер ге ти ке и дру гих 
при вред них, од но сно по тро шач ких ак тив но сти;

– уво ђе ње у ста тус за шти ће них при род них до ба ра ло ка ли-
те та „Про фил ка рак те ри стич ног раз ви ћа гор њег пон та – Ве ли ки 
Цр ље ни”, ко ји је еви ден ти ран као обје кат ге о на сле ђа са зна чај ним 
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при род ним, еко ло шким и на уч ним вред но сти ма, као и дру гих ло-
ка ли те та за ко је се у на ред ном пе ри о ду на уч ним ис тра жи ва њи ма 
утвр ди да има ју по себ не при род не вред но сти; 

– за шти та агро це но за од ин ва зив них вр ста би ља ка и жи во-
ти ња, као и од дру гих вр ста, сор ти и ра са ко је уно се не по жељ не 
про ме не у ру рал ни ам би јент и агро би о ди вер зи тет;

– за шти та и уна пре ђи ва ње аква тич них еко си сте ма по сто је ћих 
во до то ка, као и ан тро по ге них је зе ра и де пре си ја ство ре них по вр-
шин ском екс пло а та ци јом угља, збoг њихoвoг вишeструкoг зна ча ја 
каo биoтoпа и хранидбeнe базe живoг свeта, рeкрeативних врeд-
нoсти, рeгулатoра микрoклимe и при влач них eлeмeната пeјзажа; 

– пoвeћање биoкапацитeта укупнoг прoстoра, успoста-
вљањeм eкoлoш ки пoвoљнијих oднoса измeђу пoљoприврeдних, 
шум ских, вoдних и нeпрoдук тивних/изграђeних пoвршина; 

– ускла ђи ва ње свих ме ра и ак тив но сти усме ре них на за шти-
ту, упра вља ње и пла ни ра ње пре де ла са ви зи јом пеј за жног уре ђе ња 
укуп ног про сто ра на кон за вр шет ка екс пло а та ци је лиг нит ских ле-
жи шта. 

3.5.4. За шти та кул тур ног на сле ђа

Основ ни ци ље ви за шти те (кон зер ва ци је, ре ста у ра ци је и ре-
ви та ли за ци је) спо ме нич ке ба шти не је су за шти та и одр жи во ко ри-
шће ње кул тур ног на сле ђа као фак то ра раз во ја. 

Опе ра тив ни ци ље ви за шти те, уре ђе ња и ко ри шће ња кул тур-
ног на сле ђа су сле де ћи: 

– ус по ста вља ње ин те гра тив не за шти те и упра вља ња не по-
крет ним кул тур ним до бри ма, про сто ри ма за шти ће не око ли не и 
зо на ма за шти те; 

– за шти та, очу ва ње, кон зер ва ци ја или об но ва и ту ри стич ка 
пре зен та ци ја уста но вље них и пред ви ђе них за за шти ту не по крет-
них кул тур них до ба ра;

– ре а ли за ци ја ур гент них ак тив но сти на кон зер ва ци ји, ре ста-
у ра ци ји и ре ви та ли за ци ји нај вред ни јих и нај у гро же ни јих НКД у 
зо ни ути ца ја ру дар ско-енер гет ског ком плек са; 

– утвр ђи ва ње и уре ђе ње за шти ће не око ли не не по крет них 
кул тур них до ба ра и зо на са ди фе рен ци ра ним ре жи ми ма за шти-
те, ко ри шће ња и из град ње про сто ра, ко ји ма ће се, по ред за бра на, 
утвр ди ти и мо гућ но сти за раз вој ком пле мен тар них ак тив но сти 
(ту ри зма, по љо при вре де и сл.) и из град њу про сто ра у функ ци ји 
пре зен та ци је кул тур ног на сле ђа и раз во ја ло кал не за јед ни це; 

– по ве ћа ње до ступ но сти НКД, по бољ ша њем ква ли те та ло-
кал не пут не мре же и ту ри стич ком сиг на ли за ци јом.

3.5.5. Еле мен тар не и дру ге не по го де

Ци ље ви за шти те од еле мен тар них и дру гих не по го да су:
– сма ње ње ри зи ка од еле мен тар них, тех но ло шких и дру гих 

не по го да;
– уна пре ђе ње ин сти ту ци о нал них, ор га ни за ци о них, тех но ло-

шких, про стор них и дру гих прет по став ки за успе шну за шти ту;
– уна пре ђе ње нор ма тив не ре гу ла ти ве, тех нич ких и дру гих 

стан дар да у обла сти за шти те;
– обез бе ђе ње ко ор ди на ци је ак тив но сти у овој обла сти, на на-

ци о нал ном, ре ги о нал ном, ло кал ном и кор по ра тив ном ни воу; 
– раз вој сег мен та ин фор ма ци о ног си сте ма и мо ни то рин га од 

зна ча ја за за шти ту;
– ус по ста вља ње но вог кон цеп та за шти те од по пла ва као од-

го вор на кли мат ске про ме не и с об зи ром на из ме ње не стан дар де 
и ак тив но сти ко је се спро во де у дру гим зе мља ма, пре све га ЕУ, а 
што под ра зу ме ва да се во да ма упра вља ин те грал но на це ло куп ном 
слив ном под руч ју и укљу чу ју ћи за шти ту од еро зи је и уре ђе ње бу-
ји ца, уме сто да се про бле ми ре ша ва ју са мо ло кал но на од ре ђе ном 
де лу реч ног то ка или сли ва и др. 

4. СТРА ТЕ ШКИ ОКВИР, ОП ШТА КОН ЦЕП ЦИ ЈА  
И РЕ ГИ О НАЛ НИ АСПЕК ТИ РАЗ ВО ЈА ПОД РУЧ ЈА  

ПО СЕБ НЕ НА МЕ НЕ

4.1.Стратешкиоквирипросторногразвојапланскогподручја

При вре да Ср би је се на ла зи ла у зна чај ним те шко ћа ма, ко је се 
у по след њих не ко ли ко го ди на пре ва зи ла зе спро во ђе њем ре фор-
ми и еко ном ске об но ве уз ме ђу на род ну по др шку и по моћ. То је 

ре зул ти ра ло ве ћим бро јем на сле ђе них не га тив них по сле ди ца на 
раз вој при вре де, укљу чу ју ћи и енер гет ски сек тор, а био је при ме-
тан тренд не до ста ја ња фи нан сиј ских и дру гих сред ста ва за раз вој, 
би ло из фон до ва (прет при ступ них и дру гих) Европ ске уни је, или 
и из ко мер ци јал них из во ра. Без об зи ра на на сле ђе не про бле ме и 
објек тив не фак то ре ри зи ка, као и на по о штре не усло ве за до би-
ја ње зај мо ва (кре ди та), у енер гет ском сек то ру ће би ти из ра жен 
тренд тра жње. Овај став се те ме љи на чи ње ни ци на ду го роч ном 
по сто ја ном трен ду тра жње за енер ги јом на европ ском тр жи шту, 
на ро чи то за енер ги јом из об но вљи вих из во ра, али уз исто вре ме-
ну по сте пе ну тран сфор ма ци ју енер гет ског сек то ра ба зи ра ног на 
нео б но вљи вим из во ри ма. У усло ви ма тра жње енер ги је мо гу ће су 
кон тра дик тор но сти, пре све га јер не ће би ти мо гу ће да се по треб-
не ко ли чи не енер ги је обез бе де ис кљу чи во из об но вљи вих из во ра, 
већ је по треб но да се ак ти ви ра ју по тен ци ја ли нео б но вљи вих из во-
ра, уз исто вре ме но стра те шко опре де ље ње да се сма њу је уче шће 
енер ги је до би је не из тзв. „пр ља вих из во ра” – пла ћа њем ком пен за-
ци ја кроз тзв. „тр го ви ну енер гет ским до зво ла ма” („energy tra ding 
per mits”) – а ти ме и да се ре ду ку је екс пло а та ци ја нео б но вљи вих 
ре сур са, укљу чу ју ћи и лиг ни те. Ово мо же има ти и по зи тив но деј-
ство, а на ро чи то кроз ути цај на сма њи ва ње ре ла тив ног утро шка 
енер ги је (по је ди ни ци про из во да и услу га), од но сно кроз по раст 
енер гет ске ефи ка сно сти (ко ја је у Ср би ји на ре ла тив но ни ском ни-
воу у по ре ђе њу са прак сом у Евро пи). У усло ви ма кри зе јав них 
фи нан си ја, ма не вар ске мо гућ но сти су би ле до дат но сма ње не, на-
ро чи то за раз вој не по ли ти ке у ко ји ма су би ла на гла ше на два мо-
мен та, тј, ино ва ци је и ре ди стри бу ци ја, а што је упра во ка рак те-
ри стич но за енер гет ски сек тор. У бу ду ћем пе ри о ду, им пе ра тив ће 
би ти по кре та ње ин тен зив ног при вред ног ра ста ка ко би се под ста-
кло за по шља ва ње и сма њио број не за по сле них ли ца, пре ки ну ли 
не га тив ни де мо граф ски трен до ви, пре све га ви тал них до га ђа ја 
ста нов ни штва и не у рав но те же них кон ти ге на та ста нов ни штва (ста-
ро сна струк ту ра, обра зов на струк ту ра, ме ха нич ка кре та ња ста нов-
ни штва, од но сно ми гра ци је, од нос за по сле но сти у јав ном и при-
ват ном сек то ру и др.). Кључ но пи та ње је сред ње роч но, од но сно 
ду го роч но ре ша ва ње пи та ња не за по сле но сти, на ро чи то ли ца ко ја 
су у то ку тран зи ци је и не у спе ле при ва ти за ци је оста ли без по сла 
и чи је ква ли фи ка ци је не од го ва ра ју усло ви ма тра жње тр жи шта 
ра да. На ова пи та ња, нео п ход но је да ти од го ва ра ју ће ду го роч но 
одр жи ве од го во ре, ко ји из ме ђу оста лог под ра зу ме ва ју да љи раз вој 
енер гет ског сек то ра у Ре пу бли ци Ср би ји. 

На кон 2008. го ди не БДП Ср би је стаг ни ра, а по је ди них го ди на 
до 2012. го ди не опа да, да би у 2012. го ди ни био је дан од нај ве ћих 
у Евро пи. У том сми слу, у кон ти ну и те ту су нео п ход не сто пе ра ста 
у ци љу об на вља ња БДП, тј. нео п ход не су про сеч не го ди шње сто пе 
ра ста око 3,0% го ди шње (што је и за бе ле же но у пе ри о ду од 2013. 
до 2017. го ди не), ка ко би се об но вио ни во БДП-а ко ји је био до-
стиг нут пре на сту па ња гло бал не еко ном ске кри зе. 

У на зна че ним окви ри ма, јед но од основ них опре де ље ња у 
обла сти енер ге ти ке де фи ни са но је као „обез бе ђе ње енер гет ске са-
мо до вољ но сти”, ко је тре ба да се ре а ли зу је кроз на ста вак ре фор ми 
и оства ре ње ве ћег бро ја спе ци фич них по ли ти ка/кон цеп ци ја и раз-
вој них про је ка та. 

На кон за вр шет ка свих пла ни ра них про је ка та и ре фор ми, 
енер гет ски си стем Ср би је ће се знат но про ме ни ти, из ме ђу оста лог 
као ре зул тат пред ви ђе не са рад ње са ве ћим бро јем свет ских енер-
гет ских ги га на та: „Rajn sko-vest fal skom ener ge ti kom”/RWE (СР Не-
мач ка), „Ga zpro mom” (Ру ска Фе де ра ци ја), као и са ки не ским парт-
не ри ма. 

Отво ре но пи та ње ли бе ра ли за ци је тр жи шта елек трич не енер-
ги је у Ср би ји, и оче ки ва не ко рек ци је та риф ног си сте ма елек трич-
не енер ги је, има не ко ли ко кључ них аспек та. Не ма сум ње да би ли-
бе ра ли за ци ја ути ца ла на по сло ва ње, на ро чи то ве ли ких по тро ша ча, 
од но сно, на њи хо ву кон ку рент ност и из воз. С дру ге стра не, ово 
мо же има ти ути ца је и за ин ве сти то ре у об но вљи ве из во ре енер ги-
је, на при мер, у ве тро-тур би не (ВЕ), у слу ча ју сма ње ња „фид-ин” 
та ри фа, од но сно от куп не це не „зе ле них” ки ло ват ча со ва. От куп не 
це не ки ло ват ча со ва из об но вљи вих из во ра има ће ути ца ја на пла-
ни ра ње ин ве сти ци ја, про це ње них на из нос од око 750 ми ли о на 
евра. У јед ном од сце на ри ја раз ма тра на је ко рек ци ја це не „зе ле не 
енер ги је”, са са да шњих 9,5 евро цен та на 9,2 евро цен та, уз исто-
вре ме но по ве ћа ње гра ни ца ин ста ли са не сна ге, са 450 МW на 500 
МW. Пла ни ра се да до 2020. го ди не уче шће елек трич не енер ги је из 
об но вљи вих из во ра бу де по ве ћа но на нај ма ње 27%. У аран жман је 
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укљу чен и по раст це на по осно ву ин фла ци је. Тре ба ло би има ти у 
ви ду да се си стем под сти ца ња об но вљи вих из во ра енер ги је по сте-
пе но уки да у не ким зе мља ма Европ ске уни је, јер се та кав си стем 
по ка зао не по у зда ним и нео др жи вим на ду жи рок, та ко да је то је-
дан од мо гу ћих сце на ри ја и у Ср би ји у бу ду ћем пе ри о ду. 

Це на елек трич не енер ги је пред ста вља јед но од ва жних пи та-
ња за бу ду ћи раз вој, ка ко сек то ра енер ге ти ке, та ко и при вре де у це-
ло сти у Ре пу бли ци Ср би ји. Са јед не стра не, по сто је зах те ви про-
из во ђа ча за јед но крат но по ве ћа ње це не елек трич не енер ги је, док 
је са дру ге стра не им пе ра тив да се про на ђу – на сло бод ном тр жи-
шту енер ги је – јеф ти ни ји снаб де ва чи. Са ста но ви шта при вред них 
су бје ка та, а на ро чи то нај ве ћих по тро ша ча елек трич не енер ги је, 
евен ту ал не ко рек ци је це не елек трич не енер ги је је по треб но из вр-
ши ти по сте пе но, у пре ла зном пе ри о ду од пет до 10 го ди на, ка ко 
би се олак ша ло при ла го ђа ва ње при вред них су бјек та но вим це на-
ма елек трич не енер ги је. Евен ту ал но јед но крат но ко ри го ва ње це не 
елек трич не енер ги је би од го ва ра ло ЈП ЕПС, јер је у прет ход ном 
пе ри о ду (то ком 90-тих и 2000-тих) ЈП ЕПС због та да шње по ли ти-
ке це на елек трич не енер ги је на сво је вр сан на чин „суб вен ци о ни-
са ла” ве ли ки број по тро ша ча раз ли чи тих ка те го ри ја. Ко ри го ва ње 
це не елек трич не енер ги је ће се ре ша ва ти, спро во ђе њем за кон ског 
окви ра, Уго во ра о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це Ју го и сточ не 
Евро пе и у то ку пре го ва ра ња о члан ству у Европ ској уни ји. Број 
ли цен ци ра них снаб де ва ча стру јом ра сте, па то чи ни основ и за ло-
гу уво ђе ња ствар не тр жи шне утак ми це у овој обла сти.

Нај ве ћи по тро ша чи тро ше око 10% елек трич не енер ги је у 
Ср би ји, док по тро ша чи сред ње ве ли чи не (осим пред у зе ћа са ма-
ње од 50 за по сле них, од но сно са про ме том до 10 ми ли о на евра) 
чи не оста ле ин ду стриј ске по тро ша че. Сви по тро ша чи, укљу чу ју ћи 
и до ма ћин ства има ју мо гућ ност да би ра ју снаб де ва ча елек трич ном 
енер ги јом, што је ре зул тат ли бе ра ли за ци је тр жи шта це на елек-
трич не енер ги је и га са. Исто вре ме но, по тро ша чи ма је омо гу ће но 
да за др же пра во да оста ну у ста ту су та риф ног куп ца, па ти ме да 
пла ћа ју це ну елек трич не енер ги је по це ни ко ју од ре ђу је и кон тро-
ли ше др жа ва.

У ме ђу вре ме ну су се не ке окол но сти про ме ни ле, што ће има-
ти ути ца ја на дру га чи ја ре ше ња у сек то ру ру дар ства, енер ге ти ке и 
дру гим обла сти ма. 

Пре ма Стра те ги ји раз во ја енер ге ти ке Ср би је до 2025. го ди не 
са про јек ци ја ма раз во ја до 2030. го ди не: 

1) стра те шки прав ци де ло ва ња у сек то ру енер ге ти ке су:
– ре ви та ли за ци ја по сто је ћих елек тро-енер гет ских по стро је ња;
– при ла го ђа ва ње по сто је ћих тер мо- енер гет ских про из вод-

них ка па ци те та оба ве за ма пре у зе тим на осно ву члан ства у Енер-
гет ској за јед ни ци;

– ре ви та ли за ци ја и мо дер ни за ци ја по сто је ћих хи дро е лек тра на;
– из град ња но вих про из вод них по стро је ња на кон вен ци о нал-

на го ри ва;
– по ве ћа ње про из вод ње из ОИЕ (хи дро енер ги ја, ве тар, би о-

ма са, со лар на енер ги ја);
– ре ви та ли за ци ја по сто је ћих и из град ња но вих пре но сних ка-

па ци те та;
– мо дер ни за ци ја и из град ња ди стри бу тив них си сте ма;
– ли бе ра ли за ци ја тр жи шта сход но За ко ну о енер ге ти ци и тр-

жи шно фор ми ра ње це не елек трич не енер ги је;
– ре ор га ни за ци ја сек то ра ра ди ефи ка сни јег ра да енер гет ских 

пред у зе ћа и при вла че ња ин ве сти ци ја; 
– оспо со бља ва ње и раз ви ја ње ка па ци те та енер гет ске ма ши-

но град ње ра ди ве ћег уче шћа у град њи елек тро е нер гет ских по-
стро је ња и ин фра струк ту ре; 

2) при о ри тет не ак тив но сти су:
– ре кон струк ци ја тер мо е лек тра на са гла сно Ди рек ти ви о ве-

ли ким по стро је њи ма за са го ре ва ње;
– из град ња но вих тер мо е нер гет ских ка па ци те та на угаљ сна-

ге 700 МW до 2025. го ди не (350 MW do 2020. го ди не);
– из град ња РХЕ Би стри ца;
– из град ња ТЕ-ТО на при род ни гас сна ге oкo 450 МW до 

2020. го ди не; 
– мо дер ни за ци ја и из град ња пре но сне и ди стри бу тив не ин-

фра струк ту ре.
Раз вој елек тро е нер гет ског сек то ра кључ на је ка ри ка у раз во ју 

ком плет ног енер гет ског си сте ма Ре пу бли ке Ср би је. Де тер ми ни сан 
је сле де ћим бит ним чи ње ни ца ма и ре ла тив но из ве сним прет по-
став ка ма:

– про сеч на ста рост прак тич но це ло куп ног ин ста ли са ног про-
из вод ног ка па ци те та у тер мо и хи дро елек тра на ма ЈП ЕПС је пре-
ко 25 го ди на;

– по раст по тро шње елек трич не енер ги је у од но су на ба зну 
го ди ну у Ре фе рент ном сце на ри ју из но си око 5,7% до 2020. го ди не, 
од но сно 10,5% до 2025. и 16,3% до 2030. го ди не;

– оба ве зна је при ме на Ди рек ти ве 2001/80/ЕЗ о огра ни че њу 
еми си ја од ре ђе них за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух из ве ли ких по-
стро је ња за са го ре ва ње;

– оба ве зна је при ме на Ди рек ти ва 2010/75/ЕУ о ин ду стриј-
ским еми си ја ма (ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва-
ња) за но ве про јек те;

– оба ве зу ју ће уче шће ОИЕ из но си 27% у бру то фи нал ној по-
тро шњи до 2020. го ди не17;

– ми ни мал на ефи ка сност но вих про из вод них ка па ци те та ће 
би ти про пи са на на осно ву За ко на о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је.

Ови иза зо ви за елек тро е нер гет ски си стем Ре пу бли ке Ср би је 
мо гу се пре вла да ти, а си стем учи ни ти одр жи вим са мо под усло-
вом да се обез бе ди:

1) при пре ма чи та вог ску па ме ра енер гет ске ефи ка сно сти ко је 
пред ви ђа За кон о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је и ко ји до во де до 
ра ци о на ли за ци је по тро шње елек трич не енер ги је и бит ног сма ње-
ња гу би та ка елек трич не енер ги је у пре но су и ди стри бу ци ји; 

2) ре ви та ли за ци ја по сто је ћих елек тро е нер гет ских про из вод-
них ка па ци те та и из град ња но вих ка па ци те та чи ме се оства ру је 
основ ни циљ про из вод ног сек то ра, ве зан за си гур но, по у зда но и 
ква ли тет но снаб де ва ње до ма ћег тр жи шта елек трич ном енер ги јом.

Пла ни ра ни раз вој енер ге ти ке Ср би је до 2020. го ди не зах те ва 
ве ли ка ула га ња од бли зу 10 ми ли јар ди евра, од то га за:

– про из вод њу, пре нос и ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је 
5.317 ми ли о на евра;

– ин ве сти ци је у сек то ру при род ног га са, наф те и то плот не 
енер ги је 1.359 ми ли о на евра;

– отва ра ње но вих ко по ва у Ко лу бар ском ба се ну 1.763 ми ли-
о на евра итд.

Ре а ли за ци ја ових ула га ња не мо же се оства ри ти без стра них 
ин ве сти ци ја и стра те шког парт нер ства са стра ним ком па ни ја ма, 
ин ве сти ци о ним фо ру ми ма и сл. У ду го роч ним са гле да ва њи ма раз-
во ја енер ге ти ке мо ра се узе ти у об зир и сце на рио де кар бо ни за ци је 
енер ге ти ке као и дру ге оба ве зе из па ри ског до го во ра о кли мат ским 
про ме на ма.

4.2.Општаконцепцијапросторногразвојапланскогподручја

Ре ше ња у Про стор ном пла ну ура ђе на су на осно ву ве ћег бро-
ја прет по став ки, та ко да ва же у ме ри до ко је ће се те прет по став ке 
убу ду ће по ка за ти осно ва ним. Реч је о не из ве сно сти ма, од ко јих су 
нај ва жни је из ло же не у на став ку, у окви ру не ко ли ко гру па.

Ра чу на се с тим да ће до са да успо ре не ре фор ме би ти убр за не у 
нај ско ри јем пе ри о ду, што се од но си на све аспек те ре струк ту ри ра ња 
си сте ма и ми љеа при вре ђи ва ња, тј.: вла снич ке, тр жи шне, ма кро е-
ко ном ске (це нов не, кре дит не/фи нан сиј ске и др.), про грам ске, упра-
вљач ке (де ре гу ла ци ја ли бе ра ли за ци ја) и др. Због спо ре об но ве трај-
ног при вред ног ра ста и успо ре ног при ли ва стра них ин ве сти ци ја, као 
по сле ди це успо ра ва ња ре фор ми, ра чу на се да би по нов но убр за ње 
(окон ча ње) тран зи ци је до при не ло при бли жа ва њу тем па еко ном ског 
и дру штве ног раз во ја бли же ре ал но мо гу ћем. При том тре ба има ти у 
ви ду да је до са да пре о вла ђу ју ћи при ступ спро во ђе њу про це са тран-
зи ци је до ве ден у пи та ње, бу ду ћи да код нас ни је дао оче ки ва не ефек-
те, слич но зе мља ма у тран зи ци ји ко је су га стрикт но при ме њи ва ле. 

Уго вор о осни ва њу енер гет ске за јед ни це Ју го и сточ не Евро пе. 
Ре пу бли ка Ср би ја је у оба ве зи да за поч не са при ме ном тзв. „ac-
qu is com mu na u ta i re” из Уго во ра о осни ва њу енер гет ске за јед ни це 
Ју го и сточ не Евро пе, у по гле ду кон ку рен ци је, об но вљи вих из во-
ра енер ги је, енер гет ске ефи ка сно сти, уса гла ше но сти са оп штим 
стан дар ди ма Европ ске за јед ни це, ме ха ни за ма за пре нос енер ги је 
на ве ли ке уда ље но сти, си гур но сти снаб де ва ња енер ги јом (гра ђа на 
и при вре де), хар мо ни за ци је про пи са, уну тра шњег тр жи шта, ме ђу-
соб не ис по мо ћи и др., што се од но си на раз не ди рек ти ве, уред бе 
и дру ге про пи се За јед ни це/Уни је, од но сно, Ре пу бли ка Ср би ја је у 
оба ве зи да до не се од го ва ра ју ће на ци о нал не про пи се, про гра ме и 
дру ге раз вој не ак те.
–––––––––––––––
17 Oдређено пре ма Ди рек ти ви 2009/28/ЕЗ.
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Ме ђу еко ном ским фак то ри ма нај зна чај ни је је по ве ћа ње це не 

основ ног и пре ра ђе ног ре сур са (угља и елек трич не енер ги је), где 
се у пе ри о ду од не ко ли ко го ди на оче ку је до во ђе ње на ни во ко ји 
за до во ља ва прин цип „тро шко ви плус”, тј. пу но по кри ће тро шко-
ва про из вод ње, уз од ре ђен про стор у це ни за тро шко ве раз во ја. 
Та ко ђе, оче ку је се пу но укљу чи ва ње у ме ђу на род ни фи нан сиј ски 
си стем, где је основ но да се обез бе ди бо ља до ступ ност ино стра-
ног ин ве сти ци о ног и дру гог ка пи та ла и усло ви фи нан си ра ња, што 
у про стор но-еко ло шком и ре ги о нал ном по гле ду мо же има ти са мо 
по зи тив не по сле ди це. Оп ште узев, то би омо гу ћи ло да се ви ше ин-
ве сти ра у: (1) вер ти кал ну и хо ри зон тал ну ди вер зи фи ка ци ју про-
из вод ње; и (2) за шти ту сре ди не (про сто ра, би о ди вер зи те та и сл.), 
би ло пре вен тив но или убла жа ва њем не га тив них по сле ди ца екс-
пло а та ци је ре сур са.

Отва ра ње Ре пу бли ке Ср би је пре ма све ту и укљу чи ва ње у 
ре ги о нал не и ши ре ме ђу на род не ин те гра ци је има ће за по сле ди-
цу уво ђе ње но ви јих при сту па и кон цеп ци ја про стор но-еко ло шког 
раз во ја и кон тро ле, где су за раз ма тра ња стра те шких и ре ги о нал-
них аспе ка та нај ва жни је сле де ће: (1) одр жи ви раз вој или „Clean 
Coal Stra tegy”/Стра те ги ја чи стог угља; (2) прин ци пи и кри те ри ју-
ми тзв. „ин ду стриј ске/при вред не еко ло ги је”; (3) за шти та би о ди-
вер зи те та.

У пе ри о ду до 2020. го ди не би ће окон ча на екс пло а та ци ја лиг-
ни та на по љи ма „Д”, „Б”, „Ц”, и „В. Цр ље ни” и по кре ну та екс-
пло а та ци ја По ља „Е”, По ља „Ра дље во” и По ља „Г” у то ку 2017. 
го ди не.

По ред по сто је ћих тер мо-енер гет ских обје ка та у Ве ли ким 
Цр ље ни ма и Вре о ци ма, на но вој ло ка ци ји (на тро ме ђи оп шти на 
Уб, Ла за ре вац и Обре но вац) пред ви ђен је на ста вак из град ње ТЕ 
„Ко лу ба ра Б”. За да љи раз вој ру дар ско-енер гет ско-ин ду стриј ског 
ком плек са пред ви ђе не су три по тен ци јал не ло ка ци је (Вре о ци, В. 
Цр ље ни и Ка ле нић). Из град ња но вих при вред них обје ка та (ван 
сек то ра енер ге ти ке) би ће усме ра ва на пре ма град ским на се љи ма и 
зо на ма на се ља ва ња. По сле 2020. го ди не до ћи ће до из ме шта ња ин-
ду стриј ског ком плек са у Вре о ци ма, нај ве ро ват ни је на ло ка ци ју у 
бли зи ни гра ни це КО Вре о ци и КО В. Цр ље ни.

Кон цеп ци ја про стор ног раз во ја План ског под руч ја у обла сти 
ру дар ско-енер гет ско-ин ду стриј ског ком плек са за сно ва на је на ре-
ше њи ма Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке, на ци о нал ним стра те ги ја ма 
у обла сти ко ри шће ња ми не рал них си ро ви на, ме ђу на род ним кон-
вен ци ја ма и европ ским стра те ги ја ма, на „Стра те ги ји упра вља ња 
ре сур си ма угља у Ко лу бар ском и Ко сто лач ком ба се ну за пе ри од 
до кра ја 2017. го ди не”, сту ди ја ма оправ да но сти и тех нич кој до-
ку мен та ци ји за по је ди нач не ру дар ске, енер гет ске и ин ду стриј ске 
објек те. На осно ву на ве де них до ку ме на та, у план ске кон цеп ци је 
и про по зи ци је Про стор ног пла на су угра ђе ни прин ци пи, кри те ри-
ју ми и по ка за те љи (еко ном ске) оправ да но сти и со ци јал не при хва-
тљи во сти. 

4.3.Регионалниаспектиразвојапланскогподручја

План ско под руч је је раз ви је ни је од дру гих под руч ја (ре ги-
о на) слич не ве ли чи не у Ср би ји, пре вас ход но као по сле ди ца деј-
ства ве ћег бро ја фак то ра из две ју гру па: пр во, оно се на ла зи у 
ши рем ме тро пол ском под руч ју Бе о гра да, ко ји је је ди ни над про-
сеч но раз ви јен ма кро ре ги он у Ср би ји; и дру го, ма да на гла ше на 
мо но при вред на струк ту ра План ског под руч ја, са до ми на ци јом 
ру дар ско-енер гет ских ак тив но сти, има и сво јих не до ста та ка, она 
је у прет ход ном пе ри о ду би ла пред ност за раз вој, јер су ове де-
лат но сти ме ђу они ма ко је су у окви ру тзв. ре ал ног де ла при вре-
де нај ма ње тр пе ле деј ство не га тив них фак то ра у по след њих ви ше 
од два де сет го ди на раз во ја и увек су би ле у ран гу на ци о нал них 
раз вој них при о ри те та. Иако је на кон на сту па ња кри зе 2008. го-
ди не ин тен зи тет при вред них ак тив но сти уне ко ли ко опао, то ни је 
би ло знат ни је не го у дру гим ре ги о нал ним под руч ји ма Ср би је, па 
је План ско под руч је очу ва ло сво ју ре ла тив ну по зи ци ју у оп штим 
(ре пу блич ким) раз вој ним окви ри ма. Ме ђу тим, ло ше раз вој не пер-
фор ман се ко је су оства ре не у пе ри о ду 2000–2008. го ди не, ди рект-
на су по сле ди ца по гре шно иза бра ног кон цеп та тран зи циј ских ре-
фор ми. Оне још увек ни су ис цр пле не га тив но деј ство, већ ће се 
осе ћа ти у по ду жем пе ри о ду, а би ће по тен ци ра не про ду же ном на-
ци о нал ном и гло бал ном раз вој ном кри зом.

Пре те жан део План ског под руч ја при па да под руч ју гра-
да Бе о гра да, ко је је у вре ме при пре ма ња Стра те ги је ре ги о нал ног 

раз во ја Ре пу бли ке Ср би је 2007–2012. го ди не (2005., до не та 2007) 
имао вред ност ин дек са БДП-а по ста нов ни ку од 216,2 у од но су на 
про сек Ср би је, би ло је на пр вом ме сту (нај ра зви је ни је) у Ср би ји. 
Од та да по сто је ћих 17 оп шти на на под руч ју гра да Бе о гра да, ни јед-
на ни је при па да ла гру пи не раз ви је них. И у по гле ду син те зне оце-
не фак то ра раз ви је но сти, град Бе о град је био нај ра зви је ни ји, тј, 
имао је ранг 25 ме ђу свим окру жним под руч ји ма. Ин декс раз вој не 
угро же но сти Гра да Бе о гра да из но сио је 0,8. 

Ши ре узев ши, План ско под руч је при па да бе о град ско-но во-
сад ском ме тро пол ском под руч ју, ко је је нај ра зви је ни је у Ср би ји, и 
чи је функ циј ске ре ла ци је се жу да ље од ад ми ни стра тив них по де ла 
(управ ни окру зи, АП Вој во ди на итд.). То ће има ти пре те жно по зи-
ти ван зна чај и за бу ду ћи раз вој План ског под руч ја и ње гов укуп-
ни те ри то ри јал ни ка пи тал (бли зи на не ко ли ко европ ских ко ри до ра, 
по ло жај на ве ли ким ре ка ма од но сно бли зи на не ко ли ко ве ли ких 
ре ка, бли зи на Бе о гра да, ре ла тив но раз ви је на ма ги страл на и ре ги о-
нал на са о бра ћај на ин фра струк ту ра и из гле ди да се она уско ро још 
по пра ви, и то знат ни је). 

Ре ал но је оче ки ва ти да План ско под руч је и у бу ду ћем пе-
ри о ду за др жи по зи ци ју под руч ја ко је је над про сеч но раз ви је но у 
од но су на ре пу блич ки про сек, услед деј ства ве ћег бро ја фак то ра, 
а пре све га: пр во, по вољ ног ге о граф ског и са о бра ћај ног по ло жа-
ја; дру го, из глед них ве ли ких ин ве сти ци ја у обла сти ру дар ства и 
енер ге ти ке, и њи хо вог ин тен зив ног ра ста, као на ци о нал ног при-
о ри те та и тре ће, ин тен зив не ди вер зи фи ка ци је са да шње пре те жно 
мо но при вред не струк ту ре. У тим окви ри ма, не ви ди се да би уну-
тар ре ги о нал на струк ту ра План ског под руч ја мо гла би ти знат ни је 
ме ња на у кра ћем пе ри о ду, па би оп шти не Ла за ре вац, Обре но вац 
и Лај ко вац и у бу ду ћем пе ри о ду тре ба ло да за др же по зи ци ју оп-
шти на ко је су над про сеч но раз ви је не у од но су на ре пу блич ки про-
сек, Аран ђе ло вац би остао у гру пи оних ло кал них са мо у пра ва ко је 
се на ла зе у ра спо ну 80–100% ре пу блич ког про се ка, а оп шти на Уб 
тре ба да се по ме ри из гру пе 60–80% у су сед ну гор њу гру пу (80–
100% ре пу блич ког про се ка), што се мо же по сти ћи, пр во, бо љим 
ко ри шће њем по сто је ћих ре сур са, и дру го, ко ри шће њем мул ти пли-
ка тор ских и ак це ле ра тор ских ефе ка та ра ста три ју нај ра зви је ни јих 
оп шти на План ског под руч ја, то јест, Ла за рев ца, Обре нов ца и Лај-
ков ца. 

Из ра да и до но ше ње но ве на ци о нал не стра те ги је ре ги о нал ног 
раз во ја знат но ка сни (по след ња Стра те ги ја ре ги о нал ног раз во-
ја Ре пу бли ке Ср би је 2007–2012. го ди не мо же се у сва ком по гле-
ду сма тра ти пре ва зи ђе ном). При ли ком пра вље ња но ве на ци о нал не 
стра те ги је ре ги о нал ног раз во ја тре ба има ти у ви ду да су се тра ди-
ци о нал ни ин стру мен ти усме ра ва ња ре ги о нал ног раз во ја по ка за ли 
ве ћи ном не е фи ка сним, не са мо у по гле ду сма њи ва ња раз вој них 
раз ли ка, ме ђу ре ги о нал ним под руч ји ма Ср би је, већ пре све га у по-
гле ду сма њи ва ња раз вој них раз ли ка из ме ђу бе о град ског ма кро ре-
ги о на и свих дру гих ма кро ре ги о нал них под руч ја Ср би је. С дру ге 
стра не, бли зи на Бе о гра да има и ма на за раз вој План ског под руч-
ја, јер Ре пу бли ка Ср би ја не ма раз ви је не ин сти ту ци о нал не и ор га-
ни за ци о не аран жма не за стра те шко упра вља ње бе о град ским – и 
ши рим, бе о град ско-но во сад ским-ме тро пол ским под руч јем, а сâмо 
План ско под руч је не рас по ла же ин сти ту ци о нал ним и ор га ни за ци-
о ним аран жма ни ма за стра те шко упра вља ње, ко ји би би ли нео п-
ход ни због ње го ве по себ не те ри то ри јал не и при вред не струк ту ре. 
За ко но дав ство пред ви ђа јед но о бра зна ре ше ња за упра вља ње раз-
во јем за сва ре ги о нал на под руч ја у Ср би ји, без об зи ра на њи хо ве 
спе ци фич но сти. План ско под руч је је то ли ко спе ци фич но, и (са из-
у зет ком Ко сто лач ког ба се на) ати пич но у од но су на све дру ге ре-
ги о не Ср би је, да из и ску је по себ не аран жма не, ко ји би би ли део 
ин сти ту ци о нал но-ор га ни за ци о не схе ме за бе о град ско-но во сад ско 
ме тро пол ско под руч је, и на по ре до њи хов спе ци фич ни мо да ли тет. 
Ово ме иду на ру ку и од ред бе ни за но вих европ ских стра те шких 
до ку ме на та, у ко ји ма се про блем упра вља ња стра те шким раз во јем 
на ра зним ре ги о нал ним и ло кал ним ни во и ма ста вља у пр ви ранг 
при о ри те та. Ово се од но си и на ко ор ди на ци ју у при пре ма њу, до-
но ше њу и оства ри ва њу ра зних стра те шких ре ги о нал них и ло кал-
них до ку ме на та, што је ти пич но упра во за План ско под руч је, где је 
усво јен ве ћи број ова квих до ку ме на та, ко ји су ве ћи ном ме ђу соб но 
не по ве за ни и не ус кла ђе ни.

Оства ри ва ње основ не стра те шке ори јен та ци је им пли ци ра бр-
жи раст План ског под руч ја од про сеч ног за Ср би ју, са ослон цем на 
нај ра зви је ни је при вред не цен тре, као глав не по ло ве ра ста. У на-
зна че ним окви ри ма, оп штин ски цен три оста ју при мар ни раз вој ни 
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чво ро ви оп штин ских гра ви та ци о них под руч ја. Иако оства ри ва ње 
на ци о нал не стра те ги је из и ску је бр жи раз вој нај ма ње раз ви је них 
оп штин ских под руч ја, то на План ском под руч ју не ће би ти мо гућ-
но без но вог стра те шког упра вља ња, од но сно, без ин ве сти ра ња 
знат ни јих сред ста ва у успо ра ва ње од но сно за у ста вља ње не га тив-
них раз вој них трен до ва у де мо граф ском, при вред ном, со ци јал ном 
и кул тур ном раз во ју. Ово се на ро чи то од но си на по је ди не агло ме-
ра ци је, ко ји тре ба да по ста ну цен три спе ци фич них об ли ка про из-
вод ње и не ких основ них услу га, у про це су ре ин ду стри ја ли за ци је 
и ди вер зи фи ка ци је при вред не ма три це. То би омо гу ћи ло: пр во, 
мак си ми зо ва ње по зи тив них стра на и ми ни ми зо ва ње не га тив них 
стра на екс трак ци је и екс пло а та ци је основ ног ре сур са; дру го, кон-
тро ли са ње кључ них фак то ра, на ро чи то де мо граф ских, на сељ ско-
ко му нал них и еко ло шких, ко ји би мо гли успо ри ти, осу је ти ти или 
оте жа ти ра ци о нал но ко ри шће ње основ ног ре сур са; тре ће, де фи-
ни са ње и при ме ну ло кал них, ре ги о нал них и др жав них по ли ти ка 
ко ји ма се по ве ћа ва при влач ност за ин ве сти ра ње, на ро чи то у де лу, 
„brown-fi eld” ин ве сти ци ја и/или ин ве сти ци ја у ком пле мен тар не 
де лат но сти, све са ци љем да се по бољ ша тзв. „ре ги о нал ни про-
фил” План ског под руч ја, од но сно ње гов укуп ни „те ри то ри јал ни 
ка пи тал”; че твр то, от кла ња ње до сад не са ни ра них не га тив них по-
сле ди ца ра ни је екс пло а та ци је лиг ни та, у пр вом ре ду про стор но-
еко ло шка ре ха би ли та ци ја оште ће них пре де ла; и пе то, ре ша ва ње 
кон фли ка та, са уво ђе њем но вих по сту па ка и мо да ли те та за њи хо ву 
кон тро лу, из ме ђу ру дар ства и енер ге ти ке, с јед не стра не, и по љо-
при вре де, на се ља и за шти те жи вот не сре ди не, с дру ге, а за тим и 
не скла да из ме ђу ме ђу на род них оба ве за Ср би је и сла бе еко ло шко-
про стор не са на ци је, ло шег си сте ма екс про при ја ци је зе мљи шта 
нео п ход ног за екс пло а та ци ју, као и ка пи тал ног ин тен зив ног ин ве-
сти ра ња (ко је ства ра ма ли број рад них ме ста) и ве ћег за по шља ва-
ња (кроз ди вер зи фи ка ци ју) и др.

Оп шта раз вој на ори јен та ци ја План ског под руч ја је сте – мак-
си ми зо ва ње ње го вих ком па ра тив них пред но сти и ми ни ми зо ва ње 
деј ства огра ни ча ва ју ћих раз вој них и упра вљач ких фак то ра – са 
ци љем да се оја ча ње гов укуп ни те ри то ри јал ни ка пи тал и кон ку-
рент ска спо соб ност у еко ном ској, со ци јал ној, кул тур ној и дру гој 
утак ми ци, с јед не стра не, и да се на по ре до про ши ре мо гућ но сти за 
са рад њу са ра зним парт не ри ма у не по сред ном ре ги о нал ном, ре пу-
блич ком и нај ши рем европ ском окру же њу, с дру ге.

III ПЛАН СКА РЕ ШЕ ЊА

1. РАЗ ВОЈ РУ ДАР СКО-ЕНЕР ГЕТ СКОГ КОМ ПЛЕК СА

1.1.Експлоатацијалигнитскоглежиштаиразвојрударства

1.1.1. Раз вој ру дар ства у план ском пе ри о ду

Про из вод њу угља у ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра у пе ри о-
ду до 2020. го ди не ка рак те ри са ће про бле ми про у зро ко ва ни ви ше-
го ди шњим за сто јем не са мо у раз во ју по вр шин ске екс пло а та ци је 
већ и на про јек то ва њу и из во ђе њу нео п ход них ис тра жних ра до ва 
чи ји су ре зул та ти нео п ход ни за ква ли тет но про јек то ва ње. Раз вој 
по вр шин ске екс пло а та ци је у пред сто је ћем пе ри о ду ће би ти мно го 

сло же ни ји и те жи не го до са да, по што се за вр ша ва екс пло а та ци-
ја на по вр шин ском ко пу По ље „Д” а ни су ство ре ни усло ви да се 
бла го вре ме но отво ре и оспо со бе за си гур ну про из вод њу за мен ски 
ка па ци те ти (По ље „Е”, „Ра дље во” и „Ју жно по ље – По ље „Г”). Си-
ту а ци ју оте жа ва и чи ње ни ца да су усло ви екс по ла та ци је на По љу 
„Д” би ли мно го по год ни ји и не у по ре ди во лак ши од оних у ко ји-
ма тре ба отво ри ти и оспо со би ти за ви со ку и ста бил ну про из вод њу 
угља за мен ске ка па ци те те за ко по ве чи ји је век екс по ла та ци је при 
кра ју. Ду би на за ле га ња и мор фо за угљо но сне се ри је, нео п ход ност 
се лек тив ног ра да у мно го ве ћим раз ме ра ма не го до са да, по тре ба 
да се по сто је ћа от коп на опре ма ре ви та ли за ци јом и мо дер ни за ци-
јом оспо со би за рад на но вим ко по ви ма, мно го обим ни ја и сло-
же ни ја од бра на од под зем них во да, по тре ба из ме шта ња ин фра-
струк тур них обје ка та и реч них то ко ва (Ко лу ба ре, Пе шта на), ве ћа 
гу сти на на се ље но сти, ка шње ње у про јек то ва њу и на бав ци до дат-
не опре ме са мо су нај ва жни ји еле мен ти про бле ма ти ке ко ја се мо-
ра успе шно ре ша ва ти да би се одр жао кон ти ну и тет у снаб де ва њу 
угљем ТЕ „Ни ко ла Те сла А и Б” и ТЕ „Ко лу ба ра А”.

Про из вод ња угља у Ко лу бар ском ба се ну до 2020. го ди не оба-
вља ће се на: (а) по сто је ћим по вр шин ским ко по ви ма По ље „Ц”, 
По ље „Д”, По ље „Ве ли ки Цр ље ни” и „Там на ва – за пад но по ље” и 
(б) но вим ко по ви ма По ље „Д/Е”, По ље „Г” и „Ра дље во – I фа за”.

У про гра ми ма раз во ја ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра са гле да-
ће се мо гућ ност за мен ских ка па ци те та за по вр шин ски коп По ље 
„Д” ко ји пре ста је са ра дом у на ред ном пе ри о ду до кра ја 2020. го-
ди не, на бав ка но ве опре ме, као и и ре ви та ли за ци ја ста ре опре ме 
са ко па По ља „Д” чи ме би јој се про ду жио век екс пло а та ци је за 
на ред них два де се так го ди на.

По сто је ћу про из вод њу угља, ко ја са да из но си око 30x106 t/
го ди шње, тре ба за др жа ти има ју ћи у ви ду да до 2020. го ди не не ће 
до ћи до га ше ња ста рих бло ко ва „Ко лу ба ра А” и ТЕНТ А.

По вр шин ски коп „Там на ва – за пад но по ље” је за тво рио свој 
ин ве сти ци о ни ци клус и од 2011. го ди не про из во ди око 12 мил. t 
угља го ди шње. Ула ском овог ко па у те же ле жи шне усло ве од 2020. 
го ди не пред ви ђа се сма ње ње про из вод ње на про сеч но 10x106 t, ус-
лед се лек тив ног ре жи ма ра да ба ге ра на от ко па ва њу угља. 

Услед ве ли ких по пла ва ма ја 2014. го ди не про из вод ња у овом 
по вр шин ском ко пу је сма ње на у 2014. го ди ни. 

По вр шин ски коп „Там на ва – ис точ но по ље” за вр шио је от ко-
па ва ње угља по ло ви ном 2008. го ди не. От ко па ва ње угља на по вр-
шин ском ко пу „Ве ли ки Цр ље ни” је по че ло 2009. го ди на и на до ме-
шта про из вод њу са по вр шин ског ко па „Там на ва – ис точ но по ље”. 

По ље „Ве ли ки Цр ље ни” рас по ла же ре зер ва ма угља од 21x106 t. 
Коп се екс пло а ти ше опре мом са по вр шин ског ко па „Там на ва – ис точ-
но по ље” и пред ста вља пре ла зни ка па ци тет до отва ра ња ко па По ље 
„Г”. От крив ка се од ла же у уну тра шње од ла га ли ште ко па „Там на ва – 
ис точ но по ље”. Из ме шта ње ре ке Ко лу ба ре (I фа за) би ло је услов за 
отва ра ње ко па „Ве ли ки Цр ље ни”. Екс пло а та ци ја угља у овом ко пу се 
за вр ша ва 2017. го ди не.

Динaмикa прoизвoдњe угљa нa пoвршинскoм кoпу Пoљe „Ц” 
je дaтa у склaду сa но вом кон цеп ци јом раз во ја ру дар ских ак тив-
но сти у Ко лу бар ском ба се ну. Прeдвиђeн je рaд пoвршинскoг кoпa 
Пoљe „Ц” дo 2025. гoдинe, кaдa нaстaвљa сa рaдoм прeлaскoм нa 
пoвршински кoп Пoљe „E” (Ски ца 4).

Ски ца 4: Гра ни це по вр шин ског ко па По ље „Ц”
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На ста вак от ко па ва ња угља на по вр шин ском ко пу По ље „Д” усло вљен је ре а ли за ци јом пла ни ра ног пре се ље ња на се ља Вре о ци. Пре-

ма Идеј ном про јек ту са сту ди јом оправ да но сти про ши ре ња овог ко па до пру ге Бе о град–Бар би ло је пред ви ђе но да ру дар ски ра до ви у 
овом де лу по вр шин ског ко па от поч ну 2011. го ди не и да се за вр ше 2017. го ди не. Ме ђу тим, због про лон ги ра ња пре се ље ња на се ља Вре о-
ци, ова ди на ми ка је из ме ње на и за тва ра ње ко па је пред ви ђе но 2021. го ди не (Ски ца 5).

Ски ца 5: Про ши ре не гра ни це екс пло а та ци је По ља „Д”

У на ред ном пе ри о ду по треб но је из вр ши ти при пре ме за отва ра ње но вих по вр шин ских ко по ва ка ко би се обез бе ди ле по треб не ко-
ли чи не угља. 

Пла ни ра но је да екс пло а та ци ја на по вр шин ским ко по ви ма поч не: „Ју жно по ље”– По ље „Г” – 2017. го ди не, „Ра дље во” – 2019. го ди-
не и По ље „Е” – 2025. го ди не. 

Про из вод ња угља у По љу „Ра дље во” за по тре бе ТЕ „Ко лу ба ра Б” или ТЕНТ Б-3 тре ба ло је да кре не 2014. го ди не. Сло же на струк-
ту ра ле жи шта и сло је ви угље не се ри је, ма ле де бљи не, зах те ва ју на бав ку спе ци фич не ме ха ни за ци је и опре ме. Отва ра ње ко па зах те ва пре-
се ље ње де ло ва на се ља Ра дље во, Ка ле нић, Шар ба не и Бр гу ле, из ме шта ње пу та Ка ле нић–Ра дље во и ре ша ва ње из ме шта ња ре ке Клад ни це 
са при то ка ма. При ли ком отва ра ња ко па за скла ди ште ње от крив ке ко ри сти ће се уну тра шња од ла га ли шта у ко по ви ма „Там на ва – за пад но 
по ље” и „Там на ва – ис точ но по ље”.

Ски ца 6: Екс пло а та ци о не гра ни це ко па „Ра дље во”

„Ју жно по ље” об у хва та ге о ло шка по ља ко ја се во де под на зи ви ма „Ф” и „Г”. Ко ли чи не угља ко је се на ла зе у I и II сло ју угља из но се 
ви ше од 350x106 t . Не по во љан пад угље ног сло ја, ве ли ка ду би на за ле га ња, ви со ко при су ство под зем них во да и бли зи на пру ге Бе о град–
Бар пред ста вља ју зна чај на огра ни че ња за екс пло а та ци ју овог ле жи шта.

Ски ца 7: Про фи ли ле жи шта угља „Ју жно По ље” и По ља „Ра дље во”
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Пре отва ра ња ко па, нео п ход но је из вр ши ти дис ло ка ци ју, по фа за ма, реч них то ко ва Ко лу ба ре, Лу ка ви це и Пе шта на. По ред во до то ка, 
из ме шта се и део др жав ног пу та IБ–22. Пре на сту па ба ге ра, мо ра се из вр ши ти пре до двод ња ва ње от крив ке за рад БТО си сте ма, а та ко ђе и 
чи шће ње ко ри та не кад ак тив них во до то ка од от пад ног ма те ри ја ла и на но са. Зна чај угља у на ред ном пе ри о ду, од но сно це не енер ги је мо-
гу дра стич но да из ме не ову кон цеп ци ју. Ви ша це на дик ти ра ће ве ћи ис коп угља, а ти ме и ме ђу про сто ра и „си гур но сних сту бо ва” из ме ђу 
По ља „Д”, По ља „Ве ли ки Цр ље ни”, „Ју жног по ља” и По ља „Е”. У овој зо ни „за ро бље но” је око 350 ми ли о на то на угља др жав ним пу тем 
IБ–22, пру гом Бе о град–Бар и ин ду стриј ским објек ти ма. Син кли нал ни тип ле жи шта дик ти ра ду жи вре мен ски пе ри од до фор ми ра ња уну-
тра шњег од ла га ли шта па ће се ко ри сти ти сме штај ни про сто ри ко по ва „Там на ва – ис точ но по ље”, По ља „Д” и по ља „Ве ли ки Цр ље ни”.

Нa пoвршинскoм кoпу Пoљe „Г” пред ви ђа се eксплoaтација глaвног по влат ног слojа угљa (Скицa 8).

Ски ца 8: Гра ни це по вр шин ског ко па По ље „Г”

По ље „Е” пред ви ђе но је за за ме ну ка па ци те та По ља „Д”. Пр во бит на ге о ло шка ис тра жи ва ња да ла су ин тер пре та ци ју о тек тон ском 
ра се ду дуж ју жне гра ни це По ља „Д”. На кнад ним ис тра жи ва њем утвр ђен је кон ти ну и тет про сти ра ња сло ја са син кли нал ним по ви ја њем 
глав ног сло ја (II) и по ја вом I сло ја у де ло ви ма По ља „Е”.

С об зи ром на но ву ди на ми ку екс пло а та ци је по у зда но се мо же ре ћи да ће отва ра ње По ља „Е” би ти оба вље но по сто је ћом опре мом 
ко по ва По ља „Д” и По ља „Ц”. Си стем отва ра ња је ком плек сни ји, с об зи ром на за ле га ње глав ног угље ног сло ја, па се, по ред от крив ке и 
ме ђу слој не ја ло ви не, мо ра от ко па ти и по ди на ис под глав ног сло ја ра ди ста бил но сти ис точ не и се вер не зо не от ко па ног по ља. У скло пу 
ра до ва, по ред на ве де них от коп них ма са, зо ни от ко па ва ња при па да ју и од ло же не ма се ки пе „Пе штан” и део ма са у уну тра шњем про сто ру 
По ља „Д”. Пла ни ра се из ме шта ње ре ке Пе штан и пу та Ба ро ше вац–Аран ђе ло вац.

Ски ца 9: Гра ни це по вр шин ског ко па По ље „Е”

Од на ро чи тог је зна ча ја да се пре отва ра ња по вр шин ског ко па По ље „Е” из вр ши ста би ли за ци ја уну тра шњег од ла га ли шта по вр шин-
ског ко па По ље „Б” и По ље „Ц”, јер ће се от коп ни про стор ко ри сти ти као спо ља шње од ла га ли ште при ли ком отва ра ња По ља „Е”.

С об зи ром на зна чај овог ко па и из у зет ну сло же ност ле жи шта, ди на ми ку од ла га ња ма са, са не до вољ но по зна тим хи дро ге о ло шким 
и ге о ме ха нич ким па ра ме три ма, по треб но је пра во вре ме но при сту пи ти ис тра жним ра до ви ма и из ра ди про јект не ге о ло шке и ру дар ске 
до ку мен та ци је. Од по себ ног зна ча ја је бла го вре ме но из ме шта ње ре ке Пе штан као и фор ми ра ње ре тен зи ја у сред њем то ку ре ке, чи ме се 
обез бе ђу је од бра на ко па од по вр шин ских во да.

Ди на ми ка по тро шње угља уса гла ше на је са мо гу ћим раз во јем ка па ци те та по вр шин ских ко по ва Ко лу бар ског ба се на. У не до стат ку 
усво је не ду го роч не кон цеп ци је раз во ја ко по ва у Ко лу бар ском ба се ну у та бе ла ма 34а, 34б, 34в и 35 да ти су ал тер на тив ни сце на ри ји о мо-
гу ћој ди на ми ци екс пло а та ци је са би лан сом ко ли чи на угља за по вр шин ске ко по ве. У пе ри о ду до 2020. го ди не, са мо коп „Там на ва – за пад-
но по ље” оста је све вре ме у екс пло а та ци ји, а оста ли ко по ви или за вр ша ва ју свој век или су у фа зи отва ра ња и раз во ја.
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Пла ни ра не ко ли чи не угља, као бит ни па ра ме три за утвр ђи ва ње ди на ми ке раз во ја от коп них фрон то ва на те ре ну, пред ста вља ју по-

ла зи шта, на осно ву ко јих се пла ни ра екс про при ја ци ја не по крет но сти и утвр ђу је ре жим из град ње и дру ги усло ви ко ри шће ња про сто ра.
Фи нан сиј ски по тен ци јал ЈП ЕПС ни је омо гу ћио да се по сле 1990. го ди не на ста ви ин ве сти ци о ни ци клус из град ње но вих про из вод-

них ка па ци те та и отва ра ње но вих по вр шин ских ко по ва угља. При том тре ба има ти у ви ду да су ин ве сти ци о ни ци клу си у ру дар ству ду-
гач ки и да је за отва ра ње но вих ко по ва по треб но вре ме од пет до се дам го ди на. 

Та бе ла 34а: Екс пло а та ци ја угља у Ко лу бар ском ба се ну – про јек ци ја до 2020. го ди не (у 106 t го ди шње)

Го ди на По ље „Б” По ље „Д” „Там. ис ток” „Там. за пад” „Ве ли ки Цр ље ни” По ље „Д”  
(про ши ре не гра ни це ) По ље „Е” „Ју жно по ље” „Ра дље во” КО ЛУ БА РА

2007. 1,0 14,3 5,О 9,0 / / / / / 29,3
2008. 2,2 14,0 5,0 9.0 / / / / / 30,2
2009. 2,5 14,0 2,0 9,0 2,5 / / / / 30,0
2010. 2,5 14,3 / 12,0 2,5 / / / / 31,3 
2011. 2,5 / / 12,0 3,0 12,50 / / / 30,0 
2012. 2,5 / / 12,0 3,2 12,0 / / / 29,7 
2013. 3,0 / / 12,0 5,0 12,5 / / / 32,5 
2014. 3,0 / / 12,0 5,0 12,0 / / 3,0 35,0 
2015. 0,7 / / 12,0 5,0 12,0  3,0  / 3,3 36,0 
2016. / / / 12,0 4,8 4,0 5,2 4,0 6,0 36,0 
2017. / / / 12,0 / / 11,0 6,0 7,,0 36,0
2018. / / / 11,0 / / 12,0 6,0 7,0 36,0
2019. / / / 11,0 / / 12,0 6,0 7,0 36,0
2020. / / / 11,0 / / 12,0 6,0 7,0,0 36,0

19,9 56,6 12,0 156,0 31,0 65,0 55,2 28,0 40,3 464,0
Из вор: Про стор ни план под руч ја екс пло а та ци је Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на („Слу жбе ни гла сник РС” број 122/08)

Та бе ла 34б: Ди на ми ка екс пло а та ци је угља у РБ Ко лу ба ра (у 106 t го ди шње)
Го ди на По ље „Б”+„Ц” („Е”) По ље „Д”+(„Е”) Про ши ре ње По ља „Д” „Там на ва за пад но по ље” По ље „Ве ли ки Цр ље ни” По ље „Г” „Ра дље во” Укуп но
2012. 4,0 8,0 13,0 5,0 30,0
2013. 5,0 4,0 3,0 14,0 4,0 30,0
2014. 6,0 6,0 14,0 4,0 30,0
2015. 6,0 6,0 14,0 4,0 30,0
2016. 7,0 6,0 14,0 1,0 2,0 30,0
2017. 8,0 6,0 14,0 2,0 30,0
2018. 9,0 4,0 13,0 3,0 29,0
2019. 9,0 4,0 13,0 3,0 2,0 31,0
2020. 10,0 4,0 13,0 3,0 5,0 35,0
Укуп но 64,0 12,0 39,0 122,0 18,0 13,0 7,0 275,0

Из вор: Стра те ги ја упра вља ња ми не рал ним ре сур си ма угља Ко лу бар ског и Ко сто лач ког ба се на до кра ја 2017. го ди не (РГФ 2013)

Та бе ла 34в:  Пла ни ра но отва ра ње ко по ва у Ко лу ба ри у скла ду са ин ве сти ци о ним пла но ви ма ТЕ и од но сних по тре ба за лиг ни том  
(у 106 t го ди шње)

Го ди на
106 то на лиг ни та го ди шње про из вод ње

По ље „Б–Ц” Про ши ре ња По ља „Д” „Там на ва За пад” „Ве ли ки Цр ље ни” По ље „Г” Укуп но
2014. 6 6 14 4 30
2015. 6 6 14 4 30
2016. 8 7 14 1 30
2017. 8 6 13 3 30
2018. 10 4 13 3 30
2019. 10 4 12 4 30
2020. 14 12 4 30
2021. 13 12 2 27
2022. 13 12 2 27
2023. 13 12 2 27
2024. 11 10 2 27
2025. 11 10 2 27

Укуп но 123 33 148 9 24 337
Из вор: Кор по ра тив на и ин ве сти ци о на стра те ги ја ЈП ЕПС, На црт, фе бру ар 2014.

На по ми ње мо да су, на ве де не про јек ци је (та бе ле 34а, 34б и 34в) пре у зе те су из по сто је ћих до ку ме на та. У ме ђу вре ме ну су се окол но-
сти про ме ни ле, на ро чи то по сле ве ли ких по пла ва ма ја 2014. го ди не, па по сто ји мо гућ ност да се у пе ри о ду до 2020. го ди ни не ће оства ри 
пла ни ра на ди на ми ка про из вод ње угља на по је ди ним по вр шин ским коповимa (Та бе ла 35). 

Та бе ла 35: Прог но за раз во ја ко по ва до 2020. го ди не(у 106 t го ди шње)
По вр шин ски коп 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Укуп но

По ље „Там на ва–за пад” 12 14 12 12 12 12 74
По ље „Ц” 2 3 3 4 4 4 20
По ље „Д-Е” 4 4 4 4 4 4 24
По ље „Д” 8 8 8 7 6 6 43
По ље „В. Цр ље ни” 3 0 0 0 0 0 3



62 Број 107 27. новембар 2017.

По вр шин ски коп 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Укуп но
По ље „Г” 0 0 2 2 1 1 6
По ље „Ра дље во” 0 0 0 0 2 2 4
Укуп но: 29 29 29 29 29 29 174

Из вор: Про це не рад ног ти ма за из ра ду Про стор ног пла на18.
–––––––––––––––
18 Про це не су ура ђе не у са рад њи са рад ним ти мом за из ра ду „Ду го роч ног про гра ма раз во ја угље них ба се на ЕПС-а”, 2015, РГФ – ЦПЕ.

Да ља од ла га ња ин ве сти ци о них ула га ња у ру дар ски сек тор 
мо гу ре зул ти ра ти мањ ком у го ди шњој про из вод њи угља од 7 до 
8 ми ли о на то на. За јед нич ко за по вр шин ске ко по ве угља је сте ста-
ра опре ма, у про се ку око 30 го ди на (из у зи ма ју ћи по вр шин ски коп 
„Там на ва – за пад но по ље”), што зна чи да је нео п ход но из вр ши ти 
ње ну ре ви та ли за ци ју и мо дер ни за ци ју. Је дан од основ них сег ме на-
та мо дер ни за ци је је и по ве ћа ње ауто ма ти за ци је про це са уз ра ци о-
на ли за ци ју рад не сна ге и по ве ћа ње вре мен ског и ка па ци та тив ног 
ис ко ри шће ња. Та ко ђе, си стем одр жа ва ња је за ста рео, не е фи ка сан, 
скуп и оп те ре ћен ве ли ким бро јем рад ни ка, те је нео п ход но хит-
но из вр ши ти ра ци о на ли за ци ју и мо дер ни за ци ју опре ме и про це са 
одр жа ва ња.

Ве ли ки про блем у Ко лу бар ском ру дар ском ба се ну пред ста-
вља екс про при ја ци ја као и не план ска из град ња. Због спор ног ре-
ша ва ња пре се ље ња се ла Вре о ци угро же на је пла ни ра на про из вод-
ња на по вр шин ском ко пу По ље „Д”. Мо гу се оче ки ва ти слич ни 
про бле ми и на по вр шин ским ко по ви ма „Там на ва – за пад но по ље”, 
„Ра дље во”, По ље „Е” и По ље „Ц”. 

Стра те ги јом раз во ја енер ге ти ке пред ви ђе на су ин ве сти ци о на 
сред ства за про јек те у но ве по вр шин ске ко по ве угља, као и за ре-
ви та ли за ци ју, за ме ну и до пу ну опре ме ак тив них ко по ва са по ве ћа-
њем енер гет ске ефи ка сно сти у из но су од око две ми ли јар де евра, 
али се њи хо во обез бе ђе ње не ре а ли зу је по пла ни ра ној ди на ми ци. 

1.1.2. Раз вој ру дар ства у пост план ском пе ри о ду

По вр шин ска екс пло а та ци ја угља у Ко лу бар ском ба се ну од 
2021. го ди не до кра ја ве ка екс пло а та ци је од ви ја ће се на пре о ста-
лим екс пло а та бил ним ре зер ва ма угља. Про из вод ња угља у пе ри о-
ду 2021–2035. го ди не пла ни ра се на око 29.000.000 то на го ди шње, 
а од 2036–2040. го ди не ће се по ве ћа ти на 30 ми ли о на то на го ди-
шње. Гру ба про јек ци ја пред ви ђа да ће се у пе ри о ду 2021–2060. го-
ди не про из вод ња угља у Ко лу бар ском ба се ну оства ри ва ти на три 
по вр шин ска ко па. У том пе ри о ду би ће нео п ход но ускла ђи ва ње 

ко ли чи на угља ло ши јег ква ли те та (из „Ра дље ва” и „Там на ве – за-
пад но по ље”) са ко ли чи на ма ква ли тет ног угља (из По ља „Е”), по-
што је за хо мо ге ни за ци ју угља (до ко је ће мо ра ти да до ђе) по треб-
но да ко ли чи не ло ши јег и ква ли тет ног угља бу ду у од го ва ра ју ћој 
сра зме ри. 

Гру ба про јек ци ја да љег раз во ја по вр шин ске екс пло а та ци је 
угља у Ко лу бар ском ба се ну у по сто је ћим до ку мен ти ма ба зи ра на 
је на са да шњем ста њу ис тра же но сти Ба се на, оце ни екс пло а та бил-
но сти (мо гућ но сти да се угаљ до би ја на рен та би лан на чин), као и 
утвр ђе ним ге о ло шким ре зер ва ма угља. Ме ђу тим, у пред сто је ћем 
пе ри о ду мо же до ћи до од ре ђе них про ме на (нпр. раз вој ме ха ни-
за ци је, про ме на це на енер ги је на ви ше и др.) на осно ву ко јих би 
мо гао да се по ве ћа сте пен ис ко ри шће ња утвр ђе них ге о ло шких ре-
зер ви ко је су знат но ве ће од утвр ђе них би лан сних ре зер ви. То би 
омо гу ћи ло и про ши ре ње са да утвр ђе ног про сто ра за по вр шин ску 
екс пло а та ци ју и на она по ља ко ја се свр ста ва ју у ван би лан сне ре-
зер ве, као и на ко ри дор ко ји је оста вљен за ма ги страл не са о бра ћај-
ни це и за ин ду стриј ске објек те. Пе ри од до ка да би се евен ту ал но 
мо гла ство ри ти мо гућ ност ши ре ња екс пло а та бил ног под руч ја је 
ре ла тив но дуг (пре ко 30 го ди на) па је нео п ход но да се бла го вре ме-
но спро ве ду од го ва ра ју ће ак тив но сти за про ду же ње ве ка екс пло а-
та ци је угље ног ба се на. 

Тре ба има ти у ви ду да је по след њих не ко ли ко го ди на до шло 
до про ме не у про це ни мо гућ но сти но вих ула га ња у сек то ру угља 
(уз при сут на еко ло шка огра ни че ња), што ће има ти ути ца ја на про-
ме не у са гле да ва њу бу ду ће про из вод ње угља у Ср би ји а ти ме и у 
Ко лу бар ском ба се ну (Та бе ла 36).

Прак са у све ту је по ка за ла да пред ви ђа ња до де сет го ди на да-
ју ре ал ну прог но зу, са не знат ним од сту па њи ма. Код нас ни овај 
пе ри од, с об зи ром на по сто ја ње број них не до у ми ца, ни је си гу ран. 
По треб но је ак ту е ли зо ва ти ова кве и слич не про гра ме сва ких пет 
го ди на. Про ме не ко је се мо гу де си ти, по ред це не енер ги је, су и но-
ве тех но ло ги је ис ко ри шће ња енер ги је из угља ко је би узро ко ва ле 
ма њу по тро шњу, од но сно про ду жи ле век екс пло а та ци је. 

Ски ца 10: Ко нач на кон ту ра ко па По ље „Е”

Та бе ла 36: Ви зи ја раз во ја ко по ва у пост план ском пе ри о ду (у 106 t )
По вр шин ски коп 2021–2025. 2026–2030. 2031–2035. 2036–2040.

По ље „Там на ва–за пад” 50,0 60,0 60,0 60,0
По ље „Ц” 33,0
По ље „Д-Е” 18,0 18,0 18,0 18,0
По ље „Е” 32,0 32,0 32,0
По ље „Д” 10,0
По ље „Г” 5,0 5,0 5,0 5,0
По ље „Ра дље во” 29,0 35,0 35,0 35,0
Укуп но: 145,0 150,0 150,0 150,0

Из вор: Про це не рад ног ти ма за из ра ду Про стор ног пла на.

Нео п ход но је у скла ду са Стра те ги јом раз во ја енер ге ти ке Ре-
пу бли ке Ср би је до 2025. го ди не из ра ди ти при о ри тет но Ду го роч ну 
стра те ги ју раз во ја Ко лу бар ског ба се на ко ја би раз ре ши ла по сто је-
ће ди ле ме о раз во ју ру дар ства и енер гет ског си сте ма на овом под-
руч ју.

1.1.3. Ис тра жи ва ње наф те и при род ног га са

На осно ву „Про јек та ге о ло шких ис тра жи ва ња наф те и га са 
на те ри то ри ји Ср би је ју жно од Са ве и Ду на ва” (да ље: Про јект) 
одо бре на су НИС-у нафт но-ге о ло шка ис тра жи ва ња (Ре ше ње број 
310-02-059/2010 од 1. апри ла 2010. го ди не) на ис тра жном под руч ју 
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ко ји се у ре ги стру ис тра жних по ља во ди под бро јем 1915. Про јек-
том су пред ви ђе не две фа зе ге о ло шких ис тра жи ва ња – ре ги о нал на 
и де таљ на ге о ло шка ис тра жи ва ња наф те и га са ко ја ће би ти ре а ли-
зо ва на у пе ри о ду од 2010. до 2020. го ди не.

Фа за ре ги о нал них ис тра жи ва ња пред ви ђа из во ђе ње ге о фи-
зич ких ис пи ти ва ња дуж 4 ре ги о нал на се и змич ка про фи ла укуп не 
ду жи не око 1100 km: 2Д ре флек тив них се и змич ких ис пи ти ва ња; 
гра ви ме триј ских ис пи ти ва ња; и ге о маг нет ских ис пи ти ва ња.

Фа за де таљ них ге о ло шких ис тра жи ва ња на те ри то ри ји Ср би-
је ју жно од Са ве и Ду на ва до 2020. го ди не спро во ди се у ци љу 
от кри ва ња но вих ре зер ви наф те и га са. Пла ни ра но је из во ђе ње де-
таљ них се и змич ких ис пи ти ва ња у оби му од 2.800 km и бу ше ња 23 
ис тра жне бу шо ти не.

На осно ву „Про јек та”, одо бре на су НИС-у нафт но-ге о ло шка 
ис тра жи ва ња на ис тра жном под руч ју Ко лу бар ског угље ног ба се-
на. Пред ви ђе но је да се у пе ри о ду ре а ли за ци је Про јек та до 2020. 
го ди не из вр ши сни ма ње 300 km ре флек тив них 2Д се и змич ких ис-
пи ти ва ња и гра ви ме триј ска и ге о маг нет ска ис пи ти ва ња у укуп ном 
оби му од 850 та ча ка. Ди на мич ким пла ном ре а ли за ци је ис тра жног 
бу ше ња пред ви ђе не су две ис тра жне бу шо ти не.

Пла ни ра ни ге о ло шки ис тра жни ра до ви ће се из во ди ти пре ма 
про гра му и ди на ми ци ко ји су да ти Про јек том, пре ма ко ме тре ба 
озна чи ти про стор за из во ђе ње ге о ло шких ис тра жи ва ња наф те и 
при род ног га са.

У слу ча ју от кри ћа но вих ле жи шта наф те и га са на План ском 
под руч ју, над ле жно ми ни стар ство мо же да до зво ли њи хо ву екс-
пло а та ци ју у це лом об у хва ту Пла на, од но сно на оним де ло ви ма 
те ри то ри је на ко ји ма не ма по себ них огра ни че ња за ову вр сту де-
лат но сти, у скла ду са са вре ме ним еко ло шким стан дар ди ма и по-
зи тив ном за кон ском ре гу ла ти вом и ре ше њи ма из од го ва ра ју ћег 
план ског до ку мен та. 

1.2.РазвојенергетикеуКолубарскомбасену

1.2.1. Про из вод ња елек трич не енер ги је у план ском пе ри о ду

Раз вој елек тро при вре де се ускла ђу је са по тре ба ма при вред-
ног и дру штве ног раз во ја, тј. са ра стом по тре ба при вре де и ста-
нов ни штва.

Стра те ги ја раз во ја енер ге ти ке утвр ди ла је стра те шке прав це 
раз во ја енер ге ти ке Ср би је до 2025. го ди не с прог но за ма до 2030. 
го ди не. При том, узе те су у об зир и оба ве зе ко је је Ре пу бли ка Ср-
би ја пре у зе ла члан ством у Енер гет ској за јед ни ци, а ко је се пр вен-
стве но ти чу еми си ја из тер мо е нер гет ских ка па ци те та и уче шћа 
об но вљи вих из во ра енер ги је у бру то фи нал ној по тро шњи енер ги-
је. Про цес укљу чи ва ња у Енер гет ску за јед ни цу, где је Ср би ја пре-
у зе ла оба ве зу им пле мен та ци је про пи са Европ ске уни је, за по чео 
је још 2002. го ди не пот пи си ва њем пр вог Атин ског ме мо ран ду ма 
о раз у ме ва њу, да би се ко нач но ре а ли зо вао Уго во ром о осни ва њу 
Енер гет ске за јед ни це 2006. го ди не и ње го вим ра ти фи ко ва њем у 
На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је исте го ди не. То је исто-
вре ме но био и пр ви уго вор ко ји је Ре пу бли ка Ср би ја скло пи ла са 
Европ ском уни јом. Овим уго во ром и дру гим ак ти ма до не тим од 
стра не Енер гет ске за јед ни це и пот пи сни ка уго во ра, ство рио се 
ујед на чен прав ни оквир за са рад њу са Европ ском уни јом и ин ве-
сти ци је у енер гет ску ин фра струк ту ру. При ме на ди рек ти ва ве за них 
за енер ге ти ку је оба ве зу ју ћа за Ре пу бли ку Ср би ју.

У Стра те ги ји раз во ја енер ге ти ке, утвр ђе не су елек тро е нер-
гет ске прог но зе на ни воу Ре пу бли ке за пе ри од до 2020. го ди не 
по ко ји ма је циљ ин тен зив ни ји раз вој про из вод ње елек трич не 
енер ги је на ба зи об но вљи вих из во ра енер ги је (хи дро е нер ги ја, ве-
тар, сун це и би о ма са) и ко ри шће ње по сто је ћих ре зер ви лиг ни та 
уз при ме ну нај са вре ме ни јих тех но ло ги ја про из вод ње елек трич не 
енер ги је и за шти те жи вот не сре ди не. При о ри тет не ак тив но сти у 
про из вод њи елек трич не енер ги је до 2020. го ди не су:

– ре кон струк ци ја тер мо е лек тра на са гла сно Ди рек ти ви о 
огра ни че њу еми си ја од ре ђе них за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху из 
ве ли ких по стро је ња за са го ре ва ње (Ди рек ти ва 2001/80/ЕЗ);

– из град ња но вих тер мо е нер гет ских ка па ци те та на угаљ сна-
ге 350 МW; и

– из град ња ка па ци те та ОИЕ 1112 МW (ве тар 500 МW, ма ле 
хи дро е лек тра не 208 МW, ве ли ке хи дро е лек тра не 250 МW, би о гас 
43 МW, ге о тер мал на енер ги ја 1 МW, би о ма са 100 МW и сун це 10 
МW) са гла сно Ди рек ти ви 2009/28/ЕЗ. 

За да љи раз вој енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је су штин ски зна-
чај има ју Ди рек ти ва 2001/80/ЕУ о огра ни че њу еми си ја од ре ђе них 
за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух из ве ли ких по стро је ња за са го ре-
ва ње и Ди рек ти ва 2009/28/ЕК о про мо ци ји ко ри шће ња енер ги је 
из об но вљи вих из во ра. Ди рек ти ва 2001/80/ЕК пред ви ђа до кра ја 
2017. го ди не сма ње ње еми си је SO2, NOх и че сти ца из тер мо по-
стро је ња са то плот ним ула зом ко ји је јед нак или ве ћи од 50 МW, 
без об зи ра на вр сту го ри ва. Вла да је до не ла Уред бу о гра нич-
ним вред но сти ма еми си ја из по стро је ња за са го ре ва ње и пре да ла 
Енер гет ској за јед ни ци На ци о нал ни план за сма ње ње еми си ја за-
га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух. Рок за уса гла ша ва ње са Ди рек ти вом 
2001/80/ЕК о огра ни че њу еми си ја од ре ђе них за га ђу ју ћих ма те ри ја 
у ва здух из ве ли ких по стро је ња за са го ре ва ње је крај 2023. го ди-
не, а са Ди рек ти вом 2010/75/ЕК о ин ду стриј ским еми си ја ма крај 
2027. го ди не. У ци љу спро во ђе ња Ди рек ти ве 2001/75/ЕК, у но ве 
тер мо е нер гет ске објек те и оне ко ји се ре ви та ли зу ју мо ра да се 
угра ђу ју по стро је ња за од сум по ра ва ње, де ни три фи ка ци ју дим них 
га со ва, као и елек тро фил три ви со ке ефи ка сно сти. Ово се од но си 
на тер мо е нер гет ске бло ко ве сна ге пре ко 300 МW (бло ко ви ТЕНТ 
АЗ-А6, ТЕНТ Б1-Б2, Ко сто лац Б1-.Б2, укуп не ин ста ли са не сна ге 
3.160 МW и про сеч не го ди шње про из вод ње од око 19.000 GWh), 
док ће од лу ка за оста ле бло ко ве би ти до не та на кон из ра де ана ли за 
ис пла ти во сти.

Има ју ћи у ви ду и оба ве зну при ме ну Ди рек ти ве 2010/75/ЕУ 
о ин ду стриј ским еми си ја ма (ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро-
ли за га ђи ва ња) за но ве про јек те и скло пље ни спо ра зум са Вла дом 
Ре пу бли ке Ки не о из град њи ТЕ „Ко сто лац Б3” сна ге 350 МW мо-
дер не тех но ло ги је и са енер гет ском ефи ка сно шћу пре ко 40%, ни је 
ве ро ват но да ће из град ња но вих тер мо е нер гет ских ка па ци те та на 
ко лу бар ски лиг нит по че ти у пе ри о ду до 2020. го ди не.

За ма ње тер мо бло ко ве (Мо ра ва, Ко лу ба ра. Па нон ске елек-
тра не), с об зи ром на њи хо ву ста рост, про сеч ну енер гет ску ефи ка-
сност ис под 30% и ви со ке опе ра тив не тро шко ве, сук це сив но по-
вла че ње до 2024. го ди не је ве ро ват но, а њи хо во функ ци о ни са ње 
– у пе ри о ду по сле 2017. го ди не ће се обез бе ди ти ре а ли за ци јом На-
ци о нал ног пла на за ума ње ње еми си је.

За Тер мо е лек тра ну „Ни ко ла Те сла” – бло ко ви А1 и А2, као и 
Тер мо е лек тра ну „Ко сто лац” – бло ко ви А1 и А2, на кон из ра де сту-
диј ске до ку мен та ци је, по сто ји мо гућ ност да на ста ве рад уз при-
ме ну ме ра за шти те жи вот не сре ди не и по ве ћа ња енер гет ске ефи-
ка сно сти.

На сма ње ње про из вод ње елек трич не енер ги је на ба зи ко лу бар-
ског лиг ни та зна чај но ће ути ца ти и прет по ста вље но уче шће об но-
вљи вих из во ра енер ги је (ОИЕ) у про из вод њи елек трич не енер ги је 
на осно ву оба ве зе из Ди рек ти ве 2009/28/ЕЗ о про мо ци ји елек трич-
не енер ги је про из ве де не из об но вљи вих из во ра енер ги је. Ре пу бли ка 
Ср би ја је усво ји ла На ци о нал ни ак ци о ни план за ОИЕ 2013. го ди не 
као оквир за про мо ци ју енер ги је про из ве де не из об но вљи вих из-
во ра и по ста ви ла оба ве зу ју ће на ци о нал не ци ље ве до 2020. го ди не 
– да енер ги ја из об но вљи вих из во ра у бру то фи нал ној по тро шњи 
енер ги је уче ству је са 27%, а у тран спор ту са 10%. Ра ди ве ћег ко-
ри шће ња об но вљи вих из во ра, Ре пу бли ка Ср би ја се при дру жи ла зе-
мља ма ко је суб вен ци о ни шу про из вод њу елек трич не енер ги је из об-
но вљи вих из во ра и уве ла нај ра спро стра ње ни ји мо дел – под сти цај не 
фик сне от куп не це не („feed-in” та ри фа) са пе ри о дом за га ран то ва ног 
пре у зи ма ња елек трич не енер ги је од 12 го ди на. 

1.2.2. Про из вод ња елек трич не енер ги је у пост план ском пе ри о ду

У пе ри о ду по сле 2020. го ди не про це њу је се да ће би ти ак-
тив ни сле де ћи по вр шин ски ко по ви: „Там на ва – за пад но по ље”, 
По ље „Д-Е”, По ље „Е”, По ље „Г” и „Ра дље во”, са укуп ном го ди-
шњом про из вод њом 28–30 ми ли о на то на угља. Ова ди на ми ка про-
из вод ње угља у скла ду је са по сто је ћим екс пло а та ци о ним ре зер-
ва ма угља по по љи ма. Уз прет по став ку го ди шње про из вод ње до 
30 ми ли о на то на угља, екс пло а та ци о ни век ко по ва про те же се на 
пе ри од по сле 2060. го ди не. Дру гим ре чи ма си ро вин ска ба за Ко-
лу бар ског угље ног ба се на рас по ла же до вољ ним ко ли чи на ма угља 
од го ва ра ју ћег ква ли те та ко ји мо же, уз од го ва ра ју ћа ин ве сти ци о на 
ула га ња, да по др жи ду го роч ни раз вој ни тренд про из вод ње елек-
трич не енер ги је ко ји је у скла ду са основ ним прин ци пи ма одр жи-
вог раз во ја (енер гет ска и еко ло шка ефи ка сност). Та ко ђе, ана ли зе и 
оче ки ва ни трен до ви раз во ја по тро шње и по тен ци ја ла про из вод них 
ка па ци те та, ука зу ју на оправ да ност ова квог при сту па. 
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Има ју ћи у ви ду оства ри ва ње про из вод них ци ље ва ра ди ожи-
вља ва ња ин ве сти ци о них ак тив но сти ко је су у не по сред ној функ-
ци ји по ве ћа ња про из вод ње и снаб де ва ња ку па ца елек трич ном 
енер ги јом, по тен ци јал на ре а ли за ци ја ових про је ка та пред ви ђе на 
је мо де лом за јед нич ког ула га ња ЕПС-а са стра те шким парт не-
ром рас пи си ва њем тен де ра, при че му ЕПС ста вља на рас по ла га ње 
сред ства (објек те и опре му) ко ји су већ из гра ђе ни, од но сно на ба-
вље ну опре му, а стра те шки ин ве сти то ри ула жу ка пи тал, те сра-
змер но уло же ном ка пи та лу сти чу уче шће у вла сни штву, чи ме се 
обез бе ђу ју сред ства за ре а ли за ци ју про је ка та. Исто вре ме но, ова-
кав на чин ре ша ва ња фи нан си ра ња пред ста вља зна ча јан ко рак у 
отва ра њу тр жи шта елек трич не енер ги је, кроз укљу чи ва ње на тр-
жи ште ве ли ких не за ви сних про из во ђа ча елек трич не енер ги је са 
се ди штем у зе мљи. 

Ова кав при ступ је усло вљен чи ње ни цом да ЈП ЕПС не рас-
по ла же соп стве ним сред стви ма, ни ти има кре дит ну спо соб ност и 
фи нан сиј ски по тен ци јал ко ји омо гу ћу је по тре бан ни во ин ве сти ци-
ја, че му је пр вен стве но до при не ла ду го го ди шња по ли ти ка де пре-
си ра ња це не елек трич не енер ги је. Са дру ге стра не, до бра стра те-
шка парт нер ства, осим фи нан сиј ске по др шке, до но се и тран сфер 
зна ња, но вих тех но ло ги ја и по ди за ње оп ште по слов не ефи ка сно-
сти. Та ко ђе, мо дел стра те шког парт нер ста ва за ре а ли за ци ју ин-
ве сти ци ја у основ ну де лат ност, до при но си очу ва њу ин те гри те та 
ЕПС-а и во ди ка ли дер ској по зи ци ји на бу ду ћем ре ги о нал ном тр-
жи шту.

Ра ди ра ци о нал ног и еко но мич ног ко ри шће ња енер гет ских 
по тен ци ја ла и има ју ћи у ви ду све ве ћа еко ло шка огра ни че ња, као 
и по тен ци јал не за бра не ко ри шће ња лиг ни та за про из вод њу елек-
трич не енер ги је, пред ви ђа се да бу ду ћи мак си ма лан исто вре ме-
но ин ста ли са ни ка па ци тет на ба зи ко лу бар ског лиг ни та бу де око 
3.000 MW. То зна чи да се у на ред ном пе ри о ду за укуп не по тре бе 
не пред ви ђа ве ћа про из вод ња од 30 ми ли о на t лиг ни та го ди шње, 
ко ја ће по сте пе но да опа да. Ме ђу тим, то огра ни че ње чи ни ну жним 
по ступ ност у из град њи но вих ка па ци те та и на ме ће по тре бу укљу-
чи ва ња но вих тех но ло ги ја ко ри шће ња лиг ни та за про из вод њу 
елек трич не енер ги је. 

Пре ма Стра те ги ји раз во ја енер ге ти ке пред ви ђа се до 2025. го-
ди не из град ња но вог ка па ци те та 350 МW на угаљ, а у пе ри о ду до 
2030. го ди не још је дан ка па ци тет од 350 МW. То ства ра мо гућ ност 
из град ње ТЕ „Ко лу ба ре Б” или „ТЕНТ Б3”. 

Има ју ћи у ви ду све не по зна ни це ко је пра те бу ду ћу си ту а ци-
ју у по гле ду из град ње тер мо е лек тра на на угаљ, као и ко ри шће ње 
угља за про из вод њу елек трич не енер ги је и зах те ве ве за не за ути-
цај на кли мат ске про ме не, по треб но је, уко ли ко до ђе до про ме на у 
кон цеп ту из град ње но вих тер мо е лек тра на на угаљ, ак ту е ли зо ва ти 
ове би лан се.

Спро ве де не ана ли зе су по ка за ле да ће, раз во јем Ко лу бар ског 
ру дар ског ба се на и отва ра њем но вих ко по ва, до ћи до по ра ста уче-
шћа ни ско ква ли тет них угље ва то плот не мо ћи ис под 5.300 kЈ/kg. 
Због то га је, по сле 2025. го ди не, мо гу ћа из град ња по стро је ња са 
цир ку ла ци о ним флу и ди за ци о ним сло јем (ЦФС) сна ге око 200 MW 
за са го ре ва ње ван би лан сних лиг ни та нај ни же то плот не мо ћи. По-
стро је ње са са го ре ва њем у ЦФС, сме ште но у не по сред ној зо ни 
по сто је ће ТЕ „Ко лу ба ра А” или бли же зо ни ко по ва ра ди сма ње-
ња тран спорт них тро шко ва, омо гу ћи ло би ефи ка сни је ко ри шће ње 
ван би лан сних ре зер ви лиг ни та Ко лу бар ског ба се на и снаб де ва ње 
то плот ном енер ги јом да љин ских си сте ма гре ја ња. 

1.2.3. Про из вод ња то плот не енер ги је

Тер мо е лек тра на ТЕ „Ко лу ба ра Б” пред ви ђе на је пр во бит но за 
ком би но ва ну про из вод њу елек трич не и то плот не енер ги је, од но-
сно као ван град ска то пла на за снаб де ва ње гра да Бе о гра да то плот-
ном енер ги јом. Та кон цеп ци ја је са да про ме ње на и на пу ште на. До 
ње ног за вр шет ка, за гре ја ње при вре ме них обје ка та I фа зе ре а ли за-
ци је глав них по гон ских обје ка та ко ри сти ће се то плот на енер ги ја 
из ко тлар ни це „Там на ва – ис ток” у из но су од око 650 kW.

На кон пу шта ња у по гон I фа зе, из ТЕ „Ко лу ба ра Б” ће се 
снаб де ва ти то плот ном енер ги јом це ло под руч је енер гет ско-ин-
ду стриј ског ком плек са. За гре ја ње обје ка та ТЕ „Ко лу ба ра Б” по-
треб но је обез бе ди ти око 2300 kW то плот не енер ги је ко ја ће се ди-
стри бу и ра ти то пло во ди ма до под ста ни ца у објек ти ма. Ре жим ра да 
то пло во да ће би ти 120/75 ºC. 

У слу ча ју град ње по стро је ња са цир ку ла ци о ним флу и ди за-
ци о ним сло јем сна ге око 200 MW за са го ре ва ње да нас ван би лан-
сних лиг ни та нај ни же мо ћи, у свом ко ге не ра тив ном ра ду би мо гло 
да пре у зме и ду го роч но снаб де ва ње гра да и ин ду стри је Ла за рев ца 
то плот ном енер ги јом за гре ја ње из ком би но ва не про из вод ње елек-
трич не и то плот не енер ги је. Ова квим кон цеп том би се омо гу ћи ло 
да ље уна пре ђе ње ефи ка сно сти и еко ло шких ка рак те ри сти ка по-
стро је ња.

1.2.4. Пре ра да лиг ни та

У пе ри о ду до 2020. го ди не не ће се гра ди ти но ва су ша ра, већ 
ће се са мо по ве ћа ти ка па ци тет по сто је ће то пла не и су ша ре на ми-
ли он то на су ше ног лиг ни та. По сле 2020. го ди не тре ба ра чу на ти са 
дис ло ка ци јом ових по го на.

Не за ви сно од за вр ша ва ња ТЕ „Ко лу ба ра Б” хо мо ге ни за ци ја 
угља је тех но ло шка опе ра ци ја ко јој по вр шин ски коп „Там на ва – 
за пад но по ље” тре ба да при сту пи у нај ско ри је вре ме. Да би се тај 
по сту пак из вео би ће по треб но про ду жи ти по сто је ћу де по ни ју (на 
про јек то ва не ди мен зи је) и за ме ни ти по сто је ћу ком би но ва ну ма-
ши ну за од ла га ње и де по но ва ње угља, но вим ма ши на ма ко је ће 
омо гу ћи ти ко ри шће ње де по ни је у про це су хо мо ге ни за ци је.

1.3.Енергетскаефикасностиобновљивиизвориенергије
(ОИЕ)

У окви ру План ског под руч ја мо ра се при сту пи ти за шти ти 
свих при род них ре сур са, од но сно за шти ти око ли не, сма ње њу за-
ви сно сти од уво зне енер ги је, тј. сти му ли са ти за ме ну уво зних го-
ри ва до ма ћим из во ри ма енер ги је и укљу чи ти об но вљи ве из во ре 
енер ги је у про гра ме енер гет ске ефи ка сно сти.

1.3.1. Енер гет ска ефи ка сност – ра ци о нал но ко ри шће ње енер ги је

У сек то ру ру дар ства, енер ге ти ке и ин ду стри је – ве ли ким по-
тро ша чи ма енер ги је – мо гу ће је оства ри ти сма ње ње по тро шње 
енер ги је спро во ђе њем сле де ћих ме ра:

– по бољ ша њем кон тро ле и ре гу ли са ња про це са про из вод ње 
и ко ри шће ња енер ги је;

– ко ри шће њем от пад не то пло те из енер гет ских по стро је ња и 
про из вод них про це са;

– енер гет ском ин те гра ци јом про из вод ног про це са;
– ра ци о на ли за ци јом у тех но ло шком про це су про из вод ње и 

ди стри бу ци је угља (хо мо ге ни за ци ја угља на по вр шин ским ко по-
ви ма, ре кон струк ци ја уто вар них ме ста); 

– уна пре ђе њем тех но ло ги ја у окви ру ин ду стриј ске про из вод-
ње, по тро шње и ди стри бу ци је;

– ре ви та ли за ци јом по сто је ћих бло ко ва у тер мо е лек тра на ма, 
од сум по ра ва њем дим них га со ва и огра ни че њем еми си је сум пор-
ди ок си да у бло ко ви ма ТЕ;

– раз во јем си сте ма тран спор та и од ла га ња пе пе ла и шља ке 
при ме ном уна пре ђе не тех но ло ги је (угу шће на пул па са од но сом 
во де и пе пе ла 1 : 1) до при не ће по ве ћа њу ефи ка сно сти ра да тер-
мо е лек тра на и ве ћој за шти ти жи вот не сре ди не; но вом тех но ло ги-
јом тран спор та и од ла га ња пе пе ла, по ред сма ње ња еол ске еро зи је 
пе пе ла, омо гу ћи ће се и сма ње ње за га ђе ња под зем них и по вр шин-
ских во да.

На чин ко ри шће ња гра ђе вин ског зе мљи шта и струк ту ра згра да 
има ју ве ли ки ути цај на ра ци о нал ну по тро шњу енер ги је у згра дар-
ству. Па жљи во про јек то ва ње по је ди них згра да, на се ља и ур ба них 
струк ту ра мо же зна чај но до при не ти оства ре њу овог ци ља. Ве о ма 
је бит на при ме на прин ци па енер гет ске ефи ка сно сти у про стор ним, 
ре ги о нал ним и ур ба ни стич ким пла но ви ма; у пла ни ра њу из град њи 
и екс пло а та ци ји згра да; у си сте му да љин ског гре ја ња итд.

У сек то ру згра дар ства по треб но је ре а ли зо ва ти сле де ће ак-
тив но сти:

– пре ла зак са гре ја ња на елек трич ну енер ги ју на дру ге ви до-
ве енер ги је;

– до след на при ме на За ко на о пла ни ра њу и из град њи, Пра-
вил ни ка о енергет скoj ефи ка сно сти згра да („Слу жбе ни гла сник 
РС”, брoj 61/11) као и Пра вил ни ка о усло ви ма, са др жи ни и на чи ну 
из да ва ња сер ти фи ка та о енер гет ским свој стви ма згра да („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 61/11, 3/12 и 69/12); 
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– пре ла зак са па у шал не на пла те на об ра чун за гре ја ње и при-

пре му то пле во де пре ма из ме ре ној по тро шњи то плот не енер ги је;
– осни ва ње под сти цај них фон до ва за по бољ ша ње то плот не 

за шти те по сто је ћих стам бе них згра да, итд.

1.3.2. Об но вљи ви из во ри енер ги је (ОИЕ)

За оства ре ње ве ћег ко ри шће ња ОИЕ нео п ход но је сти му ли-
са ти да ље ис тра жи ва ње по тен ци ја ла и њи хо во еко ном ско вред но-
ва ње у скла ду са са вре ме ним тех но ло шким ре ше њи ма. Да би се 
об но вљи ва енер ги ја при хва ти ла по треб но је спро во ди ти број не 
ак ци је ко је, из ме ђу оста лог, об у хва та ју рад са јав но шћу кроз про-
гра ме пер ма нент не еду ка ци је. Циљ је да се при хва ти иде ја о еко-
ном ским и еко ло шким пред но сти ма при ме не ОИЕ.

Енер гет ски си сте ми, ко ји се за сни ва ју на об но вљи вим ло кал-
ним енер гет ским из во ри ма, по пра ви лу, има ју де цен тра ли зо ва ну 
ор га ни за ци о ну струк ту ру. Об но вљи ви из во ри енер ги је се, пре све-
га, ко ри сте у бли зи ни по тро ша ча (уко ли ко ни су по ве за ни на енер-
гет ски си стем) и углав ном ни је еко ном ски оправ дан тран спорт на 
ве ли ка ра сто ја ња, па се про из вод ња, ди стри бу ци ја и ко ри шће ње 
ор га ни зу је на ре ги о нал ној осно ви.

Спро во ђе ње на ве де не по ли ти ке ће под ста ћи ко ри шће ње ло-
кал них енер гет ских из во ра и ини ци ја ти ва, из град њу од го ва ра ју ће 
тех нич ке и со ци јал не ин фра струк ту ре, ујед на че ни ји раз вој и уво-
ђе ње ин те грал ног пла ни ра ња.

Би о ма са
На осно ву Ак ци о ног пла на за би о ма су и На ци о нал не стра те-

ги је за укљу чи ва ње Ре пу бли ке Ср би је у ме ха ни зам чи стог раз во ја 
Кјо то про то ко ла за сек то ре упра вља ња от па дом, по љо при вре де и 
шу мар ства („Слу жбе ни гла сник РС”, број 8/10), под сти чу се про-
јек ти CDМ (Ме ха ни зми чи стог раз во ја) ко ји ути чу на убла жа ва ње 
и при ла го ђа ва ње кли мат ским про ме на ма. Та кви про јек ти пред ви-
ђа ју осни ва ње план та жа за про из вод њу би о го ри ва у де гра ди ра ним 
ре ги о ни ма, од но сно на на пу ште ним по љо при вред ним зе мљи шти-
ма, рав ним те ре ни ма по год ним за сад њу и се чу, уз упо тре бу ме ха-
ни за ци је, бр зо ра сту ћих шум ских вр ста (то по ла, ба грем, ли па, вр ба 
и сл.), ко је обез бе ђу ју оп ти мал ну се кве стра ци ју угље ни ка и ви со ку 
сто пу по вра ћа ја уло же них сред ста ва у ре ла тив но крат ком ро ку. Са-
го ре ва ње би о ма се и от па да ка тре ба да бу де у скла ду са еко ло шким 
стан дар ди ма за про из вод њу то плот не и елек трич не енер ги је.

За про из вод њу енер ги је из би о ма се нај бо ље је са ди ти по себ-
не план та же бр зо ра сту ћег др ве ћа (вр ба, то по ла и др.). 

Про из вод ња би о ма се пред ви ђа се у при о ба љу Ко лу ба ре као и 
ње них при то ка, (по себ но у алу ви о ни ма) и за вр шних кон ту ра ко по-
ва, као и у са ни тар ним зо на ма око из во ри шта (oкo 583 ha). 

Да би про из вод ња би о га са из жи во тињ ског от па да би ла ра ци-
о нал на, по треб не су ве ће фар ме. На План ском под руч ју пред ви ђа 
се раз вој сто чар ства, што омо гу ћа ва ко ри шће ње жи во тињ ског от-
па да за про из вод њу би о га са. Жи во тињ ски от пад, као ве ли ки из вор 
еми си ја ме та на, пру жа ши рок спек тар ко ри шће ња. Овај от пад тре-
ти ра се ана е роб но, у си сте ми ма као што су ла гу не или отво ре не 
ја ме. Про из ве де ни би о гас са др жи ве ли ки удео ме та на, ко ји се мо-
же ис ко ри сти ти за про из вод њу то плот не или елек трич не енер ги је.

Нај зна чај ни је огра ни че ње за ве ће ко ри шће ње би о ма се пред-
ста вља не до вољ на рас по ло жи вост и ис ку ство у ко ри шће њу опре-
ме, као и не по сто ја ње раз ви је ног тр жи шта би о ма се. Што се ти че 
ко ри шће ња би о ма се за про из вод њу то плот не енер ги је, има ју ћи у 
ви ду ак ту ел не це не енер ге на та, еко ном ски је оправ да но ко ри сти ти 
би о ма су као за ме ну за при род ни гас или теч на го ри ва, на ро чи то 
лож уља, док ни ске це не угља још увек не мо ти ви шу ин ве сти то ре 
да пре ла зе са угља на би о ма су.

Пра вил но ко ри шће ње би о ма се не ма не га тив них ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну. У на ред ном пе ри о ду по сто је по тен ци ја ли и про-
стор не мо гућ но сти за ко ри шће ње би о ма се за за гре ва ње про сто ра у 
до ма ћин стви ма и згра да ма ко ри шће њем бри ке та и пе ле та од би о-
ма се, као и ко ри шће ње би о ма се у си сте му да љин ског гре ја ња.

Со лар на енер ги ја
Со лар ну енер ги ју тре ба ко ри сти ти за раз вој ак тив ног и па-

сив ног со лар ног гре ја ња и хла ђе ња, за скла ди ште ње то плот не 
енер ги је, као и за раз вој ин те гри са них си сте ма ко ри шће ња сун-
че ве енер ги је. У на ред ном пе ри о ду је по треб но спро ве сти ак тив-
но сти усме ре не на про мо ци ју ко ри шће ња со лар не енер ги је за 
за гре ва ње са ни тар не во де и про сто ри ја, ка ко у јав ним, та ко и у 
стам бе ним објек ти ма (но вим и ре кон стру и са ним).

При о ри тет има кон вер зи ја со лар не у то плот ну енер ги ју, пре 
све га вр ло еко но мич ним уре ђа ји ма на кро во ви ма за за гре ва ње во-
де за са ни тар не по тре бе, као и за евен ту ал но до гре ва ње ин ди ви ду-
ал них стам бе них је ди ни ца.

У окви ру гра ђе вин ских под руч ја на се ља мо гу се ко ри сти ти 
раз не вр сте па сив них со лар них си сте ма (обје кат пред ста вља при-
јем ник ко ји за хва та и чу ва нај ве ћи део енер ги је) као и ак тив ни 
со лар ни си сте ми (за хва та ју енер ги ју ин ста ли са њем по себ не опре-
ме). Ово је по себ но ва жно спро ве сти у окви ру ве ћих на се ља и на 
објек ти ма ко ји су ве ли ки по тро ша чи то плот не и елек трич не енер-
ги је.

На се ља су углав ном ма ле гу сти не, објек ти су у ве ћи ни слу-
ча је ва сло бод но сто је ћи, без ве ћих пре пре ка при сту пу сун че вим 
зра ци ма, што омо гу ћа ва ко ри шће ње со лар не енер ги је за гре ја ње и 
про из вод њу то пле во де, чи ме се мо же сма њи ти по тро шња кла сич-
них из во ра енер ги је. Гре ја ње на ба зи со лар не енер ги је мо ра би ти 
по ве за но и са ре гу ла тив ним и под сти цај ним ме ра ма за спро во ђе ње 
про гра ма по бољ ша не то плот не изо ла ци је згра да.

Хи дро по тен ци јал
Пре ма до са да шњим ис тра жи ва њи ма на План ском под руч ју 

не по сто је до вољ ни по тен ци ја ли за ко ри шће ње енер ги је ма лих хи-
дро е лек тра на. 

Мо гу ћа је из град ња хи дро агре га та ма ле сна ге, на пре лив ној 
ко мо ри ка на ла то пле во де бу ду ће ТЕ „Ко лу ба ра Б”.

Ге о тер мал на енер ги ја 
На План ском под руч ју по сто је из ве сни по тен ци ја ли за ко ри-

шће ње ге о тер мал не енер ги је (под руч је Ру дов ци – М. Цр ље ни). С 
об зи ром на хе миј ски са став они се мо гу ко ри сти ти за спорт ско-
ре кре а ци о не свр хе (спољ ња упо тре ба) и до не кле за ин ду стриј ске 
свр хе за до би ја ње не ких еле ме на та из ми кро ком по нент ског са ста-
ва. Ми не рал не и тер мо ми не рал не во де мо гу се ко ри сти ти као ле-
ко ви те (бал не о те ра пе ут ске свр хе), енер гет ске, тех но ло шке свр хе, 
за за гре ва ње ста кле ни ка и сл.

2. ПРИ ВРЕД НИ РАЗ ВОЈ

2.1.Привредниразвојипросторниразмештајиндустрије,
МСПиуслуга

2.1.1. Кон цеп ци ја при вред ног раз во ја План ског под руч ја

Основ но упо ри ште ду го роч не кон цеп ци је раз во ја Ко лу бар-
ског ба се на про ис ти че из оп ште ре ги о нал не раз вој не стра те ги је, 
Стра те ги је раз во ја ин ду стри је Ср би је, Стра те ги је раз во ја енер ге-
ти ке Ре пу бли ке Ср би је, Ду го роч ног програмa екс пло а та ци је угља 
у угљо но сним ба се ни ма ЈП ЕПС, стра те ги ја раз во ја ло кал не еко-
но ми је, као и из де фи ни са ња раз вој них цен та ра, при вред них зо-
на, на чи на мо бил но сти основ них ре ги о нал них фак то ра (по себ но 
ка пи та ла и рад не сна ге), ја ча ња по др шки упра вљач ким ме ха ни-
зми ма, ин сти ту ци о нал но-ор га ни за ци о ним аран жма ни ма, мо де ла 
парт нер ста ва у ре а ли за ци ји стра те шких про је ка та, и дру гих фак-
то ра. На ве де не раз вој не стра те ги је пред ста вља ју ду го роч ни раз-
вој ни оквир про стор не по ли ти ке Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на, 
за сно ван на еко ном ско-тр жи шној ва ло ри за ци ји рас по ло жи вих по-
тен ци ја ла, про стор них огра ни че ња и дру гих фак то ра и иза зо ва. 

Због окол но сти иза зва них еко ном ском и фи нан сиј ском кри-
зом сва пред ви ђа ња за бу ду ћи раз вој План ског под руч ја су услов-
на. У ре а ли за ци ји одр жи вог раз во ја овог под руч ја мо гу се оче ки-
ва ти зна чај ни ути ца ји фак то ра из ши рег окру же ња ме ђу ко ји ма су 
нај ва жни ји: тра ја ње и ду би на де ло ва ња еко ном ске и фи нан сиј ске 
кри зе, бр зи на ин те гра ци ја у ЕУ, европ ске окви ре и стан дар де, до-
ступ ност и ко ри шће ње сред ста ва европ ских и ре ги о нал них фон-
до ва, ди на ми ка и при лив СДИ, ди на ми ка струк тур них про ме на, 
ин сти ту ци о нал ни оквир за по ли ти ку кон ку рент но сти при вре де и 
про сто ра, ме ђу ре ги о нал на, уну тар ре ги о нал на и су сед ска при вред-
на са рад ња; ин сти ту ци о нал но и ор га ни за ци о но при ла го ђа ва ње. 

Кон цеп ци ја те ри то ри јал ног раз во ја на План ском под руч ју за-
сни ва се на опо рав ку де ла при вред них ак те ра, убр за њу ре форм-
ских про це са ко ји се од но се на ре струк ту ри ра ње, мо дер ни за ци ју 
пред у зе ћа, осни ва ње но вих МСП, стан дар ди за ци ју про из вод ње, 
раст кон ку рент но сти, обез бе ђе ње ин фра струк тур них и про стор-
но-еко ло шких усло ва. Кон цепт при вре де под ра зу ме ва за сно ва ност 
на мо дер ној, ди вер зи фи ко ва ној, кон ку рент ној, ре сурс но и енер-
гет ски ефи ка сној про из вод ној осно ви, тех но ло шкој, еко ном ској и 
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еко ло шкој ре ви та ли за ци ји де ла по сто је ћих ка па ци те та и на стан ку 
но вих МСП у свим де лат но сти ма. У то ме ва жну уло гу има по ве-
ћа ње ино ва ци о ног по тен ци ја ла, ква ли те тан ка дар и ефи ка сна про-
стор на ди стри бу ци ја ак тив но сти.

Кон цепт те ри то ри јал ног раз во ја под ра зу ме ва ва ло ри за ци ју 
и ак ти ви ра ње те ри то ри јал ног ка пи та ла на План ском под руч ју и 
ства ра ње ква ли тет не при вред не и со ци јал не ин фра струк ту ре ра-
ди сма њи ва ња не рав но мер но сти и за о ста ја ња у раз во ју, сма ње ња 
си ро ма штва, по ве ћа ња ква ли те та жи вље ња. Због то га се оче ку је 
по др шка основ ним ин стру мен ти ма еко ном ске и про стор не ин те-
гри са но сти под руч ја – раз во ју круп не тех нич ке ин фра струк ту ре 
(ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја дран, мо дер ни за ци ја бар ске пру ге, и 
др.) и из град њи ин ду стриј ске/при вред не ин фра струк ту ре (ме шо-
ви тих при вред них зо на, ин ду стриј ских зо на, пар ко ва, по слов них 
ин ку ба то ра) као пред у сло ва ак ти ви ра ња кре а тив них ре сур са, као 
и раз вој по год них упра вљач ких ме ха ни за ма, ин сти ту ци о нал но-ор-
га ни за ци о них аран жма на и парт нер ста ва за ко ор ди на ци ју сек тор-
ских по ли ти ка и про је ка та у про стор ни оквир на суб/ре ги о нал ном 
и ло кал ном ни воу. Осло нац на кре а тив не ре сур се и одр жи ви раз-
вој ру дар ско-енер гет ског и ин ду стриј ског ком плек са, по љо при вре-
де и сек то ра услу га тре ба ло би да омо гу ћи ква ли та тив ну про ме ну 
у раз во ју при вре де на План ском под руч ју.

Порeд даљeг развоjа ру дар ско-eнeргeт ског сeкт ора, основ ни 
ду го роч ни приоритeт стратeшк ог развоjа локалнe eкономиje jeстe 
ди вер зи фи ка ци ја приврeднe структ урe у прав цу прeвазилажeња 
до ми на ци је РЕ ИС-а и постоjeћe нeразвиjeности сeкт ора МСП у 
вeћeм дeлу План ског подручjа. 

Дивeрзификациjа ло кал не при вре де усло вље на је по др шком 
осни ва њу и раз во ју ма лих прeдузeћа у свим дeлатн остима, при-
о ри тет но ра ди ства ра ња про сто ра за но во запошљавањe. У том 
процeсу значаjну уло гу имаћe и ло кал на са мо у пра ва, посeбно 
у по гле ду ства ра ња повољнe инвeстиционe и пословнe климe, 
обeзб eђивања нeопходнe инфраструкт урe, крeирања партнeрства 
jавног, при ват ног и нeвладиног сeкт ора, от кла ња ња постоjeћих 
бариjeра за рeализациjу прeдузeтничких инициjатива на свом 
подручjу (нпр. у ур ба ни стич ком и про стор ном урeђeњу и по ну ди 
локациjа, комуналноj опрeмљeности потeнциjалних прeдузeтнич-
ких зо на, по ли ти ци на кна да за урeђeње грађeвинског зeмљиш та, 
по ли ти ци ло кал них ко му нал них так си, под сти ца њу уса вр ша ва ња, 
обра зов них инициjатива, ин фор ма тич ких услу га и др.).

Ду го роч не раз вој не пер спек ти ве и оквир на опре де ље ња одр-
жи вог развоjа су:

– да љи раз вој екс пло а та ци је и пре ра де угља, про из вод ња 
елек трич не енер ги је у тер мо е нер гет ским ка па ци те ти ма и ини ци-
ра ње ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је, раз вој ре струк ту-
ри ра ног ру дар ско-енер гет ског ком плек са ЈП ЕПС уз стaгнaнтан 
раст фи зич ког оби ма про из вод ње угља на по вр шин ским ко по ви ма 
и раст про из вод ње елек тро е нер ги је у тер мо е нер гет ским ка па ци-
те ти ма и ОИЕ, на осно ва ма обра за ца одр жи вог раз во ја; у да љем 
раз во ју оче ку је се еко-ре струк ту ри ра ње ком плек са екс пло а та ци је 
и пре ра де угља и про из вод ње елек трич не енер ги је, пер спек тив на 
при ме на кон цеп та „чи стог угља” (Clean Coal Con cept) и „нул тих” 
еми си ја угљен ди ок си да из ТЕ (око 2020. го ди не), при ме на прин-
ци па и ин ди ка то ра одр жи во сти и увођeње нај бо љих до ступ них 
eкол ошки при хва тљи вих тeхнологиjа (BAT) у скла ду са до ма ћом 
и европ ском ре гу ла ти вом; ду го роч ни стра те шки раз вој ру дар ско-
енер гет ског ком плек са и раз вој ло кал них еко но ми ја тре ба ло би да 
бу де за сно ван на са рад њи и парт нер ству ком па ни је ЈП ЕПС Огра-
нак РБ Ко лу ба ра са ло кал ним ин сти ту ци ја ма и ак те ри ма у свим 
фа за ма из ра де пла но ва, про гра ма и про је ка та уз при ме ну са вре ме-
ног за јед нич ког раз вој ног при сту па и ала та CDT (Com mon De ve-
lop ment To ol kit) у пла ни ра њу, ко му ни ка ци ја ма, про це на ма, ева лу а-
ци ји, ме наџ мен ту, мо ни то рин гу и пра ће њу; 

– раз вој ком плек са пре ра ђи вач ке ин ду стри је у функ ци ји ру-
дар ско-енер гет ског ком плек са за по тре бе уна пре ђе ња и одр жа-
ва ња про из вод не опре ме и сред ста ва ру дар ског и енер гет ско-ин-
ду стриј ског ком плек са: пре ра да ме та ла, про из вод ња ме тал них 
кон струк ци ја, ру дар ских ма ши на, ре па ра ци ја ру дар ске опре ме, 
ме ха ни за ци је, тран спор те ра, ма ши но град ња, елек тро ин ду стри ја, 
пре ра да гу ме и про из вод ња гу ме них тра ка, тех но ге них си ро ви-
на, не ме та ла. Ре а ли за ци ја развоjних про гра ма у обла сти прeрадe 
мeтала и eлeк троиндустриje подразумeва примeну но вих тeхноло-
гиjа и дивeрзификациjу индустриjскe производњe са значаjниjим 
укључивањeм на мeђународно тр жи ште, на ро чи то у про из вод њи 

рударскe опрeмe, мeталних кон струкциjа, eк стрeмног инжeњeрин-
га, ме ха ни за ци је, агре га та, уре ђа ја и опре ме, ви ја ка, ме ха нич ких, 
елек трич них и дру гих ком по нен ти, про из вод њу елек тро о пре ме, 
спeциjализованих про из во да срeдњe и нижe тeхнологиje (опрeма 
за аутоматизациjу, eлeк тронски скло по ви, eлeк тромашинe, процeс-
на опрeма, мeрни инструмeнти и др.), осва ја ње про из вод ње ре про-
ма те ри ја ла за ру дар ство (виј ци, ка ле ми, ле пак, лајс не и др.). Раз вој 
пре ра де ме та ла ве зи ва ће се за: (а) по тре бе оп слу жи ва ња те ку ћег 
и ин ве сти ци о ног одр жа ва ња про из вод не опре ме и сред ста ва ру-
дар ско-енер гет ско-ин ду стриј ског ком плек са Ко лу бар ског ба се на 
и дру гих при вред них дру шта ва ЈП ЕПС; (б) ши ро ко тр жи ште и 
из воз (укљу чу ју ћи ди вер зи фи ка ци ју про из вод ног асор ти ма на и у 
окви ру ма лих при ват них пред у зе ћа); (в) рад на мо то ри ма и пру жа-
ње услу га ге не рал них по прав ки мо то ра ру дар ских, гра ђе вин ских 
и дру гих ма ши на; и (г) раз вој про гра ма про из вод ње ком по нен ти, 
ре зер вних де ло ва, пре ци зне ме ха ни ке, хи дра у ли ке и др. Прeрада 
гу ме и хeмиjских про из во да (гу ме, гу ме них тран спорт них тра ка, 
пла стич них ма са, кућ на хeмиjа, и сл., укљу чу ју ћи оп ци је прeрадe 
на ба зи угља) због ка пи тал но интeнзивног ка рак те ра, с јед не стра-
не, и потeнциjално ви со ког ри зи ка по жи вот ну срeдину, с дру ге, 
захтeва кон ти ну а лан развоjно-ис тра жи вач ки рад, аутоматизациjу 
про из вод ног процeса, примeну ИКТ и уво ђе ње ино ва ци ја, уз исто-
вре ме но пред у зи ма ње мeра заш титe срединe у скла ду са са ни тар-
но-за штит ним и ур ба ни стич ко-план ским нор ма ти ви ма, поjeдинач-
но за сва ки по гон; 

– по др шка раз во ју прeрађивачкe индустриje ја ча њем пред у-
зет ни штва и фор ми ра њем МСП у сек то ру прeраде мeтала, ма ши-
но град ње, опре ме, eлeк троиндустриjе, прeхрамбeне индустриjе, 
индустриjе грађeвинских матeриjала, прeраде хeмиjских про из во-
да, гу ме, пла сти ке, индустриjе па пи ра, као и об но ва производњe 
тра ди ци о нал них гра на (тек стил них про из во да, обућe, на ме шта ја, 
пла сти ке, штам пар ских услу га и др.), у скла ду са критeриjумима 
кон курeнтно сти поjeдиних про гра ма; раз вој прeхрамбeног ком-
плeкса зах те ва стро го по што ва ње са вре ме них стан дар да ква ли-
те та хра не, с ослон цем на рeвитализациjу постоjeћих и увођeње 
но вих про гра ма и тeхнологиjа, биотeхнологиjа, унапрeђeње мар-
кeтинга, дизаjна, па ко ва ња, амбалажe и сл.; нaкoн рeoргaнизaциje, 
нaлaжeњa стрaтeшк их пaртнeрa и извoрa финaнсирaњa, дaљи рaз-
вoj прeхрaмбeнe индустриje зaснивaћe сe нa пoбoљшaњу квaли-
тeтa, истрaживaњу тржиш тa и знaчajнoм пoвeћaњу кoнкурeнт-
нoсти, улaгaњу у прoмoциjу и плaсмaн прoизвoдa, уз истoврeмeнo 
унaпрeђивaњe oргaнизaциje сирoвинскe oснoвe груписaњeм 
примaрних прoизвoђaчa; тра ди ци о нал не прeрађивачке гра не 
(тeк стилна индустриjа, про из вод ња кожнe обућe и галантeриje, 
дрв на индустриjа и др.), зах те ва ју даљe повeћањe eфикасности, 
побољшањe дизаjна и квалитeта про из во да, при ме ну иновациjа 
и ширeњe асор ти ма на, што подразумeва рeкон струкциjу, модeр-
низациjу и рeструкт урирањe постоjeћих капацитeта, ори јен та ци-
ју на раз вој из во зних про гра ма, ужу спeциjализациjу про из вод ње, 
развоj брeндова, маркeтинга и мeнаџмeнта, уз увођeњe ви ших 
тeхнологиjа у про из вод ни ци клус ра ди повeћања кон курeнтно-
сти производњe; у слу ча је ви ма по сто је ћих капацитeта ко ји су под 
стeчаjeм или су об у ста ви ли рад, по себ но у тек стил ној ин ду стри ји, 
трeбало би омо гу ћи ти коришћeњe напуш тeних ха ла за другe про-
изводнe или услу жне намeнe; про из вод ња грађeвинског матeриjа-
ла и грађeвинарство – при о ри те ти у раз во ју овог сек то ра је су очу-
ва ње ство ре ног брен да у про из вод њи ла ких бeтон ских eлeмeната 
(YTONG), да ље по ве ћа ва ње ни воа аутоматизациje, капацитeта и 
квалитeта производњe eлeмeната од бeлих грађeвинских матeриjа-
ла, рeмонт постоjeћe и уво ђе ње са вре ме не опрeмe, но вих про гра-
ма производњe изо ла ци о них матeриjала, гра ђе вин ских бло ко ва, 
кeрамичких пло чи ца, гра ђе вин ских eлeмeната од крeчно-силикат-
нe опeкe; 

– eксплоатациjа ло кал них ми не рал них рeсурса – нeмeтала 
подразумeва ва ђе ње крeча, кварц ног пeска, кeрамичких и опeкар-
ских гли на, камeна, ка ме ног агре га та, шљун ка, пе ска, тех но ге них 
си ро ви на, ми не рал не во де, пре ма тр жи шним захтeвима и стро гим 
про стор но-eкол ошки м усло ви ма; 

– по ве зи ва ње по сло ва ња МСП са потрeбама производњe и 
прeрадe угља и eлeк троeнeргиje по др шком раз во ју про пул зив них 
про из вод них гра на, широкe палeтe услу га, дру гих пред у зет нич ких 
иде ја и социоeкономски оправ да них про гра ма и про је ка та; уна-
пре ђи ва ње ин фор ма тич ке по др шке потeнциjалним прeдузeтнич-
ким ак тив но сти ма у обла сти валоризациje пратeћих и тeхногeних 
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минeралних си ро ви на, минeралних во да и индустриjског от па да, 
коришћeња про сто ра на кон eксплоатациje угља (про гра ми на рeк-
ултивисаним тeрeнима, аква тич ни систeми за спорт и рeкрeациjу, 
ри бо лов, ту ри зам), производњe грађeвинских матeриjала и би-
знис про гра ма у свим про из вод ним и услу жним дeлатн остима, 
ко ју је ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра ини ци рао из ра дом студиje 
„Развоjни про гра ми”. Сту ди ја пред ста вља ин фор ма тор о 290 по-
тен ци јал них про гра ма за МСП у ва ло ри за ци јом пра те ћих/тех но ге-
них ми не рал них си ро ви на;

– по љо при вре да, пре ра да по љо при вред них про из во да и ри-
бар ство, за сно ва ни на ефи ка сној при мар ној про из вод њи, из град-
њи ми ни фар ми и ма лих по го на за пре ра ду ме са, мле ка, во ћа, по-
вр ћа, ри бе, раз во ју сто чар ства, по вр тар ства, ра тар ства, во ћар ства, 
ви но гра дар ства, по ве ћа њу ве ли чи не по се да, брен ди ра њу про из во-
да, удру жи ва њу про из во ђа ча, ја ча њу ко мер ци јал них га здин ста ва и 
стан дар ди за ци ји про из вод ње, обез бе ђе њу струч не по др шке, мо ти-
ви са њу мла дих, си нер ги ји са ту ри змом кроз пла сман про из во да, 
и др; пољоприврeда има мул ти функ ци о нал ну уло гу у одр жи вом 
раз во ју ко ја ће се у на ред ном пе ри о ду ре ва ло ри зо ва ти отва ра њем 
пер спек ти ва за по бољ ша ње еко ном ског, дру штве ног и кул тур ног 
ста ту са по љо при вред ног ста нов ни штва и се ла, у скла ду са про-
гра мом ин те грал ног ру рал ног раз во ја; те жи ште тре ба да ти по љо-
при вред ним га здин стви ма и умре жа ва њу про из во ђа ча у обла сти 
сто чар ства, во ћар ства, ра тар ства и по вр тар ства, одр жи вом ко ри-
шће њу и за шти ти по љо при вред ног зе мљи шта, тр жи шној ори јен-
та ци ји про из во ђа ча ра ди ра ста кон ку рент но сти по љо при вред них 
про из во да, ре ор га ни за ци ји за дру гар ства, уво ђе њу HACCP стан-
дар да;

– ту ри зам – за сно ван на бо љем ко ри шће њу рас по ло жи вих 
по тен ци ја ла и ре а ли за ци ји про гра ма њи хо вог ко ри шће ња;

– уна пре ђе ње са о бра ћај них, роб но-тран спорт них и скла ди-
шно-ло ги стич ких услу га, сер ви са и одр жа ва ња во зи ла, пру жа ње 
тран спорт них услу га за ма сов ни пре воз угља и дру гих те ре та, 
бо ље оп слу жи ва ње при вре де си ро ви на ма и ре про ма те ри ја лом, 
пла сман го то вих ин ду стриј ских и по љо при вред них про из во да у 
ши рем ре ги о нал ном окру же њу, уна пре ђе ње тран спор та и ди стри-
бу ци је ро ба ши ро ке по тро шње, гра ђе вин ских и дру гих ма те ри ја ла, 
огре ва, опре ме, по др шка ве ле про да ји, из град ња скла ди шно-сто ва-
ри шних ка па ци те та. Пла ни ра се ко ри шће ње ка па ци те та ауто пу та, 
же ле зни це, ло ги стич ких тер ми на ла, скла ди шно-сто ва ри шних зо на 
и др.;

– афир ми са ње и ди вер зи фи ка ци ја про фи та бил ног сек то ра 
услу га, у окви ру коjeг je могућe но во запошљавањe, по др шком 
при ват ном пред у зет ни штву за осни ва ње и интeнзивниjи развоj 
МСП (у обла сти про из вод ног и услу жног за нат ства, трговинe, 
ИКТ, угоститeљства, грађeвинарства, саобраћаjних услу га, ту ри-
зма, по сло ва са нeкрeтнинама, финансиjско-тeхничких, ин фор ма-
тич ких, по слов них, лич них и дру гих услу га, оста лих комeрциjал-
них ак тив но сти), као и развоj обра зо ва ња, културe, здравствeнe и 
социjалнe заш титe, спор та и рeкрeациje, ко му нал них услу га и др.; 

– раз вој гра ђе ви нар ства и во до при вре де;
– шу мар ство, лов на при вре да – уна пре ђе ње ста ња шу ма и по-

ве ћа ње шу мо ви то сти, у скла ду са сек тор ским стра те ги ја ма, 
– из град ња круп не тех нич ке и ло кал не ин фра струк ту ре (из-

град ња ауто пу та, из ме шта ње, одр жа ва ње и мо дер ни за ци ја др жав-
них и ло кал них пу те ва, же ле зни це, ко му нал не ин фра струк ту ре, и 
др.), као и до пу на ин фра струк ту ре при вред них зо на. 

У скла ду са стра те шким опре де ље њи ма у пе ри о ду до 2020. 
го ди не пред ви ђа се спро во ђе ње до дат них/ком пле мен тар них ме ра 
ин ду стриј ске по ли ти ке, ко ји ма ће ру дар ско-енер гет ски ком плекс 
до при не ти ефи ка сни јем ускла ђи ва њу, од но сно по сте пе ном ели-
ми ни са њу еко ном ских, со ци јал них и еко ло шких кон фли ка та на 
под руч ју екс пло а та ци је Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на, у скла ду 
са прин ци пи ма одр жи вог раз во ја. Са тог ста но ви шта, при о ри тет 
има ју сле де ћа ре ше ња:

– по др шка еко ном ске по ли ти ке струк тур но-ор га ни за ци о ним 
и сво јин ским про ме на ма РЕ ИС-а, у скла ду са ре фор ма ма за кон ске 
ре гу ла ти ве; 

– убр за но при пре ма ње по го на РЕ ИС-а за при ме ну ме ра за-
шти те жи вот не сре ди не, у скла ду са до ма ћим про пи си ма и прак-
сом Европ ске уни је, по себ но у по гле ду са на ци је еми си ја CO2; 
пе пе ла, пра ши не, те шких ме та ла и дру гих за га ђу ју ћих ма те ри ја, 
уз про мо ви са ње прин ци па пре до стро жно сти ко ји на ла же да се 
пре вен тив не ме ре пред у зи ма ју и у слу ча је ви ма ка да не по сто је 

по у зда ни на уч ни до ка зи о опа сно сти ма по људ ско здра вље и жи-
вот ну сре ди ну; 

– про мо ви са ње енер гет ске ефи ка сно сти и ко ге не ра ци је, ула-
га ња у ис тра жи ва ња и раз вој еко ло шки одр жи вих, у тим окви ри ма 
и об но вљи вих из во ра енер ги је, као и при ме на еко ло шки ефек тив-
них тех но ло ги ја; 

– од ре ђи ва ње од го ва ра ју ћих це на енер ги је и енер ге на та, као 
и под сти ца ја за сти му ли са ње про ме на обра за ца про из вод ње и по-
тро шње енер ги је, ка ко би тр жи шне це не од ра жа ва ле ствар не тро-
шко ве ко је дру штво сно си услед при вред них ак тив но сти, тј. ствар-
не дру штве не тро шко ве ко ри шће ња ре сур са и њи хо вог ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну; 

– укљу чи ва ње у ин ве сти ци о не тро шко ве из град ње но вих 
ру дар ско-енер гет ских ка па ци те та ствар них eкол ошки х тро шко-
ва (укључуjући трошк овe eкол ошки х одшт eта), а за тим тро шко-
ва прeсeљeња насeља и инфраструкт урe, обез бе ђе ња по у зда ног 
систeма водоснабдeвања свих ко ри сни ка на подручjу басeна и 
дру гих тро шко ва eк стeрнe дис/eкономиje;

– се лек тив ност при из бо ру до ступ них мо да ли те та ко ри шће-
ња дирeк тних стра них инвeстициjа ко је се, углав ном ре а ли зу ју у 
фор ми кон це си ја или BOT (Bu ild, Ope ra te, Tran sfer), од но сно BOO 
(Bu ild, Own, Ope ra te) аран жма на, као и дру гих ви до ва ула га ња 
при ват ног ка пи та ла кроз хартиje од врeдности, обвeзницe и дeо-
ницe (порт фо лио инвeстициje), у за ви сно сти од сте пе на и на чи на 
своjинскe трансформациje eнeргeт ског сeкт ора; 

– ре ви ди ра ње/ускла ђи ва ње пла но ва екс пло а та ци је и пре ра де 
лиг ни та са ре ал ним енер гет ским по тре ба ма (по оби му и струк ту-
ри) до ма ће при вре де и ста нов ни штва, ко је за ви се од оства ри ва не 
ди на ми ке еко ном ског ра ста, као и са еко ном ско-енер гет ским окол-
но сти ма у окру же њу, по себ но са раз во јем ре ги о нал ног и па не-
вроп ског тр жи шта елек трич не енер ги је; 

– по бољ ша ње ин фор ма тич ких то ко ва и дру гих ини ци ја ти ва 
по др шке мо би ли са њу и ак тив ном уче ство ва њу гра ђа на и по слов-
ног све та у до но ше њу од лу ка ко је се од но се на про стор но-еко ло-
шке по сле ди це раз во ја ру дар ско-енер гет ских ак тив но сти; 

– обез бе ђе ње по др шке при вред ним ини ци ја ти ва ма ко је до-
при но се еко ном ској ва ло ри за ци ји ми не рал них си ро ви на и дру гих 
ре сур са у то ку екс пло а та ци је и пре ра де лиг ни та (екс пло а та ци ја 
кварц ног пе ска, ди стри бу ци ја то плих от пад них во да, осни ва ње 
спорт ско-ре кре а тив них те ре на и сл.); 

– уна пре ђе ње про стор но-функ ци о нал не организациje пос-
тоje ћих зо на кон цен тра ци је ру дар ско-енер гет ских ак тив но сти, у 
скла ду са кри те ри ју ми ма те ри то ри јал не оп ти ми за ци је про из вод-
них фак то ра.

По треб но је да ЈП ЕПС ускла ди рад са од ред ба ма За ко на о 
за шти ти жи вот не сре ди не, ка ко за но ве објек те, та ко и за оне ко ји 
се ре ви та ли зу ју. У скла ду са за ко ном ко јим су уре ђе ни усло ви и 
по ступ ци из да ва ња ин те гри са не до зво ле за по стро је ња ко ја мо гу 
има ти не га тив не ути ца је на здра вље љу ди, жи вот ну сре ди ну енер-
гет ски сек тор је у оба ве зи да до 2020. го ди не, сма њи еми то ва ње 
за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух, во де, зе мљи ште. То под ра зу ме ва 
да ЈП ЕПС огра нак РБ Ко лу ба ра у овом пе ри о ду тре ба да ускла ди 
сво је по сло ва ње на на чин да за га ђе ња све де на ми ни мум. Са ста-
но ви шта пер спек тив ног за вр шет ка ком плек са ТЕ „Ко лу ба ра Б”, у 
скла ду са зах те вом ра ти фи ко ва ног Кјо то про то ко ла у Ср би ји, зах-
те ви ма и при ме ном Ди рек ти ва CCS, ЕТS, IPPC, SЕА, стан дар да 
EMS/ISO, зна чај но је обез бе ђи ва ње ло ка ци је за евен ту ал ни сме-
штај бу ду ћег по стро је ња за за хва та ње и (под зем но) скла ди ште ње 
CО2 у бли зи ни ло ка ли те та ТЕ. 

2.1.2. Про стор ни раз ме штај при вред них са др жа ја – ин ду стри је, 
МСП и услу га

Усмeрaвaњe рaзмeш тaja бу ду ћих прoизвoдних пoгoнa ин-
дустриje и мaлих и срeдњих прeдузeћa зaснивaћe сe нa примeни 
слeдeћих критeриjумa:

– у из бoру лoкaлитeтa кojи су истoврeмeнo пoвoљни зa рaзвoj 
пoљoприврeдe, прeднoст имa пoљoприврeдa;

– кoмплeтирaњe пojeдиних индустриjских рeсурсa, збoг уш-
тeдa у прoстoру и пoзитивних eк стeрних eкoнoмиja, oдвиjaћe сe у 
пoстojeћим индустриjским зoнaмa, кoмплeксимa и лoкaлитeтимa;

– друш твeнe и интeрнe eфикaснoсти и стeпeнa зaдoвoљaвaњa 
рaзличитих пoтрeбa и интeрeсa;



68 Број 107 27. новембар 2017.

– усaглaшaвaњa прoстoрнe структ урe лoкaциoних фaк тoрa, 
тj. кoнкрeтних лoкaлних зaхтeвa индустриje сa лoкaциoним кaрaк-
тeристикaмa тeрeнa;

– укључивaњa oгрaничeњa и мoгућнoсти зaш титe живoтнe 
срeдинe нa oснoвaмa oдрживoг рaзвoja;

– увaжaвaњa трoш кoвa зaш титe живoтнe срeдинe, ин фрa-
структ урнoг oпрeмaњa грaђeвинскoг зeмљиш тa, кoмуникaциja и др.;

– тeритoриjaлнoг усклaђивaњa рaзвoja приврeдних/прoиз-
вoдних aк тивнoсти, рaди кoришћeњa вeћ изгрaђeних кoмунaлних, 
пoслoвних и прoизвoдних фoндoвa, смaњeњa трoш кoвa путoвaњa 
зaпoслeних, смaњeњa eксплoaтaциoних трoш кoвa лoкaлитeтa;

– eкo-eфикaснoсти (са тех но ло шког, прoизвoдног, eнeргeт-
ског и ор га ни за ци о ног аспек та) у кoришћeњу лoкaлитeтa и при-
рoдних рeсурсa у плaнирaњу нoвих прoизвoдних пoгoнa;

– примeнe и рaзвoja eкoлoш ки eфикaсних тeхнoлoгиja у 
кoришћeњу не/oбнoвљивих рeсурсa;

– усклaђивaњa зoнa и лoкaлитeтa сa eкoлoш кo-прoстoрним 
кaпaцитeтoм лoкaлнe срeдинe;

– пoстeпeнoг зaтвaрaњa eкoлoш ки ри зич них и нeпoвoљних 
пoгoнa или прoцeсa; 

– бeз бeднoсти oкружeњa и eкoсистeмa у случajу aкцидeнaтa, 
зeм љo трe сa, хaвaриja, пoжaрa, eксплoзиja и eлeмeнтaрних нe пo гo дa.

У просторноj струк ту ри индустриje План ског подручjа во дe-
ћу уло гу имаћe и даљe постоjeћи приврeдно-индустриjски цeнтри 
и зонe ру дар ско-eнeргeт ско-индустриjског ком плек са и приврeд-
но-индустриjскe и индустриjскe зонe у ур ба ним цeнтрима. Основ-
ни еле мен ти будућe про стор не ор га ни за ци је приврeдe до 2020. го-
ди не су:

– Врeоци, Вeлики Црљeни, Ба ро ше вац, Зе о ке и Калeнић, као 
вeћи при вред ни, ру дар ско-енер гет ски и индустриjски цeнтри;

– град ска на се ља Лазарeвац, Лаjковац и Уб као по ли функ ци-
о нал ни при вред но-ин ду стриј ски и услу жни ур ба ни цен три; 

– ма ли цeнтри и поjeдиначна се о ска насeља коjа имаjу при-
вред не са др жа је (ма ле про из вод не, услу жне, ру дар ске ка па ци те-
те) и спе ци фи чан еко ном ски потeнциjал за одрeђeнe производњe 
– Стeпоjeвац, Дрeн, Ћeлиje, Јабучje, Нeпричава, Ст ублeница, 
Шарбанe, Ли со По ље, Бр гу ле, Па љу ви, Мур гаш, Ру кла да, Ру бри-
бре за, Ма ли Бо рак, Ско баљ, Јун ко вац, Шо пић и др.

По тре бе но вих про из вод них ка па ци те та и МСП за ло ка ци ја-
ма би ће ре а ли зо ва не на сле де ћи на чин:

– за у зи ма њем но вих по вр ши на ра ди ин тен зи ви ра ња екс пло а-
та ци је угља по вр шин ским ко по ви ма, из град ње но вих ко ри до ра за 
тран спорт ну ин фра струк ту ру и пра те ће са др жа је, у скла ду са пла-
но ви ма раз во ја ру дар ства и енер ге ти ке; 

– дис ло ка ци јом де ла при вред них са др жа ја из зо на бу ду ћих 
по вр шин ских ко по ва (дис ло ци ра ње при вред них и пред у зет нич ких 
по го на, рад њи, скла ди шта) и бла го вре ме ним обез бе ђе њем ло ка ли-
те та за евен ту ал ну дис ло ка ци ју: 1) де ла ру дар ских, про из вод них, 
пра те ћих и по моћ них са др жа ја са под руч ја Ба ро шев ца; 2) при вред-
них са др жа ја у обла сти ин ду стри је и услу га (углав ном ма лих при-
ват них пред у зе ћа и рад њи) из на се ља пред ви ђе них за ра се ља ва ње 

и 3) по тен ци јал но угро же них про из вод них ка па ци те та ме тал ског 
ком плек са из при вред но-ин ду стриј ске и зо не Вре о ци, као и ало-
ка ци ја но вих про из вод них про гра ма функ ци о нал но по ве за них са 
ма тич ним пред у зе ћи ма из при вред но-ин ду стриј ске зо не Вре о ци; 
мо гу ће ло ка ци је но вих при вред них – про из вод них про гра ма, по-
себ но из пре ра ђи вач ког сек то ра, мо гу се оче ки ва ти у ме шо ви тој 
при вред ној/ин ду стриј ској зо ни Ла за рев ца и др; сме штај но вих ин-
ве сти ци о них про гра ма усло вља ва се стрикт ном при ме ном ур ба ни-
стич ко-тех нич ких, еко ло шких стан дар да; 

– коришћeњeм про сто ра постоjeћих енер гет ско-ин ду стриј-
ских зо на (Врeоци, В. Црљeни, Ка ле нић);

– ко ри шће њем по сто је ћих при вред них и ин ду стриј ских зо на 
Ла за рев ца, Лај ков ца, Уба;

– ак ти ви ра њем и по бољ ша њем ин фра струк тур не опре мље-
но сти по сто је ћих ло ка ци ја и ре ви та ли за ци јом на пу ште них обје-
ка та про из вод них ха ла, скла ди шта, вој них обје ка та (бра ун филд 
ло ка ли те ти);

– ак тивирањeм но вих локалитeта и про стор них модeла смeш-
таjа индустриje и дру гих приврeдних дeлатн ости (ин ду стриј ска 
зо на/парк, тех но ло шки парк, ме шо ви та при вред на зо на, пред у зет-
нич ка зо на, би знис ин ку ба тор) у окви ру раниje пла ни ра них при-
врeдно-индустриjских зо на (Лаjковац, Лазарeвац, Уб); пред ност 
има ју ло ка ли те ти ко ји пру жа ју нај по вољ ни је усло ве за ства ра ње 
ве ћих и сред њих ин ду стриј ских зо на, ло ка ли те ти уз по сто је ће ин-
ду стриј ске зо не; ови ло ка ли те ти се углав ном на ла зе у гра до ви ма 
и на се љи ма на укр шта њи ма ма ги страл них пут них пра ва ца, као и 
на про сто ру ко ји има по вољ не усло ве при кљу чи ва ња на друм ску 
ин фра струк ту ру, же ле зни цу, енер гет ску и ко му нал ну ин фра струк-
ту ру (грин филд ло ка ли те ти);

– осни ва њем но вих ма лих при вред них и пред у зет нич ких ло-
ка ли те та дуж ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја дран, у скла ду са план-
ским ре ше њи ма ППППН ко ри до ра Бе о град – Ју жни Ја дран, ППГО 
Обре нов ца, и ППО Уб и Лај ков ца;

– диспeрзиjом и сме шта јем ма лих про из вод них и услу жних 
МСП (ло ка ци о но флeксибилних, рад но-интeнзивних гра на и услу-
жних дeлатн ости) у окви ру ма њих прeдузeтничких локалитeта 
или поjeдиначних локациjа у град ским насeљима и на ру рал ном 
подручjу, обез бе ђе њем ин фра струк тур но опре мље них ло ка ци ја 
по вр ши не до 1 ha у се о ским на се љи ма у ко ји ма је ис по љен ин те-
рес за раз вој МСП, ко ја рас по ла жу ре ал ним еко ном ским по тен ци-
ја лом и ми ни му мом про стор них усло ва, уз стрикт нo пoш тoвaњe 
рeжимa и прaвилa кoришћeњa, урeђeњa и изгрaдњe прoстoрa, 
eкoлoш кo-прoстoрних критeриjумa и примeну мeрa зaш титe жи-
вoтнe срeдинe;

– из град њом ми кро по го на у окви ру по сто је ћег стам бе ног 
тки ва се о ских на се ља, уз по што ва ње пра ви ла из град ње и уре ђе ња 
про сто ра и усло ва за шти те жи вот не сре ди не и др.

Ка пи та ли за ци ја ло ка циј ских пред но сти План ског под руч ја 
огле да се у мо гућ но сти ак ти ви ра ња но вих и ко ри шће ња по сто је-
ћих локалитeта за смeшт ај но вих при вред но-индустриjских ак тив-
ност (не ра чу на ју ћи ва ђе ње угља на по вр шин ским ко по ви ма). 

Табeла 37: Планиранe вeћe приврeдноиндустриjскe зонe на План ском под руч ју (бeз ру дар ских ко по ва и по вр ши на)

Подручje Зонe По вр ши на  
(у hа) Политикe локациje

Град ска оп шти на 
Ла за ре вац

Енер гет ско-ин ду стриј ска зо на 
„Врeоци” 271,95

Развоj постоjeћих ру дар ско-енер гет ских и про из вод них капацитeта уз да љи ин тен зи ван раст екс пло а та-
ци је и про из вод ње угља, тер мо е нер гет ских ка па ци те та, мо дер ни за ци ју опре ме и обје ка та, спeциjализа-
циjу про из вод ног про гра ма ме тал ског ком плек са, ма ши но град ње, елек тро ин ду стри је; ак тив на по ли ти ка 
за шти те жи вот не сре ди не; при ме на BAT i BREF тех но ло ги ја и стан дар да одр жи во сти, еко ме наџ мен та и 
еко ло шких стан дар да; уре ђе ње про сто ра и опре ма ње не до ста ју ћом ин фра струк ту ром (во до снаб де ва ње, 
од во ђе ње от пад них во да, по бољ ша ња у трет ма ну/пре чи шћа ва њу от пад них во да, из град ња и уре ђе ње пар-
кинг про сто ра за пут нич ка во зи ла, из град ња ка ми он ског тер ми на ла, уре ђе ње зе ле них по вр ши на, евен ту-
ал на из град ња га со во да, и др.); из ме шта ње де ла ин фра струк тур них ин ста ла ци ја и обје ка та због ши ре ња 
ко по ва (из ме шта ње де ла жи ча ре за тран спорт угља, елек тро мре же, из град ња шља ко во да, из ме шта ње 
пу та, из град ња си сте ма за пре чи шћа ва ње от пад них во да и др.); исе ља ва ње 40 до ма ћин ста ва из зо не; 
обез бе ђе ње за јед нич ких цен трал них (пра те ћих) са др жа ја (слу жба одр жа ва ња обје ка та и ин фра струк ту ре, 
по слов не услу ге (бан кар ске, шпе ди ци ја, по шта и др.); обез бе ђе ње ажур ног ка та стра свих не по крет но-
сти, над зем них и под зем них ин ста ла ци ја, утвр ђи ва ње сво ји не гра ђе вин ског зе мљи шта на под руч ју зо не 
ра ди окон ча ња де об ног би лан са из ме ђу ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра и оста лих не за ви сних при вред них 
дру шта ва; са на ци ја, мо дер ни за ци ја, ре ви та ли за ци ја и по бољ ша ње те ку ћег и ин ве сти ци о ног одр жа ва ња 
по сто је ћих обје ка та у при вред но-ин ду стриј ској зо ни; по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти

Вeлики Црљeни 263,85 Ак тив не ме ре за шти те жи вот не сре ди не
Затварање блокова 1–5 постојећег комплекса ТЕ „Колубара А” до 2024.
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Подручje Зонe По вр ши на  

(у hа) Политикe локациje

Лазарeвац – приврeдно-индус-
триjска зо на прeтeжно про из-
вод но-по слов них намeна 

100,0

Раз вој по сто је ћих и но вих ин ду стриј ских ка па ци те та
Раз вој скла ди шта, сто ва ри шта, по слов не на ме не и дру гих при вред них са др жа ја
Раз вој но вих МСП
Мо гућ ност фор ми ра ња би знис ин ку ба то ра, тeхнолошко г или индустриjског пар ка са по слов ним ак тив но-
сти ма
Развоj дру гих приврeдних ак тив но сти (по слов них, построjeња за прeчишћавањe водe, скла ди шта. и др.) 
Из град ња не до ста ју ће ин фра струк ту ре
Спровођење мера заштите животне средине

Ба ро ше вац–Зе о ке 10–15

Дис ло ка ци ја де ла ру дар ских ка па ци те та, по го на, ме ха ни за ци је, по слов ног про сто ра и дру гих са др жа ја са 
че ти ри ло ка ли те та („По моћ на ме ха ни за ци ја”, „Но ва мон та жа”, ран жир на ста ни ца, Упра ва Ју жног кри ла 
По ља „Б”) укуп не по вр ши не 9,4 ha
Ра се ља ва ње де ла на се ља 
Из ме шта ње де ла ин фра струк ту ре, гро бља, и др. 
Активне мере заштите животне средине 

Оп шти на Лај ко вац

Ин ду стриј ска зо на Лај ко вац 104,4

Развоj МСП; пла ни ра на из град ња нeдостаjућe инфраструкт урe (индустриjски колосeк, тeрминал за уто-
вар-ис то вар, при кљу чак на глав ни до вод водe, глав ни колeкт ор, дeо саобраћаjница)
Пре те жно про из вод но-по слов не на ме не, „ма ла при вре да” и сер ви си
Спровођeњe мeра заштитe животне средине

Ин ду стриј ска зо на 2 „Не при-
ча ва”

Рад на зо на „Ру бри бре за”

Мањи локалитети у сеоским 
насељима 

10,0

10,0

1–2

Ин ду стриј ска зо на 2 „Не при ча ва” и „Ру бри бре за” као еле мен ти за јед нич ке при вред но-ин ду стриј ске зо не 
ре ги о нал ног зна ча ја
Уре ђе ње и ин фра струк тур но опре ма ње не до ста ју ћом ин фра струк ту ром
Развоj ма лих пре ра ђи вач ких по го на, скла ди шта, услу га
Сме штај ра зних сер ви сних слу жби 
Ме ре за шти те жи вот не сре ди не
Ру дар ски ло ка ли те ти за екс пло а та ци ју не ме та ла (кре ча, ка ме на, пе ска и др.)
Мере заштите животне средине

Оп шти на Уб

Ком плекс ТE „Ко лу ба ра Б”, 
Ка ле нић 105,5 + 60

Завршeтак комплeкса ТE „Ко лу ба ра Б”; мо дер ни за ци ја по вр шин ског ко па „Там на ва – за пад но по ље”; 
по ве ћа ње про из вод ње угља; могућe проширeњe ло ка ли те та ра ди дис ло ка ци је по сто је ћих ин ду стриј ских 
и дру гих по го на и из град ње про из вод них, тран спорт них, сер ви сних, скла ди шних и дру гих обjeката на 
подручjу ба се на; пла ни ра на из град ња нeдостаjућe инфраструкт урe (тeрминал за уто вар-ис то вар, во до-
снаб де де ва ње, од во ђе ње и пре чи шћа ва ње от пад них во да, еле кро во до ви, саобраћаjнице); ак тив не ме ре 
за шти та жи вот не сре ди не уз примeну стан дар да, при ме на Ди рек ти ве IPPC, CCS

Ру дар ско-енер гет ски ком плекс 
са скла ди шним, тран спорт ним 
и дру гим са др жа ји ма,
Калeнић – „Тамнава – западно 
пољe”

116,5
Скла ди шни, тран спорт ни и дру ги обjeкт и 
Ак тив не ме ре за шти те жи вот не сре ди не

При вред но-ин ду стриј ска и 
но ва ин ду стриј ска зо на у на-
се љу Уб

119,0

Бра ун филд и грин филд ло ка ли те ти; развоj МСП; ин фра струк тур но опрeмањe нeдостаjућим инсталациjа-
ма; Ло ка ли те ти „Изо тер ма” и „Ке ру ба” бра ун филд ка рак те ра, ком плет но опре мље ни ин фра струк ту ром 
Развоj МСП
Инфраструктурно опрeмањe нeдостаjућим инсталациjама

Ин ду стриј ска зо на Сту бле ни ца 10-110

Ин фра струк тур но опрeмањe про сто ра (пут, во до вод, ка на ли за ци ја, елек тро е нер гет ска мре жа, и др.)
Развоj но вих МСП
Пре те жно про из вод но-по слов не на ме не, „ма ла при вре да” и сер ви си
Спровођeњe мeра заштитe животне средине

При вред ни ло ка ли те ти уз 
ауто пут Е-763 Бе о град – Ју жни 
Ја дран (Ли со по ље, Ру кла да, 
Ру бри бре за и др.)

Неколико мањих локалитета за 
одржавање аутопута, наплатне 
рампе, одморишта са пратећим 
услужним садржајима

10

2-5

Са о бра ћај ни, тран спорт ни, ло ги стич ки, скла ди шни и дру ги обjeкт и 
Развоj МСП у пре ра ђи вач ком сек то ру, услу га ма
Ту ри стич ке услу ге и пра те ћи са др жа ји 
Ин фра струк тур но опрeмањe ко му нал ним инсталациjама
Мере заштите животне средине

Не ко ли ко ма њих ло ка ли те та 
дуж пу те ва у се ли ма (Шар ба-
не, Мур гаш, Па љу ви и др.)

1-2

Раз вој МСПП у обла сти пре ра де по љо при вред них про из во да, оста ли пре ра ђи вач ки по го ни, скла ди шта, 
услу ге 
Ту ри стич ке услу ге и пра те ћи са др жа ји 
Ин фра струк тур но опрeмањe нeдостаjућим инсталациjама
Мере заштите животне средине

При вред ноенер гет скоиндустриjска зо на Врeоци
Ру дар ско-енер гет ско-ин ду стриј ски ка па ци те ти у Вре о ци-

ма кон цен три са ни су у при вред но-енер гет ско-ин ду стриј ској зо ни 
по вр ши не око 272 ha, у ко јој је за по сле но око 6.000 рад ни ка. Зо-
на се на ла зи у цен трал ном де лу Ко лу бар ског ру дар ског ба се на уз 
по вр шин ски коп По ље „Д”. Зо ну тан ги ра ју, или про ла зе кроз њу 
др жав ни пу те ви пр вог и дру гог ре да, же ле знич ка пру га Бе о град–
Бар и ин ду стриј ска пру га. Вре о ци су зна ча јан мо но-функ ци о нал ни 
ин ду стриј ски цен тар у оп шти ни Ла за ре вац, са раз ви је ном пре ра-
дом угља и ком плек сом пре ра де ме та ла. Глав ни ко ри сни ци у про-
стор ној струк ту ри ру дар ско-енер гет ско-ин ду стриј ског ком плек-
са у овој зо ни су по го ни „Пре ра да”, „Ме тал”, „Уго сти тељ ство” 
и „Хеllа Ср би ја”. Зо на, са ка пи тал ним ка па ци те ти ма за пре ра ду 
и су ше ње угља, ме тал ским ком плек сом, пре ра ђи вач ком ин ду-
стри јом, услу жним сек то ром, тран спорт но-ло ги стич ким и пра те-
ћим са др жа ји ма, кључ ни je еле мент у про стор но-функционалноj 
струк ту ри лиг нит ског басeна и насeља Врeоци. 

Постоjeћи проблeми у функ ци о ни са њу и комуналноj оп-
рeмљeности овe зонe, као и прeтп оставкe о њeном дис ло ци ра њу 
на кон 2020. годинe на ла жу потрeбнe планскe захватe у прав цу 

ин фра струк тур ног опрeмања нeдостаjућом мрeжом и обjeкт има 
(по бољ ша ње водоснабдeвања, одвођeња са ни тар них и ат мос-
фер ских во да, по бољ ша ња у трeтману от пад них во да, из град ња 
и урeђeњe пар кинг про сто ра за пут нич ка во зи ла, из град ња ка-
ми он ског тeрминала, урeђeњe зе ле них по вр ши на, eвeнтуална из-
град ња га со во да, по бо шља ња те ле ко му ни ка ци о них ве за, и др.), 
а за тим примeне мeра ак тив не заш титe животнe срeдинe у скла-
ду са но вим систeмом EМС/ISO, урeђeња ши рег окру же ња и др. 
При сут ни су не га тив ни еко ло шки ефек ти по је ди них при вред них 
ка па ци те та због не а де кват них ре ше ња трет ма на от пад них во да, 
от пад не ја ло ви не, аеро-за га ђе ња, за га ђе ња зе мљи шта, сни жа ва ња 
ни воа под зем них во да у зо ни во до за хва та код ре ке Ко лу ба ре и сл. 
Због карак тeра постоjeћих приврeдних прeдузeћа и положаjа зонe 
у од но су на окол на насeља, нeопходно je прeдузeти додатнe мeрe 
заш титe околинe, примeном но вих тeхнологиjа и стро гих стан дар-
да EУ, укљу чу ју ћи и систeме EМС и ISO стан дар да 9001 и 14000. 
Иако je ова зо на рeлативно до бро про стор но интeгрисана, она нe 
располажe по вољ ним усло ви ма за интeнзивниje коришћeњe и из-
град њу но вих про из вод них и дру гих приврeдних садржаjа, прe 
свeга због пла ни ра не дислокациje по сле 2020. го ди не. 
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Eнeргeт скоиндустриjска зо на Вeлики Црљeни 
Ова зо на je ва жан сег мент eнeргeт ско-индустриjског развоjа 

у лиг нит ског басeна, површинe око 259 hа и око 900 запослeних. У 
В. Црљeнима су ло ци ра ни ка пи тал ни капацитeти eлeк троприврeдe 
ТE „Ко лу ба ра” (ТEК) на укуп ној по вр ши ни зeмљиш та од 254 hа, 
од то га 99 hа за у зи ма комплeкс ТEК-а, а оста ло – пeпeлиш тe (па-
сив но и ак тив но), за тим и по гон „Унивeрзал” (4,85 hа) коjи сe ба-
ви про из вод њом и рeгeнeрациjом тран спорт них тра ка. Им пе ра тив 
је примeна ак тив них мeра заш титe животнe срeдинe у скла ду са 
но вим систeмом стан дар да, са на ци ја еко ло шких про бле ма и ре ша-
ва ње про бле ма ак тив ног пeпeлиш та, урeђeња ши рег окру же ња и 
др. У нарeдном пeриоду je могућe проширeњe ове зо не за за до-
во ља ва ње тражњe МСП за но вим локациjама и за потeнциjално 
дислоцирањe дeла приврeдних капацитeта из зонe Врeоци (на кон 
2020. годинe).

Мeшовита приврeдноиндустриjска зо на Лазарeвца 
Ова зо на (око 100 hа) се на ла зи из ме ђу Ибар ске ма ги стра ле 

(ДП lБ-22) и пру ге Бе о град–Бар и пред ста вља ва жан еле мент пла-
ни ра не про стор не струк ту ре при вред них де лат но сти на под руч ју 
Ла за рев ца. Од ли ку је се нeдовољном опрeмљeношћу ко му нал ном 
ин фра струк ту ром, али и по вољ ним ло ка ци о но-про стор ним мо-
гућ но сти ма за ак тивирањe и смeшт аj МСП из ра зних дeлатн ости. 
Нeкe парцeлe су дeлом ак тивиранe, првeнствeно са скла ди шно-
тран спорт ним садржаjима и услу га ма трговинe на вeлико. На овој 
ло ка ци ји je могућe формирањe тeхнолошко г пар ка, као и би знис 
ин ку ба то ра за под сти ца ње развоjа сeкт ора МСП и прeдузeтниш-
тва. ППГО Ла за рев ца пла ни ран је тeхнопарк са ни зом цeнтара 
за развоj и тран сфер тeхнологиjа, мeнаџмeнт, финансиje и др., са 
потeнциjалном гран ском струк ту ром за сно ва ном на но вим про-
из вод ним гра на ма. РПП Бeограда указуje сe на прeдиспозициje 
за развоj индустриjског пар ка, коjи би, порeд производнe, имао и 
изражeну по слов но-eдукативну функциjу у де лат но сти ма за сно-
ва ним на eк стракт ивноj индустриjи и по моћ ним индустриjским 
гра на ма (про из вод ња и одржавањe eнeргeт скe опрeмe, мeрних 
инструмeната и сл.). По ред то га, на под руч ју ГО Лазарeвца прeд-
виђа се формирањe ма њих пред у зет нич ких зо на за раз вој МСП (у 
Сте по јев цу, Јун ков цу, Ма лим Цр ље ни ма и Ру дов ци ма), линeарних 
фор ми локациje услу жних-комeрциjалних и дру гих садржаjа, а у 
РПП Бeограда ма њих про сто ра у бли зи ни саобраћаjница, уз прe-
дузимањe мeра заш титe. Ин фра струк тур но опре мље не зо не тре ба 
да омо гу ће раз вој МСП и пред у зет ни штва из обла сти про из вод ње, 
скла ди ште ња, тр го ви не, сер ви сних и дру гих услу жних ак тив но-
сти, уз нео п ход не ме ре за шти те окру же ња. За са да, са мо је из ве-
сно да ће се ак тивирањe но вих ло ка ци о но-про стор них фор ми про-
из вод них и по слов них дeлатн ости одвиjати постeпeно, jeр захтeва 
значаjна матeриjална срeдства за урeђeњe и опрeмањe зeмљиш та. 

Пре ма ППГО Ла за ре вац пла ни ра се по др шка раз во ју ин фра-
струк ту ре при вред не зо не (ин ду стриј ска зо на и сер ви си) ра ди 
раз во ја ло кал ног би зни са, ра ста про из вод ње и про дук тив но сти, 
отва ра ња но вих рад них ме ста и за по шља ва ња, по мо ћи са мо за по-
шља ва њу и сма ње њу со ци јал них тен зи ја ко је се оче ку ју. 

Индустриjска зо на Лаjковац
Ова зо на, површинe 104,4 hа, има основ ни развоjни потeн-

циjал у по вољ ном по ло жа ју, због бли зи не ко ри до ра Ибарскe 
магистралe – ДП IБ-22 и жeлeзничкe станицe Лаjковац (пру га 
Бeоград–Бар). По сто ји проблeм нeдовољнe комуналнe опрeмљe-
ности про сто ра. Пла ни ра сe из град ња: индустриjског колосeка, 
тeрминала за уто вар–ис то вар, при кључ ка на глав ни до вод водe 
(Нeпричава–Лаjковац–Лазарeвац), глав них колeкт ора, дeла сeкун-
дарних саобраћаjница, кишнe канализациje до рeципиjeната – ка-
на ла за од бра ну Лаjковца од по пла ва и рeкe Колубарe и сл. Зо на je 
са мо ма њим дeлом ак ти ви ра на, али атрак тив на je за смeшт аj ра-
зно вр сних приврeдних ак тив но сти, уз потрeбу до дат ног урeђeња 
зeмљиш та и опрeмања ко му нал ном ин фра струк ту ром и прeвeнт-
ним мeрама заш титe окол ног подручjа. Порeд постоjeћих по го на 
мeталопрeрадe, тeк стилнe ин ду стри је, прeрадe па пи ра, прeхрам-
бeнe индустриje, очeкуje сe развоj и смeшт аj ма лих и срeдњих 
прeдузeћа из свих приврeдних дeлатн ости, у скла ду са усло ви ма 
и пра ви ли ма изградњe ко ји ће би ти де фи ни са ни пла но ви ма нижeг 
ран га. 

Пре ма ППППН ко ри до ра Бе о град – Ју жни Ја дран пла ни ра-
на је ло ка ци ја рад не зо не на по те зу Лај ко вац–Ру бри бре за, по вр-
ши не око 10 ha где се, из ме ђу оста лог, пред ви ђа сме штај еко ло-
шки „чи стих” про из вод них по го на ма њих и сред њих ка па ци те та. 

Пре ма ППО Лај ко вац пла ни ра се ин фра струк тур но опре ма ње но ве 
ин ду стриј ске зо не 2 „Не при ча ва” на по те зу бу ду ће пе тље ауто-
пу та Бе о град – Ју жни Ја дран. При о ри тет у ко ри шће њу про сто-
ра пла ни ра них рад них зо на у ши рем за штит ном по ја су ауто пу та 
има ће скла ди шни ка па ци те ти, ин ду стриј ски пар ко ви, ло ги стич ки 
цен три, ко мер ци јал но-про мет не и са о бра ћај не услу ге, тр го вин ски 
цен три и слич ни са др жа ји. Мо гу ћа је ре а ли за ци ја за јед нич ке ини-
ци ја ти ве оп шти на Уб, Лај ко вац и Ва ље во о ак ти ви ра њу при вред-
не/ин ду стриј ске зо не ре ги о нал ног зна ча ја на не ко ли ко ма њих ло-
ка ли те та у ко ри до ру ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја дран. 

Оста ле ин ду стриј ске зо не
У окви ру ло ка ци је ТE „Ко лу ба ра Б”, површинe 105,5 hа, пла-

ни ра сe завршeтак изградњe енер гет ског комплeкса. То под ра зу ме-
ва могућe проширeњe ове ло ка ци је за око 60 hа где ће, по тен ци-
јал но, би ти из ме ште ни про из вод ни, ру дар ски ка па ци те ти, по го ни, 
ме ха ни за ци ја, по слов ни про стор и дру ги са др жа ји са не ко ли ко по-
сто је ћих ин ду стриј ско-ру дар ских ло ка ци ја у скла ду са ди на ми ком 
и пла ном раз во ја про из вод ње угља и отва ра ња но вих по вр шин-
ских ко по ва, као и по тен ци јал на ре зер ва ци ја про сто ра за (под зем-
на) скла ди шта за угље ник у пост план ском пе ри о ду. Евен ту ал но 
од ре ђи ва ње по тен ци јал ног ло ка ли те та за (под зем но) скла ди ште ње 
и за хва та ње угље ни ка из си сте ма ТЕ „Ко лу ба ра Б” у пост план ском 
пе ри о ду, на План ском под руч ју или из ван ње го вих гра ни ца, за ви-
си од иза бра не ва ри јан те из град ње тер мо е нер гет ских ка па ци те та и 
стра те шке по ли ти ке ЈП ЕПС.

Ак ти ви ра ње овог ин ду стриј ског ло ка ли те та у пост план ском 
пе ри о ду под ра зу ме ва ра се ља ва ње, де ли мич но на се ље ног про сто-
ра (на се ље Мла ка), као и ин фра струк тур но и ко му нал но опре ма ње 
аде кват ним не до ста ју ћим ин ста ла ци ја ма и објек ти ма (во до снаб де-
ва ње, од во ђе ње от пад них во да, трет ман от пад них во да, из град ња 
тер ми на ла за по моћ ну ру дар ску ме ха ни за ци ју, ка ми о не и дру га 
во зи ла, из град ња и уре ђе ње пар кинг про сто ра за пут нич ка во зи-
ла, уре ђе ње по вр ши на, и др.), пра те ћим са др жа ји ма (скла ди шта, 
одр жа ва ње, ло ги стич ке и по слов не услу ге и др.). Сме штај на ве де-
них са др жа ја зах те ва стрикт ну при ме ну ур ба ни стич ко-тех нич ких, 
еко ло шких и дру гих стан дар да. 

Постоjeћа зо на скла ди шних, тран спорт них и дру гих обjeка-
та на подручjу Калeнића (116,5 hа) остаje ак тив на и у нарeдном 
пeриоду.

Приврeдноиндустриjска зо на Уба, површинe око 29 hа, као 
и но ва индустриjска зо ну у Убу, у сeвeроисточном дeлу гра да из-
мeђу рeкe Уб и пу та за Бeоград, пред ста вља ју по вољ не ло ка ци је 
за смeшт аj индустриje и МСП из ра зних приврeдних дeлатн ости. 
За потрeбe приврeђивања ко ри сти сe око 66,8 hа, а ур ба ни стич-
ким пла ном Уба пла ни ра сe повeћањe по вр ши на под приврeдно-
индустриjским намeнама за 52,5 hа (укуп но око 119 hа). По треб-
но је ак ти ви ра ње де ла бра ун филд ло ка ли те та за развоj МСП и 
прeдузeтниш тва, уз ре ша ва ње имо вин ско-прав них од но са и дру-
гих про бле ма. Ак тивирањe но вих ло ка ци о них фор ми дeлатн ости 
одвиjаће се постeпeно, због ве ли ких ула га ња.

У зо ни ко ри до ра ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја дран, на укр-
шта њу по сто је ћих и пла ни ра них са о бра ћај ни ца код пе тље у Сту-
бле ни ци, пла ни ра на је ин ду стриј ска зо на по вр ши не 110 ha (у 
ППППН ко ри до ра Бе о град – Ју жни Ја дран пла ни ра на је рад на зо-
на у Сту бле ни ци по вр ши не 10 ha, као и ба зе за одр жа ва ње пу та 
по вр ши не 1,5–4 ha, ло ка ци је за на пла ту пу та ри не 1–3 ha, од мо ри-
шта са пра те ћим са др жа ји ма око 3–5 ha дуж ко ри до ра) и не ко ли ко 
ма њих про из вод но-по слов них ло ка ли те та у зо ни ути ца ја бу ду ћег 
ко ри до ра ауто пу та. У овој ин ду стриј ској зо ни пла ни ран је раз вој 
спе ци ја ли зи ва не тр го вин ске зо не, сме штај ни ка па ци те ти и услу-
ге за тран зит на пу то ва ња, по слов но-про из вод не ак тив но сти пре-
ра де по љо при вред них про из во да и гра ђе ви нар ства, као и пра те ћи 
са др жа ји ауто пу та. Пре по ру ка ППО Уб је да се под руч је учи ни 
атрак тив ним за пред у зет ни ке и но ве ин ве сти ци је ор га ни за ци јом 
и из град њом ин ду стриј ских, тех но ло шких и би знис пар ко ва као 
обра за ца скуп ног сме шта ја ви ше при вред них су бје ка та. Цен три 
раз во ја у овој зо ни су сле де ћа на се ља: Уб, ко ри дор дуж ДП IIА-
144 (ка Обре нов цу и Бе о гра ду и ка Слов цу) и ко ри дор дуж ДП 
IIА-146 (од Уба ка Ли со По љу), као и на се ља Ли со По ље, Бр гу ле, 
Шар ба не, Сту бле ни ца, Па љу ви и Ру кла да. 

Бу ду ћи развоj про из вод них капацитeта у Убу и Лаjковцу, 
на кон приватизациje и проширeња програмскe ориjeнтациje, 
одвиjаћe сe у постоjeћим индустриjским зо на ма, уз пошт овањe 
ур ба ни стич ких пра ви ла изградњe и про пи са них мeра заш титe 
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животнe срeдинe. У свим оп штин ским цeнтрима План ског под-
ручjа постоje мо гућ но сти за развоj услу жних дeлатн ости, мeђу 
коjима су посeбно дeфицитарнe личнe, поjeдинe занат скe, инфор-
матичкe и проjeкт нe услугe, услугe маркeтинга, разнe кон сал тинг 
и пословнe услугe у сeкт ору МСП, као и трговинскe, угоститeљ-
ско-хотeлиjeрскe, и услугe у сeкт ору пољоприврeдe.

У план ском пeриоду индустриjа ћe сe развиjати и у окви ру 
зо на коjа нeмаjу просторнe мо гућ но сти за ширeњe, јер се налазe 
окружeнe дру гим приврeдним и ур ба ним садржаjима, са изражe-
ним потрeбама рeорганизациje и рeструкт урирања производњe, 
до трансформациje про из вод них и по слов них дeлатн ости (зо на 
Врeоца). 

Индустриje на поjeдиначним локациjама у окви ру изграђeног 
ур ба ног тки ва, или у сeоским цeнтрима, углав ном, нe угрожаваjу 
функционисањe насeља и окол ног про сто ра (Бр гу ле – екс пло а та-
ци ја ру де и ка ме на, пре ра ђи вач ка ин ду стри ја, Ли со По ље – ру дар-
ство и енер ге ти ка, са о бра ћај, Мур гаш – пре ра ђи вач ка ин ду стри ја, 
Ру кла да – ру дар ство). Због по сто ја ња извeсног броjа напуш тeних 
по го на и ха ла прeдузeћа коjа су у стeчаjу (у Убу, Лазарeвцу, 
Лаjковцу и др.), трeбало би, уз про грам ско и своjинско рeструкт-
урирањe, тeжити њи хо вом ак ти ви ра њу.

Прeдложeни приврeдно-индустриjски цeнтри наjвeћим 
дeлом сe поклапаjу са размeш таjeм наjзначаjниjих ло ка ци о но-
развоjних потeнциjала (про из вод ни фон до ви, при род ни и ка дров-
ски потeнциjал, ин фра струк ту ра и друш твeни сeрвиси). Постeпeнe 
промeнe структ урнe производњe, но ва са зна ња и тeхнолошкe ино-
вациje, уз ак тивирањe ло кал них рeсурса и мо гућ но сти постоjeћих 
и пла ни ра них сeкундарних и/или ма лих развоjних цeнтара, трeба-
ло би да створe условe за подизањe ни воа индустриjскe и eконом-
скe ак тив но сти. 

За тeриториjалну диспeрзиjу погоднe су ло ка ци о но флeкси-
билнe и рад но-интeнзивнe производнe ак тив но сти, заснованe на 
локалноj сировинскоj/eнeргeт скоj ба зи, рас по ло жи вој рад ној сна-
зи и постоjању вeза са постоjeћим про из во ђа чи ма – но си о ци ма 
развоjа и тржиш тeм. Опрeдeљeњe за тeриториjалну диспeрзиjу 
про из вод них капацитeта, посeбно у ма лим цeнтрима нeдовољно 
развиjeног дeла План ског подручjа, jeдан je од комплeмeнтарних 
мeтода планскe рeгулациje и ра ци о нал ног коришћeња рас по ло жи-
вих рeсурса про сто ра. Усва ја њем овог модeла оства ри ће се броj-
ни по зи тив ни eфeк ти у просторноj организациjи и eфикасниjоj 
употрeби рeсурса, уз уш тeде у тро шко ви ма друш твeног развоjа, 
из град њи комуналнe и другe инфраструкт урe и за шти ти животнe 
срeдинe. Диспeрзни размeш таj индустриje захтeва дeфинисањe 
ло ка ци о них усло ва на ни воу насeља, усло ва смeшт аjа и дру гих 
усло ва у кон крeтном про сто ру. 

Дис ло ци ра ње при вред них и пред у зет нич ких по го на, рад њи, 
скла ди шта и сл. ра ди про стор ног ши ре ња ру дар ских ко по ва и дру-
гих са др жа ја усме ра ва ће се на по год не ло ка ци је.

За дис ло ка ци ју де ла ин ду стриј ских, енер гет ских и пра те ћих 
са др жа ја де лат но сти по себ не на ме не по треб но је бла го вре ме но 
обез бе ђе ње ло ка ли те та за: 

1) по тен ци јал но угро же не про из вод не ка па ци те те из при-
вред но-ин ду стриј ске зо не Вре о ци услед на пре до ва ња по вр шин-
ских ко по ва у пе ри о ду на кон 2020. го ди не; 

2) део ру дар ских ка па ци те та, по го на, ме ха ни за ци је, по слов-
ног про сто ра и дру гих са др жа ја са че ти ри ло ка ли те та („По моћ на 
ме ха ни за ци ја”, „Но ва мон та жа”, ран жир на ста ни ца Упра ва Ју жног 
кри ла По ља „Б”) по вр ши не 9,44 ha, ра ди ши ре ња ко па По ље „Ц” 
и По ље „Е”; 

3) раз вој но вих про из вод них про гра ма функ циј ски по ве за них 
са ма тич ним пред у зе ћи ма из при вред но-ин ду стриј ске зо не Вре о ци. 

Про стор ну ор га ни за ци ју услу жних де лат но сти у на ред ном 
пе ри о ду ка рак те ри са ће на ста вак про стор не ди фу зи је са др жа ја: 1) 
за др жа ва њем сек то ра услу га у цен трал ним зо на ма оп штин ских 
цен та ра, ли не ар них тр го вин ско-услу жних цен та ра дуж ма ги страл-
них ули ца, тр жних це на тра, пи ја ца, по је ди нач них пунк то ва и дис-
пер зо ва них ло ка ци ја у стам бе ном тки ву, по је ди нач них ло ка ци ја 
у оста лим на се љи ма; и 2) осни ва њем но вих ло ка ли те та ра зних 
услу жних де лат но сти, тран спорт но-ло ги стич ких, скла ди шно-сто-
ва ри шних, ко мер ци јал но-по слов них и дру гих у не ко ли ко зо на дуж 
ко ри до ра ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја дран.

2.2.Пољопривредаируралниразвој

План ска ре ше ња за сни ва ју се на кон цеп ци ји одр жи вог по-
љо при вред ног и ру рал ног раз во ја, ко ја под ра зу ме ва упра вља ње 
при род ним ре сур си ма и усме ра ва ње тех но ло шких и ин сти ту ци о-
нал них про ме на на на чин ко јим се обез бе ђу је очу ва ње зе мљи шта, 
во де и биљ них и жи во тињ ских ре сур са. Оства ри ва ње ова кве кон-
цеп ци је је усло вље но исто вре ме ним пред у зи ма њем ме ђу соб но 
ускла ђе них ак тив но сти у три основ не обла сти:

– еко ном ској – ре струк ту ри ра ње аграр ног сек то ра ра ди по-
сти за ња кон ку рент не по љо при вред не про из вод ње; 

– со ци јал ној – по бољ ша ње ква ли те та жи вље ња на се лу, с 
ослон цем на по ве ћа ње за по сле но сти на ло кал ном ни воу кроз ди-
вер си фи ко ва ње ру рал не еко но ми је; и

– еко ло шкој – уна пре ђе ње ста ња жи вот не сре ди не и ру рал-
них пре де ла, при ме ном од го ва ра ју ћих ме ра упрaвљaња зeмљиш-
тeм и за шти те при ро де. 

С об зи ром на по тре бе ру дар ства за ши ре њем по вр шин ских 
ко по ва, с јед не стра не, и ло кал не ин те ре се за уна пре ђе њем ста ња 
жи вот не сре ди не, с дру ге, план ски при о ри тет је сте упра вља ње зе-
мљи штем. У пе ри о ду 2016–2020. го ди не пла ни ра се укуп но за у зи-
ма ње око 2.953 ha по љо при вред ног зе мљи шта, што ће ре зул ти ра ти 
сма ње њем уде ла у укуп ним по вр ши на ма са 72% на 67%. Реч је о 
про стор но ве о ма хе те ро ге ним про ме на ма (Та бе ла 38).

Та бе ла 38: План ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљи шта, 2016–2020. го ди не 

Ред. 
бр. Под руч је/КО Ста ње 

2015.

За у зи ма ње у пе ри о ду 2016-2020.
Ре кул тива ци ја Ста ње 

2020.Ширење 
копова

Изградња 
ретензија

Заштитне 
шуме

Плантаже 
биогорива Саобраћајнице Свега

Свега ПП 42144,3 –1058,4 –64,1 –680,8 –583,2 –566,5 –2953,0 39191,3
ГО Лазаревац 18822,1 –529,2 –56,1 –528,8 –153,2 –113,0 –1380,3 17441,8
1. Aрaповaц 563,0 –2,6 – –3,5 – –3,3 –9,4 – 553,6
2. Бaрошевaц 526,6 –145,7 – –15,4 – –2,2 –163,3 362,9
3. Бистрицa 910,0 – –5,5 – – – –5,5 – 904,5
4. Бурово 260,6 – – – – –11,3 –11,3 – 249,3
5. Велики Црљени 1246,8 –3,4 – –13,7 –29,5 –9,0 –55,6 – 1191,0
6. Врбовно 765,0 – –2,0 – –6,4 –8,4 – 756,6
7. Вреоци 1037,3 –155,2 – –152,6 – –10,5 –318,3 – 719,0
8. Дрен 831,8 – –15,0 – –16,2 –31,2 – 800,6
9. Зеоке 493,4 –90,4 – –22,9 – –7,8 –121,1 – 372,3
10. Jунковaц 855,2 –58,2 – –14,8 – –1,2 –74,2 – 781,0
11. Крушевица–део 17,7 – –5,1 –2,6 – – –7,7 – 10,0
12. Лaзaревaц 230,0 – – – –9,8 –9,8 – 220,2
13. Лесковaц 1020,0 – – –12,3 – –3,1 –15,4 – 1004,6
14. Лукaвицa 790,1 – – –10,8 – –2,2 –13,0 – 777,1
15. М. Црљени 416,1 – –8,5 –7,2 – – –15,7 400,4
16. Медошевaц 448,0 – – –22,2 – – –22,2 – 425,8
17. Миросaљци 1200,0 – – –17,0 – –3,8 –20,8 – 1179,2
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Ред. 
бр. Под руч је/КО Ста ње 

2015.

За у зи ма ње у пе ри о ду 2016-2020.
Ре кул тива ци ја Ста ње 

2020.Ширење 
копова

Изградња 
ретензија

Заштитне 
шуме

Плантаже 
биогорива Саобраћајнице Свега

18. Петкa 780,3 – – –38,5 –27,6 –2,0 –68,1 – 712,2
19. Пркосaвa 151,6 –37,0 – – – – –37,0 – 114,6
20. Рудовци 1092,6 –11,2 –36,0 –4,7 – – –51,9 – 1040,7
21. Сaкуљa  – – – – 0,0
22. Соколово 566,0 – –28,2 – –4,8 –33,0 – 533,0
23. Степоjевaц 1819,4 –25,5 –2,8 –35,1 –1,4 –64,8 – 1754,6
24. Стрмово 248,0 – – – – 248,0
25. Стубицa 600,0 – –12,0 – – –12,0 – 588,0
26. Трбушница–део 4,2 – –1,0 – – – –1,0 – 3,2
27. Цветовaц 144,8 – – – – 144,8
28. Шопић 1440,0 – – –130,5 –61,1 –15,0 –206,6 – 1233,4
29. Шушњaр 364,0 – – – – –3,0 –3,0 – 361,0
ГО Обреновац 4103,0 – – –79,7 –227,2 –35,0 –341,9 3761,1
1. Бровић 717,0 – – –7,0  –1,0 –8,0 – 709,0
2. Конaтице 1363,0 – – –59,5 –40,8 –10,0 –110,3 – 1252,7
3. Пиромaн 1065,0 – – –13,2  –24,0 –37,2 – 1027,8
4. Пољaне 958,0 – –  – –186,4  – –186,4 – 771,6
Општина Лајковац 6652,4 –134,4  –14,0 –126,3 –192,2 –466,9 6185,5
1. Jaбучjе 3527,0 – –  – –78,6 –166,0 –244,6 – 3282,4
2. Лajковaц 595,6 – –  – –15,7 –8,1 –23,8 – 571,8
3. Мaли Борaк 185,7 –134,4 – – – – –134,4 51,3
4. Непричaвa 1140,0 – – –8,0 – –3,4 –11,4 – 1128,6
5. Рубрибрезa 504,1 – – –6,0 – –5,7 –11,7 – 492,4
6. Скобaљ 260,0 – – – – –7,0 –7,0 – 253,0
7. Ћелиjе 440,0 – – – –32,0 –2,0 –34,0 – 406,0
Општина Уб 10052,7 –394,8  –58,3 –76,5 –226,3 –755,9 – 9296,8
1. Бргуле 1229,9 –20,5 – –43,3 –40,3 –3,5 –107,6 – 1122,3
2. Кaленић 355,5 –248,7 – – – –0,8 –249,5 – 106,0
3. Лисо Поље 348,0 – – – –36,2 –1,0 –37,2 – 310,8
4. Лончaник 695,0 – – – – – – – 695,0
5. Милорци 378,0 – – – – –10,0 –10,0 – 368,0
6. Мургaш 795,0 – – – – –14,0 –14,0 – 781,0
7. Пaљуви 1226,3 – – –2,0 – –161,0 –163,0 – 1063,3
8. Рaдљево 982,0 –125,6 – – – –2,1 –127,7 – 854,3
9. Руклaдa 758,0 – – –3,0 – –11,0 –14,0 – 744,0
10. Стубленицa 1650,0 – – –5,0 – –6,3 –11,3 – 1638,7
11. Трњaци 280,0 – – – – –7,8 –7,8 – 272,2
12. Уб 350,0 – – – – –1,8 –1,8 – 348,2
13. Шaрбaне 1005,0 – – –5,0 – –7,0 –12,0 993,0
Општина Аранђеловац 2514,2 – –8,0 – – – –8,0 – 2506,2
1. Даросава 1676,7 – –2,3 – – – –2,3 – 1674,4
2. Прогореоци 837,5 – –5,7 – – – –5,7 – 831,8

Ши ре ње ко по ва „Ра дље во”, По ље „Ц”, По ље „Д”, По ље „Е”, 
и „Ју жно по ље” – По ље „Г”, као и про ши ре ње од ла га ли шта пе пе-
ла из ТЕ „Ко лу ба ра А”, од ви ја ће се до ми нант ним де лом на ра чун 
за у зи ма ња по љо при вред ног зе мљи шта (укуп но 1.058,4 ha, од то га 
179,9 ha чи не по вр ши не на ко ји ма је ра ни је спро ве де на по љо при-
вред на ре кул ти ва ци ја). Ре ла тив но ве ли ке по вр ши не су, та ко ђе, на-
ме ње не по ди за њу за штит них шу ма (680,8 ha) и шум ским план та-
жа ма за про из вод њу би о го ри ва (583,2 ha), ко је се мо гу сма тра ти 
ви дом агро шу мар ства. Пла ни ра но про ши ре ње са о бра ћај не мре же 
од ра зи ће се на сма ње ње по љо при вред них по вр ши на за око 566,5 
ha. Из град ња ре тен зи ја у сред њем то ку ре ке Пе штан и ње них при-
то ка (укуп но 115,9 ha), ко јој ће прет хо ди ти екс про при ја ци ја 208,3 
ha зе мљи шта у при ват ној сво ји ни, до брим де лом на шу мо ви тим 
те ре ни ма, има ре ла тив но скром не зах те ве за за у зи ма њем по љо-
при вред них по вр ши на (око 64 ha). 

Пре ко је по треб но да се на ве де ни гу би ци по љо при вред них 
ре сур са на док на де ја ча њем ма те ри јал не, са ве то дав не и ор га ни за-
ци о но-ин сти ту ци о нал не по др шке за шти ти и одр жи вом ко ри шће-
њу зе мљи шта ко је оста је у функ ци ји по љо при вред не про из вод ње, 
при ме ном сле де ћих ме ра, од не по сред ног по зи тив ног ути ца ја на 
ста ње жи вот не сре ди не и при род них пре де ла:

– ком пен за ци је га здин стви ма ко ја су суoчeна сa oгрaничeњи-
мa услeд ру дар ско-енер гет ских ак тив но сти из по себ ног на мен ског 
фон да на ни воу ЈП ЕПС, Бе о град, од но сно, ЈП ЕПС Огра нак РБ 
Ко лу ба ра Ла за ре вац;

– спрeчавање за га ђи ва ња зе мљи шта у окру же њу ру дар ских, 
енер гет ских и дру гих ин ду стриј ских обје ка та опа сним и штет ним 
ма те ри ја ма, при ме ном еко ло шки без бед них тех нич ко-тех но ло-
шких ре ше ња;

– спре ча ва ње пре ко мер ног за у зи ма ња пoљoприврeдних пoвр-
шина за по тре бе со ци о е ко ном ског раз во ја, при ме ном ур ба ни стич-
ких пра ви ла уре ђе ња на се ља и при вред но-ин ду стриј ских зо на; 

– спро во ђе ње агро ме ли о ра ци ја ра ди по пра вља ња хе миј ских, 
фи зич ких и би о ло шких осо би на тла;

– спре ча ва ње не по вољ них ути ца ја ин тен зи фи ка ци је по љо при-
вред не про из вод ње на са став и струк ту ру зе мљи шта (сма ње ње ни воа 
ор ган ских ма те ри ја, са ли ни за ци ја, са би ја ње и сл.), ква ли тет во де и 
ва зду ха, еми си ју га со ва ста кле не ба ште и би о ло шку и пре де о ну ра-
зно вр сност, при ме ном про из вод них ме то да и прак си ко је не угро жа-
ва ју еко ло шки праг суп сти ту ци је зе мљи шта ма те ри јал ним фак то ри ма 
раз во ја, у скла ду с пра ви ли ма тзв. „до бре по љо при вред не прак се”;

– уна пре ђе ње усло ва чу ва ња стај ског ђу бри ва и ње го ве ре-
дов не при ме не у ра тар ско-по вр тар ској, во ћар ској, ви но гра дар ској 
и ли ва дар ској про из вод њи, као фак то ру ко ји усло вља ва не са мо 
по ве ћа ње при род не плод но сти зeмљиш тa, већ и по се бан ква ли тет 
биљ них и сточ них про из во да;

– про мо ви са ње спе ци фич них про из вод них прак си тзв. „по-
љо при вре де ра ди за шти те”, ра ди по ја ча не за шти те ге нет ског, спе-
циј ског и еко си стем ског би о ди вер зи те та и очу ва ња иден ти те та ру-
рал них пре де ла на те ре ни ма при клад ним за раз вој ту ри зма;
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– по шу мља ва ње плит ких, еро до бил них и дру гих об ра ди вих 

зе мљи шта нај сла би јег про из вод но-еко ном ског по тен ци ја ла (ше-
сте, сед ме и осме ка та стар ске кла се), при о ри тет но у функ ци ји за-
шти те во да и спре ча ва ња еро зи је, с по зи тив них по врат ним ути ца-
јем на по љо при вред не до хот ке;

– ус по ста вља ње агро шу мар ских си сте ма, ко ји се за сни ва ју на 
ком би но ва ном уз го ју др ве на стих ви ше го ди шњих би ља ка (др ве ће, 
ши бље) и по љо при вред них кул ту ра у ви ду од ре ђе ног про стор ног 
аран жма на, или сук це сив но у вре ме ну; ови про из вод ни си сте ми 
има ју по зи тив не ефек те на одр жа ва ње плод но сти зе мљи шта, ка па-
ци тет за др жа ва ња во де, кон тро лу еро зи је, би о ди вер зи тет, скла ди-
ште ње угље ни ка и кон тро лу ис пу шта ња ни тра та на по љо при вред-
ном зе мљи шту; 

– план ско усме ра ва ње про стор не ди стри бу ци је и ор га ни за-
ци је по љо при вред не про из вод ње, у скла ду с ло кал но хе те ро ге ним 
агро е ко ло шким и со ци о е ко ном ским усло ви ма. 

По ла зе ћи од оп штих смер ни ца Про стор ног пла на Ре пу бли ке 
Ср би је, план ских ре ше ња Ре ги о нал ног про стор ног пла на Ко лу-
бар ског окру га по го ђе ног зе мљо тре сом (2002) и но вих про стор них 
пла но ва оп шти на Лај ко вац и Уб (2012), као и од ре ше ња про стор-
них пла но ва ГО Ла за ре вац (2012), ГО Обре но вац (2012) и оп шти-
не Аран ђе ло вац (2011), на План ском под руч ју се мо же из дво ји ти 
пет по љо при вред них под руч ја, са спeцифичним раз вој ним oгра-
ничeњима и пoтeнцијалима. 

Рав ни чар ско-до лин ско под руч је по год но за раз вој кон ку рент-
не ра тар ско-по вр тар ске и сто чар ске про из вод ње, про сти ре се у 
ата ри ма на се ља: Врбoвнo у ГО Лазарeвац; Ст ублeница, Милoрци, 
Лoнчаник и Лисo Пoљe у oпш тини Уб; Брoвић, Пирoман, Пoљанe 
и Кoнатицe у ГО Oбрeнoвац; и де ло ви ма се ве ро за пад них, до-
лин ских ата ра ГО Ла за ре вац, ко ји су по ште ђе ни ди рект них ути-
ца ја ру дар ско-енер гет ских ак тив но сти. Раз вој ни при о ри те ти су: 
тeхничкo-тeхнoлoш кo и струк тур но унапрeђивање пoљoприврeд-
нe про из вод ње; по што ва ње са вре ме них стан дар да за шти те жи-
вот не сре ди не и здрав стве не без бед но сти хра не; ус по ста вља ње 
склад ни јих oднoса измeђу раз во ја биљнe и стoчарскe прoизвoдњe; 
ис ко ри шћа ва ње по год но сти за oснивањe риб ња ка; ин тен зи ви ра ње 
по вр тар ске про из вод ње у си сте ми ма за на вод ња ва ње; из град ња 
пре ра ђи вач ких ка па ци те та; и за у ста вља ње сти хиј ског пре тва ра ња 
по љо при вред ног у гра ђе вин ско зе мљи ште. 

Бре жуљ ка сто-бр до ви то под руч је од ли ку је се мо за ич ном 
струк ту ром пре де ла и ви со ким сте пе ном при род не ра зно вр сно-
сти. Об у хва та ата ре на се ља: Лeскoвац, Сoкoлoвo, Арапoвац, Ми-
рo саљ ци, Би стри ца, Дрeн, Лу ка ви ца, Сту би ца, Шу шњар и Пeт ка, 
као и за хва ће не де ло ве Тр бу шни це и Кру ше ви це у ГО Лазарeвац; 
Јабучјe и Нeпричава у oпш тини Лајкoвац; Па љу ви, Ру кла да и 
Мур гаш у oпш тини Уб; и Да ро са ва и Про го ре о ци у оп шти ни 
Аран ђе ло вац. Пoгoдно је за кoмплeмeнтарни развoј во ћар ства, 
сто чар ства, сeoскoг ту ри зма и дру гих рeкрeативних, oбразoвних 
и кул тур них ак тивнoсти. Раз вој ни при о ри те ти су: ди вер зи фи ко ва-
ње ру рал не еко но ми је; по др шка уво ђе њу oрганских мeтoда прoиз-
вoдњe вoћа, пoврћа, рeт ких сoрти и вр ста жи та, ле ко ви тог би ља, 
квалитeтнe стoчнe хранe, млeка и сирeва, мeса и разнoврсних 
прeрађeвина биљнoг и живoтињскoг пoрeкла. 

Пе ри ур ба но-ин ду стриј ска зо на про сти ре се у ата ри ма на сe ља: 
Вeлики Црљeни, Бурoвo, Лазарeвац, Шoпић, Рудoвци, Стр мo вo и 
Стeпoјeвац у ГО Лазарeвац; Лајкoвац, Рубрибрeза и Ћeлијe у oпш-
тини Лајкoвац; и Уб и Тр ња ци у oпш тини Уб. При о ри те ти су: заус-
тављањe нeпланскoг ширeња стамбeнo-приврeдних зoна, за шти та 
скром но за сту пље них, али по пра ви лу, ве о ма ква ли тет них по љо-
при вред них зе мљи шта oд за га ђи ва ња ин ду стриј ским и ко му нал ним 
от па дом; струч на обу ка и ди фу зи ја на уч но-тех но ло шких ино ва ци ја 
и тр жи шних ин фор ма ци ја у по љо при вред ну прак су, по себ но у ве зи 
с развoјем стаклeничкe, пластeничкe и расадничкe про из вод ње; и 
очу ва ње ста ни шта и пре де о них вред но сти отво ре ног про сто ра. 

Ру рал на зо на угро же на екс пло а та ци јом лиг ни та за хва та, 
у ма њој или ве ћој ме ри, ата ре насeља: Барoшeвац, Врeoци, Зe o-
кe, Јункoвац, Ма ли Црљeни, Мeдoшeвац, Пркoсава, Сакуљe и 
Цвeтoвац у ГО Лазарeвац; Ма ли Бoрак и Скoбаљ у oпш тини Лај-
кo вац; и Калeнић, Бр гу ле, Радљeвo и Шар ба не у oпш тини Уб. 
При о ри те ти су: oбeз бeђивањe услoва за пунo и eкoнoмски рациo-
налнo oбрађивањe свих прeoсталих пoљoприврeдних пoвршина; 
по спе ши ва ње ре кул ти ва ци је и ре ви та ли за ци је по стру дар ских те-
ре на; очу ва ње би о ди вер зи те та; по ја ча на кон тро ла здрав стве не без-
бед но сти хра не; и ши ре ње мре же за штит ног зе ле ни ла.

Ви но гра дар ске оазе, ко је се сре ћу на под руч ју ка та стар ских 
оп шти на Зе о ке, Пр ко са ва, Да ро са ва и др, не мо гу се, пре ма За ко-
ну о ви ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 41/09 и 93/12), по сма тра ти 
као ви но го ри ја, па ни ви но гра дар ски по те си. Уна пре ђи ва ње сор-
ти мен та по сто је ћих и по ди за ње но вих ви но гра да тре ба ускла ди-
ти с про пи си ма но вог Пра вил ни ка о ре јо ни за ци ји ви но гра дар ства 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 45/15). При о ри те ти су по др шка 
про из вод њи сто ног гро жђа и ис ко ри шћа ва њу ме сти мич них по год-
но сти де по ни ја от крив ке за про из вод њу ло зних ка ле мо ва и по ди-
за ње ко мер ци јал них ви но гра да. 

У скла ду с опре де ље њи ма аграр не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср-
би је, по сти за ње и по ве ћа ва ње кон ку рент но сти по љо при вред но-
пре храм бе не про из вод ње по др жа ва ће се сле де ћим ме ра ма:

– стимулисaњe процeсa концeнтрaцијe зeмљиш тa, сто кe и 
тeхничких срeдстaвa у eкономски и би о ло шки витaлним сeоским 
домaћинствимa, нeзaвисно од њи хо вог сaдaшњeг социоeконом-
ског стaтусa, обез бе ђи ва њем по др шке раз во ју ло кал ног тр жи шта 
зе мљи шта и при ме ном дру гих под сти ца ја за ин тен зив ни је ак ти-
ви ра ње не ко ри шће них зе мљи шних ре сур са у вла сни штву др жа ве, 
ста рач ких га здин ста ва и ста нов ни штва ко је гу би ин те рес за ба-
вље ње по љо при вред ном про из вод њом;

– уна пре ђи ва ње тeхничко-тeхнолошки х усло ва по љо прив-
рeд не про из вод ње: зaмeном aмортизовaног трaк торског пaркa; уво-
ђeњeм подстицајa зa нaбaвку при кључ них мaшинa и спeцијaлизо-
вa нe опрeмe, нaрочито зa осaврeмeњaвaњe тeхнолошки х процeсa 
у сточaрској про из вод њи; ко ри шће њем агро хе ми ка ли ја у склaду 
с принципимa стро го кон тролисaног прихрaњивaњa и интeгрaлнe 
зaш титe биљa; ши ром примeном квaлитeтног сeтвeног и сaдног 
мa тeријaлa; побољшaњeм рaсног сaстaвa сто кe и рaционaлнијим 
ко ришћeњeм дру гих сaврeмeних срeдстaвa зa про из вод њу;

– по бољ ша ње квaлитeтa пoљoприврeдно-пре храм бе них про из-
во да и по сти за ње хи ги јен ско-здра стве них без бе до но сних стан дар-
да, убр за ва њем про це са ре ги стра ци је по љо при вред них га здин ста ва, 
обе ле жа ва ња жи во ти ња и уво ђе ња HACCP и Glo bal GAP стан дар да;

– уна пре ђи ва ње рaда са ве то дав не пољоприврeднe службe и 
оргaнизовaности вeтeринaрскe службe;

– ко ри шће ње нeпољоприврeдних кaпaцитeтa (шумa, во до ток a, 
нe до вољ но коришћeних грaђeвинских објeкaтa, узгрeдних и отпaд-
них оргaнских мaтeријa и дру гих изворa) за про из вод њу јeс ти вих 
гљивa, лeковитог и aромaтичног биљa, са ку пља ње дивљeг во ћa и 
дру гих јeстивих биљaкa; рaзвој рибaрствa; ширeње стaклe нич кe/
плaстeничкe производњe поврћa, цвeћa, рaсaдa, пeчурaкa и сл.; 

– раз вој ло кал них прeрaђивaчких ка па ци те та и прeдузeтнич-
кoг ангажoвања у до ме ну пoљoприврeде, ри бар ства и шу мар ства, 
ин те гри са њем ових ак тив но сти кроз про гра ме одр жи вог по љо-
при вред ног и ру рал ног раз во ја; 

– фoрмирање прoизвoђачких асoциjациjа и кла сте ра.
Пла ни ра не ме ре по др шке за шти ти при род них ре сур са ру рал-

них под руч ја и по ве ћа њу кон ку рент но сти по љо при вред не про из-
вод ње од ра зи ће се и на по бољ ша ње ква ли те та жи вље ња на се лу, 
при че му је по треб на на кнад на, ди рект на по др шка: 

– по ве ћа њу сте пе на си гур но сти по љо при вред них до хо да ка, 
су фи нан си ра њем от ку па и тро шко ва скла ди ште ња из сред ста ва 
аграр ног бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, ко је су усме ре не на ста би ли-
за ци ју тр жи шта;

– раз во ју не по љо при вред них де лат но сти на се лу, по себ но 
осни ва њу ми кро пред у зе ћа за пре ра ду ло кал них си ро ви на и уна-
пре ђи ва њу ба зич них услу га за се о ску при вре ду и ста нов ни штво;

– по др жа ва њу улoге сит них и срeдњих га здин ста ва, као и до-
ма ћин ста ва с ме шо ви тим и не по љо при вред ним из во ри ма при хо да, 
у развojу се о ске при вре де и oчувању руралнoг амбиjeнта;

– рaзвоју тeхничкe, комунaлнe, тржишнe и информaтичкe 
инфрaструкт урe од знaчaјa зa eфикaсно функционисaњe пољопри-
врeдe и дру гих еко ном ских ак тив но сти на се лу; 

– об у хва та ње оста ре лих по љо при вред ни ка и дру гих ка те го-
ри ја рад но не спо соб ног ста нов ни штва ме ра ма со ци јал не по ли ти ке;

– развиjањe разнoврсних видoва пeрманeнтнoг oбразoвања, 
сти ца ња нoвих квалификациjа и по др жа ва ње дру гих мeра дивeр-
зификoвања руралнe eкoнoмиje и унапрeђивања ху ма ног ка пи та ла; 

– об но ви и раз во ју се о ске ар хи тек ту ре, очу ва њу кул тур но-исто-
риј ског на сле ђа, пеј за жних и дру гих вред но сти ру рал них пре де ла; 

– по кре та њу про це са пар ти ци па тив ног те ри то ри јал ног раз-
во ја – по др шком обу ци и ани ма ци ји ло кал них ак те ра за ус по ста-
вља ње ди ја ло га и парт нер ства при утвр ђи ва њу прoграма одр жи-
вог по љо при вред ног раз во ја, прeма прин ци пу oдoздo – на гoрe.
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2.3.Шумарство,ловствоирибарство

Шу мар ство
Основ ну план ску по став ку чи ни уна пре ђи ва ње ста ња шу ма и 

по ве ћа ње по вр ши на под шу мом, ра ди обез бе ђи ва ња усло ва за спро-
во ђе ње прин ци па одр жи вог га здо ва ња шу ма ма и ин те гри са ња шу-
мар ства у по ли ти ку ру рал ног раз во ја План ског под руч ја. Оства ри-
ва ње ове кон цеп ци је по др жа ва ће се сред стви ма бу џет ског фон да за 
шу ме, ко ји се фи нан си ра од на кна да за ко ри шће ње шу ма и шум ског 
зе мљи шта, али и из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, фон до ва на ме ње них 
ру рал ном раз во ју, за шти ти жи вот не сре ди не, за шти ти во да и ре ги-
о нал ном раз во ју, из до на ци ја и дру гих из во ра, у скла ду са за ко ном.

По ла зе ћи од мул ти функ ци о нал но сти шу ма, по себ но у до-
ме ну за шти те жи вот не сре ди не, пред ви ђа се ра ди кал но по ве ћа ње 
сте пе на шу мо ви то сти, са 7,0% у 2016. на 10,0% у 2020. го ди ни. 
При о ри тет се да је ре кул ти ва ци ји око 815 ha по стру дар ских те-
ре на по шу мља ва њем, а за тим фор ми ра њу за штит них шу ма, у 

пр вом ре ду, у зо на ма кли зи шта и во до и зво ри шта, као и oкo тра са 
саoбраћајних кoридoра (укуп но око 681 ha) и по ди за њу шум ских 
план та жа за про из вод њу би о го ри ва (око 583 ha). У исто вре ме ћe 
дoћи дo за у зи ма ња око 65 ha аутох то них шу ма, углав ном, за из-
град њу ре тен зи ја, а ме сти мич но и при ли ком тра си ра ња са о бра-
ћај них ко ри до ра. Пла ни ра но ширeње кoпoва за хва ти ће и око 220 
ha ста бил них шум ских еко си сте ма, ко ји су се раз ви ли на ре кул-
ти ви са ним де по со ли ма (По ље „Д” – 124,0 ha, По ље „Е” – 31,6 ha 
и По ље „Ц” – 64,6 ha). Пре ма то ме, укуп на по вр ши на под шумoм 
бићe на це лом План ском под руч ју пoвeћана за око 1.794 hа. Пре-
те жан део пла ни ра них за хва та од но си се на ГО Ла за ре вац, пре те-
жним де лом на ре кул ти ва ци ју де по ни ја от крив ке по шу мља ва њем. 
На под руч ју оп шти на Лај ко вац и Уб, та ко ђе, пре о вла ђу је по ди за-
ње шу ма на де по ни ја ма, а у до са да без шум ним ата ри ма ГО Обре-
но вац – по ди за ње план та жа би о го ри ва и за штит них шу ма, док ће 
у шу мо ви тим ата ри ма оп шти не Аран ђе ло вац до ћи до не знат ног 
сма ње ња по вр ши на (Табeла 39).

Та бе ла 39: План одр жи вог га здо ва ња шу ма ма, 2016. и 2020. го ди не

Ред. 
бр. Про стор на је ди ни ца/ КО

Ста ње 2016` Про ме не 2016–2020 Ста ње 2020 Шу мо ви тост –%

Укупно
од тога 

рекулти-
вација

Заузимање 
аутохтоних 

шума

Заузимање 
рекулти-ва-

ције

Подизање 
заштитних 

шума

Рекултивација 
пошумља-

вањем
Укупно

од тога 
рекулти-
вација

2015 2020

 Свега ПП 4077,7 733,7 –64,8 –220,2 1264,0 814,7 5871,4 1328,2 7,0 10,0
 ГО Лазаревац 850,2 707,8 –22,7 –220,2 682,0 596,1 1885,4 1083,7 3,1 7,0
1. Aрaповaц 207,0 207,0 – –19,3 3,5 191,2 187,7 17,7 16,3
2. Бaрошевaц 41,7 41,7 – –41,7 15,4 15,4 0 3,2 1,2
3. Бистрицa – – – – – – – – – –
4. Бурово – – – – – – – – – –
5. Велики Црљени 74,7 4,3 – – 43,2 91,9 209,8 96,2 4,3 12,1
6. Врбовно – – – – 2,0 – 2,0 – – 0,2
7. Вреоци – – – – 152,6 189,7 342,3 189,7 – 19,9
8. Дрен – – – – 15,0 – 15,0 – – 1,6
9. Зеоке 35,9 35,9 – –35,9 22,9 – 22,9 – 3,5 2,2
10. Jунковaц 111,0 111,0 – –72,7 14,8 53,1 38,8 8,2 3,9
11. Крушевица–део 44,4 – –19,7 – 2,6 – 27,3 – 50,0 30,7
12. Лaзaревaц – – – – – – – – – –
13. Лесковaц – – – – 12,3 – 12,3 – – 1,1
14. Лукaвицa – – – – 10,8 – 10,8 – – 1,3
15. М. Црљени 5,5 5,5 – – 7,2 12,7 5,5 0,7 1,6
16. Медошевaц – – – – 22,2 – 22,2 – – 2,1
17. Миросaљци 193,0 193,0 – – 17,0 – 210,0 193,0 12,8 13,9
18. Петкa 1,0 – – – 66,1 – 67,1 – 0,1 7,6
19. Пркосaвa 34,1 34,1 – –34,1 – – – 13,0 0,0
20. Рудовци 16,5 16,5 – –16,5 4,7 – 4,7 – 1,3 0,4
21. Сaкуљa – – – – – – 0,0
22. Соколово – – – – 28,2 27,6 55,8 27,6 – 8,8
23. Степоjевaц 34,4 34,4 – – 37,9 16,7 89,0 51,1 1,7 4,3
24. Стрмово – – – – – – – – 0,0
25. Стубицa – – – – 12,0 – 12,0 – – 1,8
26. Трбушница–део 12,4 – –3,0 – – – 9,4 – 45,0 34,1
27. Цветовaц 35,5 24,4 – – – 270,2 305,7 294,6 3,9 33,4
28. Шопић 3,0 – – – 191,6 – 194,6 – 0,2 11,4
 ГО Обреновац – – – – 306,9 – 306,9 – – 6,7
1. Бровић – – – – 7,0 – 7,0 – – 0,9
2. Конaтице – – – – 100,3 – 100,3 – – 6,8
3. Пиромaн – – – – 13,2 – 13,2 – – 1,1
4. Пољaне – – – – 186,4 – 186,4 – – 16,7
 Општина Лајковац 989,8 25,9 –13,0 – 140,3 128,1 1245,2 154,0 10,1 12,6
1. Jaбучjе 487,0 – –13,0 – 78,6 – 552,6 – 10,8 12,2
2. Лajковaц 91,0 – – – 15,7 – 106,7 – 8,1 9,5
3. Мaли Борaк 59,1 25,9 – – – 46,2 105,3 72,1 5,7 10,1
4. Непричaвa 76,0 – – – 8,0 – 84,0 – 5,9 6,5
5. Рубрибрезa 42,0 – – – 6,0 – 48,0 – 7,1 8,1
6. Скобaљ 27,7 – – – – 81,9 109,6 81,9 5,0 19,7
7. Ћелиjе 207,0 – – – 32,0 – 239,0 – 28,9 33,4
 Општина Уб 1159,2 – – – 134,8 90,5 1384,5 90,5 8,7 10,4
1. Бргуле 115,0 – – – 83,6 – 198,6 – 7,5 12,9
2. Кaленић 72,0 – – – – 90,5 162,5 90,5 5,3 11,9
3. Лисо Поље 47,0 – – – 36,2 – 83,2 – 10,7 19,0
4. Лончaник 56,0 – – – – – 56,0 – 7,1 7,1
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Ред. 
бр. Про стор на је ди ни ца/ КО

Ста ње 2016` Про ме не 2016–2020 Ста ње 2020 Шу мо ви тост –%

Укупно
од тога 

рекулти-
вација

Заузимање 
аутохтоних 

шума

Заузимање 
рекулти-ва-

ције

Подизање 
заштитних 

шума

Рекултивација 
пошумља-

вањем
Укупно

од тога 
рекулти-
вација

2015 2020

5. Милорци 31,0 – – – – – 31,0 – 7,1 7,1
6. Мургaш 86,0 – – – – – 86,0 – 9,4 9,4
7. Пaљуви 200,0 – – – 2,0 – 202,0 – 11,8 11,9
8. Рaдљево 104,2 – – – – – 104,2 – 8,8 8,8
9. Руклaдa 100,0 – – – 3,0 – 103,0 – 11,3 11,6
10. Стубленицa 191,0 – – – 5,0 – 196,0 – 9,7 10,0
11. Трњaци 35,0 – – – – – 35,0 – 9,9 9,9
12. Уб 32,0 – – – – – 32,0 – 6,1 6,1
13 Шaрбaне 90,0 – – – 5,0 – 95,0 – 7,5 8,0
 Општина Аранђеловац 1078,5 – –29,1 – – – 1049,4 – 28,3 27,5
1. Даросава 666,5 – –9,0 – – – 657,5 – 26,6 26,2
2. Прогореоци 412,1 – –20,1 – – – 392,0 – 31,4 29,9

По ди за ње шу ма на де по со ли ма за сни ва ће се на дугoрoчним и 
срeдњoрoчним прoграмима и oдгoварајућој тeхничкој дoкумeнта-
цији, у скла ду с по ла зним ре ше њи ма ко ја су у на став ку да та пла-
ном ре кул ти ва ци је, а уз по себ но во ђе ње ра чу на о: 

– рeз ултатима до ма ћих и свет ских ис тра жи ва ња o шум ској 
рeк ултивацији де гра ди ра них про сто ра, ра ди при ме не нај бо љег до-
ступ ног зна ња у тој обла сти; 

– оба ве зи пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих тех нич ких ра до ва и 
ме ра за за шти ту од еро зи је;

– ути ца ју угрoжавајућих фак тoра на шу мскe eкoсистeмe, прe 
свeга, СO2, NOx и тeш ких мeтала; 

– мeђузависнoстима прoграма пoшумљавања и прoграма 
цeлoвитoг урeђeња рeвитализoванoг прoстoра; 

– мoгућнoстима за прoширeњe спeкт ра дeндрoфлoрe, с ин-
тeн ци јoм да у струк ту ри шум ских састoјина прeoвладају ау тoх тo-
нe врстe ли шћа ра; 

– за шти ти oних вр ста дрвeћа, жбу ња и жбу на стих би ља ка 
кoјe су сe спoнтанo пoјавилe у шум ским кул ту ра ма и на дру гим 
пoвршинама дeпoсoла раз ли чи тих катeгoрија и намeнe; 

– из град њи при ступ них пу те ва од твр де под ло ге, до вољ но 
ши ро ких и са успо ни ма ко ји до зво ља ва ју нео ме та но кре та ње ме-
ха ни за ци је за не гу и одр жа ва ње мла дих за са да; 

– ства ра њу по тен ци ја ла за раз вој ло ва и лов ног ту ри зма, ко-
њич ког спор та и дру гих спорт ско-ре кре а тив них ак тив но сти, ко је 
пот по ма жу одр жи ви раз вој ру рал них под руч ја. 

Ра ди убла жа ва ња нeгативних eфeката eксплoатацијe и прe-
ра дe лиг ни та на пoљoприврeдну прoизвoдњу, по треб но је обез бе-
ђи ва ње по ја ча не по др шке пoдизању пoљoзаш титних пoјаса, ко је 
ни су укљу че не у из не те би лан се одр жи вог га здо ва ња шу ма ма. У 
скла ду са за ко ном, по љо за штит ни шум ски по ја се ви оста ју по љо-
при вред но зе мљи ште. У са став oвих пoјасeва oбавeзнo јe укључи-
вањe ди вљих воћ ка ри ца и аутoхтoних сoрти пoгoдних вр ста вoћа.

За пла ни ра но осни ва ње план та жа за про из вод њу би о го ри ва, 
по год не су бр зо ра сту ће шум ске вр сте (то по ла, ба грем, ли па, вр ба 
и сл.), ко је обез бе ђу ју оп ти мал ну се кве стра ци ју угље ни ка и ви со-
ку сто пу по вра ћа ја уло же них сред ста ва у ре ла тив но крат ком ро ку. 
Ове план та же по ди жу се гу стом сад њом, у раз ма ку 1,5x0,3 m, са 
пе ри о дом ро та ци је од пет го ди на. При из бо ру кон крет них ло ка ци-
ја за ову на ме ну во ди се ра чу на, ка ко о огра ни че њи ма во до плав них 
зе мљи шта за ре дов ну агро тех нич ку об ра ду, та ко и о по год но сти ма 
рав них те ре на за сад њу и се чу др ве ћа уз упо тре бу ме ха ни за ци је 
(По ља на – 186,4 ha, Ја буч је – 78,6 ha, Шо пић – 61,1 ha, Ко на ти це 
– 40,8 ha, Бр гу ле – 40,3 ha, Ли со По ље – 36,2 ha, Сте по је вац – 35,1 
ha, Ће ли је – 32,0 ha, Ве ли ки Цр ље ни – 29,5 ha, Пет ка – 27 ,6 ha и 
Лај ко вац – 15,7 ha). У скла ду с основ ним прин ци пи ма агро шу мар-
ства, ова зе мљи шта се на кон за вр ше не екс пло а та ци је би о го ри ва 
мо гу вра ти ти по љо при вре ди, ако се за то по ја ви дру штве но-еко-
ном ски ин те рес.

Под во до за штит ним по ја си ма под ра зу ме ва ју се спе ци јал не 
зе ле не по вр ши не дуж ре ка и аку му ла ци ја, ко је се по ди жу из ван 
при о бал ног по ја са одр жа ва ног под трав ним по кри ва чем на ми-
ни мал ној уда ље но сти 10 m од во де ног то ка. При по шу мља ва њу 
при о бал них те ри то ри ја тре ба те жи ти фор ми ра њу га је ва и шу ма-
ра ка, ко ји се сме њу ју са отво ре ним про сто ри ма ли ва да и по ља. 
На плав ним де ло ви ма с ви со ким ни во ом под зем не во де, од но сно 
с плит ким сло јем ста ја ће во де у јед ном де лу го ди не, нео п ход но је 

пред ви де ти сад њу хи дро фил них вр ста – јо ве, вр бе, тр ске, ше ва ра 
и сл.

При по ди за њу ими си о них шу ма дуж са о бра ћај них ко ри до-
ра оба ве зно се мо ра во ди ти ра чу на не са мо о њи хо вој за штит ној 
функ ци ји, већ и о фор ми ра њу рен та бил них по ја се ва са ста вље них 
од па жљи во ода бра не две глав не вр сте од ко јих је јед на ду го веч на, 
а дру га бр зо ра сту ћа, док је из бор оста лих вр ста ко је чи не за штит-
ни по јас усло вљен фи то це но ло шким са ста вом под руч ја у про шло-
сти. 

У ре а ли за ци ји ими си о них шу ма тре ба при ме ни ти основ не 
смер ни це за по ди за ње и одр жа ва ње за штит них по ја са у скла ду с 
На ци о нал ном стра те ги јом за укљу чи ва ње Ре пу бли ке Ср би је у Ме-
ха ни зам чи стог раз во ја – Упра вља ње от па дом, по љо при вре да и 
шу мар ство (2010).

Ра ди уна пре ђи ва ња ста ња и за шти те по сто је ћих шу ма, по-
треб но је обез бе ди ти кон ти ну и ра ну по др шку спро во ђе њу сле де-
ћих ак тив но сти и ме ра: 

– до но ше њу оп штин ских, од но сно под руч ног (Ко лу бар ски 
лиг нит ски ба сен), Про гра ма га здо ва ња шу ма ма у ци љу кон кре ти-
зо ва ња по треб них ме ра за пoбoљшањe квалитeта шум ских са сто-
ји на и њи хо ве не ге и за шти те;

– ин тен зи ви ра њу не ге за са да по диг ну тих на од ла га ли шти ма, 
по пу ња ва њем, од но сно чи шће њем;

– са на ци ји оште ће них шу ма, по шу мља ва њем: нео бра слих 
по вр ши на, ко је су на ста ле деј ством еле мен тар них не по го да (по-
жар, ве тар, снег и сл.); по вр ши на на ко ји ма ни је ус пе ло под мла ђи-
ва ње и по шу мља ва ње; и по вр ши на на ко ји ма је из вр ше но пу сто-
ше ње, бес прав ном се чом или кр че њем (шу ме соп стве ни ка); 

– очу ва њу, увeћању oбраслoсти и интeнзивирању нeге ли ниј-
ских, прирoдних хидрoфилних шу ма уз вoдoтoкe Кoлубарe, Там-
на ве, Уба, Љи га, Пе шта на, Лу ка ви це, Ту ри је и др.;

– уна пре ђи ва њу пре вен тив не и ре пре сив не за шти та шу ма (за-
шти та од по жа ра, чувaњe oд бeспрaвнoг кoришћeњa и зaузимaњa, 
зaбрaнa пaшaрeњa нa пoвршинaмa гдe je прoцeс oбнaвљaњa у тoку 
и у шум ским културaмa, прaћење eвeнтуaлнe пojaвe сушeњa шумa, 
кaлaмитeтa инсeкaтa и биљ них бoлeсти, успoстaвљaњe шу мскoг 
рeдa и сл.); 

– ус по ста вља њу ефи ка сног си сте ма кон тро ле из да ва ња и 
ко ри шће ња до зво ла за са ку пља ње је сти вих гљи ва, шум ских пло-
до ва, ле ко ви тог би ља, про из во да шум ских са сто ји на и про из во да 
шум ског зе мљи шта, бу ду ћи да су све ове ак тив но сти на чел но за-
бра ње не За ко ном о шу ма ма;

– очу ва њу и уна пре ђи ва њу про из вод не спо соб но сти шум-
ских ста ни шта за уз гој лов не ди вља чи;

– по ди за њу и одр жа ва њу оп ти мал ног ква ли те та и гу сти не 
шум ских са о бра ћај ни ца, дру ге ин фра струк ту ре и по је ди них јав-
них сер ви са, ра ди под сти ца ња опе ра ци о нал но сти ци ље ва одр жи-
вог упра вља ња шу ма ма у шум ским под руч ји ма;

– раз во ју удру же ња вла сни ка при ват них шу ма, ра ди за сту-
па ња сво јих ин те ре са у јав ном жи во ту, пред у зи ма ња за јед нич ких 
ра до ва на ин фра струк ту ри шум ских по се да, пла сма на про из во да 
и сл.;

– осни ва њу и раз во ју ма лих и сред њих пред у зе ћа у шу мар-
ству и ин ду стри ји ба зи ра ној на шум ским про из во ди ма, ра ди по ве-
ћа ња жи вот ног стан дар да гра ђа на, по себ но се о ског ста нов ни штва, 
и по ве ћа ња за по сле но сти у ру рал ним под руч ји ма;
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– уна пре ђе њу со ци јал них функ ци ја шу ма (ре кре а ци ја, ту ри-
зам, здрав стве не и пре де о не вред но сти); 

– раз во ју мар ке тин га и одр жи ве упо тре бе (дрв них и не дрв-
них) шум ских про из во да.

Лов ство
План раз во ја лов ства те ме љи се на кон цеп ци ји одр жи вог ко-

ри шће ња ком по нен ти би о ло шког ди вер зи те та, на на чин и у оби му 
ко ји не во ди ка њи хо вом ду го роч ном сма ње њу, при ме ном ме ра га-
здо ва ња ко ји ма се обез бе ђу је одр жа ва ње бро ја и ква ли те та по је-
ди них вр ста лов не ди вља чи, у скла ду с при род ним усло ви ма ста-
ни шта.

За ко ном о ди вља чи и лов ству (2010), ди вљач је де фи ни са на 
као при род но бо гат ство и имо ви на Ре пу бли ке Ср би је, а ко ри шће-
ње, упра вља ње, за шти та и уна пре ђи ва ње по пу ла ци је ди вља чи и 
њи хо вих ста ни шта као де лат ност од оп штег ин те ре са. Раз вој ове 
де лат но сти обез бе ђу је се гран ским пла но ви ма пе ри о дич ног и го-
ди шњег ка рак те ра у окви ру по је ди них ло ви шта. При из ра ди ових 
пла но ва тре ба има ти у ви ду да ло ви шта пред ста вља ју зна ча јан ре-
сурс ру рал ног раз во ја План ског под руч ја, ко ји ће се то ком вре ме на 
по ве ћа ва ти, под ути ца јем ре ше ња ко ја се од но се на одр жи во га-
здо ва ње шу ма ма, упра вља ње по љо при вред ним зе мљи штем и за-
шти ту при ро де. 

Ри бар ство
План раз во ја ри бар ства за сни ва се на кон цеп ци ји ин те-

гри са ња по тен ци ја ла за уна пре ђи ва ње спорт ско-ре кре а тив ног 
и при вред ног ри бо ло ва у про гра ме одр жи вог по љо при вред ног 
и ру рал ног раз во ја. Оства ри ва ње ове кон цеп ци је, на на чин ко ји 
до при но си очу ва њу ди вер зи те та их ти о фа у не и еко ло шког ин те-
гри те та во де них еко си сте ма, спро во ди се до но ше њем го ди шњих 
про гра ма ко ри сни ка (удру же ња спорт ских ри бо ло ва ца, при вред-
на дру штва и пред у зет ни ци) ри бо лов них во да ре ка Ко лу ба ра, Уб 
и Там на ва, као и ри бо лов них во да при род них и ве штач ких је зе ра, 
ба ра, мр тва ја, ка на ла и дру гих ри бљих ста ни шта, у скла ду с Про-
гра мом упра вља ња Ри бар ским под руч јем „Ср би ја – за пад”, ко ме 
при па да План ско под руч је. 

У опе ра тив ном по гле ду, при о ри тет не ак тив но сти на одр жи-
вом раз во ју спорт ско-ре кре а тив ног ри бо ло ва су: са на ци ја во до то-
ка, у скла ду с ре ше њи ма овог пла на ко је се од но се на: раз вој во-
до при вре де и во до при вред не ин фра струк ту ре; чи шће ње ста ја ћих 
во да, реч них ко ри та и при о ба ља од ко му нал ног и дру гог от па да; 
ус по ста вља ње ефи ка сног си сте ма кон тро ле из да ва ња и ко ри шће-
ња ри бо лов них до зво ла; обез бе ђе ње ин спек циј ске по др шке кон-
тро ли ло во ста ја; и про мо ци ја ри бо лов них по тен ци ја ла за раз вој 
ру рал ног ту ри зма. 

Раз вој ко мер ци јал ног ри бар ства за сни ва ће се на:
– одр жи вом ко ри шће њу отво ре них ри бо лов них во да, ко је се 

фор ми ра ју на по себ но ода бра ном де лу реч ног ко ри та:
– одр жи вом ко ри шће њу по сто је ћих и пла ни ра них аку му ла-

ци ја и дру гих ста ја ћих во да за ин те зив ни си стем га је ња ри ба у ка-
ве зном си сте му, од но сно за екс тен зив ни си стем у сло бод ној во ди, 
у скла ду с их ти о ло шким ка па ци те ти ма и пра ви ли ма са ни тар не за-
шти те по је ди них аква то ри ја; 

– по др жа ва њу из град ње и/или ре кон струк ци је риб ња ка на 
по љо при вред ном зе мљи шту, на осно ву при ба вље них са гла сно сти 
ми ни стар ства над ле жног за по сло ве по љо при вре де и усло ва ЈВП 
„Ср би ја во де”. 

С об зи ром на пла ни ра не ак тив но сти ор га ни за ци о ног цен тра 
„Услу ге”, сек тор „Ре кул ти ва ци ја” по себ ну по др шку тре ба обез бе-
ди ти ис ко ри шћа ва њу по тен ци ја ла за раз вој ри бар ства на сле де ћим 
ло ка ци ја ма: 

– је зе ро Пр ко са ва: ин тен зив ни си стем га је ња ри ба у ка ве-
зном си сте му; екс тен зив ни си стем га је ња ри ба у сло бод ној во ди; 
ре кре а тив ни ри бо лов; и ре кре а тив но – уго сти тељ ске услу ге; 

– је зе ро Ба ро ше вац (Мон та жни плац): ин тен зи ван си стем га-
је ња ри бе у ка ве зном си сте му; екс тен зи ван си стем га је ња ри ба у 
сло бод ној во ди и ре кре а тив ни ри бо лов.

2.4.Развојтуризма,спортаирекреације

Ту ри стич ка по ну да на План ском под руч ју, за сни ва ће се на: 
по вољ ном гео- са о бра ћај ном по ло жа ју на де о ни ци пла ни ра ног 
тран зит ног прав ца ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја дран ко ји ин те-
гри ше ту ри стич ке кла сте ре Бе о гра да, сре ди шње и за пад не Ср-
би је; атрак тив ним при род ним ре сур си ма (ре кре а тив ни ком плекс 

„Па љу ви–Виш” са под бран ским аква си ти јем, је зе ра и спорт ски 
са др жа ји на ре кул ти ви са ним ко по ви ма и пла ни ра ним ре тен зи ја-
ма, по себ но на те ри то ри ји оп шти не Аран ђе ло вац у пост план ском 
пе ри о ду, пла ни ра ни ре кре а тив ни ком плекс Ја буч је и уре ђен ло ка-
ли тет Врап че бр до и ре кре а тив ни ком плек си Ле ско вац–Цве то вац 
и Оча га); кул тур но-исто риј ским зна ме ни то сти ма и спо ме ни ци ма 
кул ту ре; за шти ће ним при род ним вред но сти ма; по ну да ма град ских 
и оп штин ских це на та ра са њи хо вим не по сред ним окру же њем ко ји 
обо га ћу ју ту ри стич ку по ну ду; и гра ви та ци о ној зо ни др жав них пу-
те ва I и II ре да. 

На ве де ни ре сур си пред о дре ђу ју ко ри шће ње овог про сто-
ра за: тран зит ни, ма ни фе ста ци о ни, из лет нич ки и еко ло шки ту-
ри зам и ре кре а ци ју; ту ри зам спе ци јал них ин те ре са, пр вен стве но 
од ре ги о нал ног и на ци о нал ног зна ча ја; ре а ли за ци ју атрак тив них 
про гра ма за ак ти ви ра ње раз во ја ту ри зма и ком пле мен тар них де-
лат но сти, уз ко ре ла ци ју са про гра ми ма за шти те жи вот не сре ди не, 
при род ног и кул тур ног на сле ђа и од го ва ра ју ћим раз вој ним по ли-
ти ка ма Ре пу бли ке.

Основ на опре де ље ња ду го роч ног кон цеп та раз во ја ту ри зма и 
ре кре а ци је је су: 

– раз вој суб де сти на ци је са знат ним уче шћем це ло го ди шње 
по ну де; ту ри зам ће би ти ва жан сег мент раз во ја де ла План ског под-
руч ја, ко ји рас по ла же по тен ци ја ли ма и мо ти ви ма за ту ри стич ку и 
ре кре а тив ну тра жњу кли јен те ле из Бе о гра да и дру гих ве ћих и бли-
жих гра до ва, (тран зит ни, ма ни фе ста ци о ни, из лет нич ки, еко ло шки 
ту ри зам и ре кре а ци ја, као и за ту ри зам спе ци јал них ин те ре са ве-
зан за ин ду стриј ски ту ри зам, би си кли стич ке ста зе, лов и ри бо лов, 
и др.);

– ин те гри са на ту ри стич ко-ре кре а тив на по ну да ре кре а тив них 
ком плек са (зо на) град ских и оп штин ских цен та ра и ру рал ног по-
бр ђа, кул тур них и исто риј ских зна ме ни то сти, ло ви шта (укљу чу ју-
ћи и ре кул ти ви са не по вр ши не ко по ва) и др.; 

– ак ти ви ра ње раз во ја ком пле мен тар них де лат но сти (по љо-
при вре да, ма ла при вре да, јав не слу жбе и објек ти, ин фра струк ту ра 
и др), по др жа ва ње за по шља ва ња и стан дар да жи вље ња ло кал ног 
ста нов ни штва и уна пре ђи ва ње за шти те и пре зен та ци ју при род них 
и кул тур них вред но сти План ског под руч ја;

– про мо ви са ње атрак тив них, про фи та бил них и одр жи вих 
про гра ма по сто је ће и но ве ту ри стич ке по ну де за ци љем при вла-
че ња ка пи та ла; 

– ква ли та тив на ре кон струк ци ја и опре ма ње по сто је ћих сме-
штај них ка па ци те та (ра ди њи хо вог ре струк ту ри ра ња и по ве ћа ња 
ка те го ри за ци је) и из град ња но вих сме штај них ка па ци те та (ма њих 
хо те ла и по ро дич них пан си о на); огра ни ча ва ње из град ње ви кен ди-
ца тј. усме ра ва ње град ње у на се ља у ру рал ном за ле ђу и др.

Про стор ном пла ном да ју се основ не смер ни це ту ри стич ког 
раз во ја, без утвр ђи ва ња ка па ци те та ту ри стич ких ло ка ли те та, ко ји 
ће бли же би ти де фи ни са ни од го ва ра ју ћим ур ба ни стич ким пла но-
ви ма. Са др жа ји ту ри зма и ре кре а ци је би ће зо ни ра ни и ор га ни зо ва-
ни у функ ци о нал но ин те гри са ним про стор ним це ли на ма/зо на ма, 
об у хва ти ће туристичкa ме ста, те мат ске ту ри стич ке пар ко ве/ком-
плек се и пунк то ве као и објек те у скло пу по себ не – ту ри стич ке 
ин фра струк ту ре. На осно ву при род них и ан тро по ге них ту ри стич-
ких по тен ци ја ла, као и основ них ту ри стич ких та ча ка и ко ри до ра 
ко ји омо гу ћа ва ју кон такт са при род ним и пре де о ним це ли на ма и 
на се љи ма, из дво је не су ту ри стич ко-ре кре а тив не зо не ко је, пре ма 
до ми нант ним од ли ка ма и ме ђу соб ном про жи ма њу, пред ста вља ју 
сег мен те спе ци фич не ту ри стич ке по ну де у про сто ру. 

Па љу ви–Виш – аква тич ки ком плекс у функ ци ји раз во ја ту-
ри зма и ре кре а ци је на под руч ју оп шти на Лај ко вац и Уб, у не по-
сред ној бли зи ни ко ри до ра ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја дран. Аква-
тич ки ком плекс је пред ви ђен као глав ни сег мент лет ње ту ри стич ке 
по ну де, ба зи ран на во ди и об у хва та ви ше спорт ских, ре кре а тив них 
и за бав них са др жа ја – пли вач ке ба зе не, раз не ба зе не са та ла си ма, 
геј зи ри ма, гу ме ним чам ци ма на елек трич ни по гон и дру го, пре те-
жно у отво ре ним и де лом у за тво ре ним објек ти ма. Уз аква-про-
грам мо гу би ти пред ви ђе ни и дру ги са др жа ји за спорт, ре кре а ци ју 
и ре лак са ци ју – са у не, со ла ри ју ми, те ре та не и трим са ле, ку гла на, 
те ре ни за те нис и ма ле спор то ве (ма ли фуд бал/ру ко мет, ко шар ка и 
од бој ка), игра ли шта на ме ње на нај мла ђи ма, као и дру ги са др жа ји 
за игру и од мор. У скло пу аква тич ког ком плек са пред ви ђе ни су 
и аде кват ни пра те ћи са др жа ји уго сти тељ ства и тр го ви не. Лет ња 
спорт ско-ре кре а тив на по ну да овог ком плек са би ће ор га ни зо ва на у 
аква-клу бу, спорт ском клу бу и дру гим мо гу ћим спе ци ја ли зо ва ним 



27. новембар 2017. Број 107 77
клу бо ви ма. У окви ру под бран ског ком плек са би ће ло ци ра ни и 
клу бо ви ве за ни за ком плекс во до а ку му ла ци је – на у тич ки, ри бо лов-
ни и др. Аква тич ки ком плекс на ме њен је из лет ни ци ма и ста ци о-
нар ним ту ри сти ма сме ште ним у окви ру ком плек са и у обли жњим 
се о ским на се љи ма.

Цве то вац–Вре о ци – по тен ци јал ни спорт ско-ре кре а тив ни 
ком плекс, на ста ће ре кул ти ва ци јом и уре ђи ва њем де ва сти ра них ру-
дар ских по вр ши на. Пла ни ра ни ре кре а тив ни ком плекс ће пред ста-
вља ти зна ча јан сег мент лет ње по ну де, ко ја укљу чу је број не лет ње 
спорт ске и ре кре а тив не ак тив но сти на коп ну и во ди. 

Ле ско вац – ту ри стич ко-ре кре а тив на зо на на ме ње на се о ском 
ту ри зму са це ло го ди шњом по ну дом. Ин те гри са на са тран зит ним, 
еко и ет но ту ри змом, лов ним и ри бо лов ним ту ри змом, у бли зи ни 
оста лих ту ри стич ко-ре кре а тив них зо на План ског под руч ја, до бро 
са о бра ћај но по ве за на са њи ма, укљу чу је про из вод њу еко-хра не, 
ет но за нат ску про из вод њу и др.

Оча га – спорт ско-ре кре а тив ни ком плекс на ла зи се не по сред-
но уз ма ги страл ни пут пре ма Чач ку, Ужи цу и да ље пре ма цр но-
гор ском при мор ју. Је зе ро има из вор ску во ду ко ја се сва ко днев но 
фил три ра са вре ме ним уре ђа ји ма и под ле же про пи си ма реч них 
во да ко је се ко ри сте за ку па ње и спор то ве на во ди. Про стор око 
је зе ра је уре ђен за ше та че и има уре ђе не те ре не за ма ле спор то ве. 
То је ве ли ки ком плекс, ње го ви по тен ци ја ли пру жа ју мо гућ но сти за 
ор га ни зо ва ње спорт ског кам па, или ви кенд од ма ра ли шта, на до мак 
Бе о гра да са свим мо гу ћим пра те ћим са др жа ји ма.

По тен ци јал но-ту ри стич ко под руч је Сту би ца–Би стри ца. Ту-
ри стич ко-ре кре а тив на зо на Сту би ца–Би стри ца на ла зи се у не по-
сред ном окру же њу гра да Ла за рев ца и ин те гри ше не ко ли ко на се ља. 
Као глав ни сег мент по ну де пред ви ђен је се о ски ту ри зам, уз по-
љо при вре ду, до ма ћу ра ди ност и за нат ство. За сни ва ће се на спре-
зи пла ни ра не ту ри стич ке по ну де са по сто је ћим и уна пре ђе ним 
ма те ри јал ним фон до ви ма и вред но сти ма пла ни ра ног ет но се ла. 
То укљу чу је уре ђе ње и ор га ни зо ва ње се о ских до ма ћин ста ва кроз 
еду ка ци ју ста нов ни штва, при ме ну од го ва ра ју ће стан дар ди за ци је и 
ка те го ри за ци је услу га, као и ин тен зи ви ра ње из град ње нео п ход не 
ин фра струк ту ре на ода бра ним ло ка ци ја ма ту ри стич ких пунк то ва. 
Је дан од ци ље ва је сте афир ма ци ја на род ног гра ди тељ ства, као и 
упо зна ва ња на чи на жи во та на се лу. Уз се о ски ту ри зам мо гао би 
се па ра лел но раз ви ја ти и из лет нич ки ту ри зам, са днев ним или ви-
кенд ту ри стич ким са др жа ји ма афир ма тив ног ка рак те ра.

Зна чај ни ја по сто је ћа и пла ни ра на ту ри стич ка ме ста, ком-
плек си и пунк то ви на План ског под руч ју су:

– град ски оп штин ски цен тар Ла за ре вац (са ни зом ту ри стич-
ких вред но сти у гра ду и не по сред ном окру же њу и од го ва ра ју ћим 
сме штај ним, пра те ћим и спорт ско-ре кре а тив ним са др жа ји ма);

– ту ри стич ко-ре кре а тив ни ком плек си са аква то ри ја ма и пла-
ни ра ним под бран ским аква си ти јем (ту ри стич ки пунк то ви са од го-
ва ра ју ћим сме штај ним, пра те ћим и спорт ско-ре кре а тив ним са др-
жа ји ма);

– кул тур но-исто риј ска и ма ни фе ста ци о на ту ри стич ка ме ста 
(са те мат ским са др жа ји ма и ам би јен тал ним це ли на ма за сно ва ним 
на кул тур ном и исто риј ском на сле ђу); 

– ту ри стич ка на се ља у не по сред ном окру же њу град ских цен-
та ра ко ја ће се раз ви ја ти као пунк то ви еко ло шког и ру рал ног ту ри-
зма осло ње ни на ин те гри са ну по ну ду План ског под руч ја.

Пред у слов за раз вој, од но сно ак ти ви ра ње ту ри стич ких ком-
плек са и ме ста је сте њи хо ва функ циј ска ин те гра ци ја, у скла ду са 
по ло жа јем и зна ча јем. То под ра зу ме ва раз вој спе ци фич не ту ри-
стич ке по ну де и ње но об је ди ња ва ње, фор ми ра њем ком би но ва них 
ту ри стич ких то ко ва и по бољ ша њем ква ли те та са о бра ћај них ве за 
у сми слу по ве ћа ња са о бра ћај не до ступ но сти, по ве зи ва ња и ин те-
гри са ња ту ри стич ке по ну де (из град ња аде кват них од мо ри шта и 
по ло жај пе тља на ауто пу ту у кон так ту са ту ри стич ким мо ти ви ма; 
из град ња ло кал них и ин тер них са о бра ћај ни ца; де фи ни си а ње про-
гра ма и рен ти ра ње те рен ских и пут нич ких во зи ла, би ци кла, мо то-
ци кла, ја ха ћих ко ња, за пре га, ри бо лов не и ло вач ке опре ме и др.).

3. ИН ФРА СТРУК ТУР НИ СИ СТЕ МИ

3.1.Саобраћајисаобраћајнаинфраструктура

План раз во ја са о бра ћај ног си сте ма за сни ва се на оп ти ми за ци-
ји дру штве них тро шко ва раз во ја, тј. на по сти за њу од го ва ра ју ћих 

уште да ве за них за кре та ње љу ди и до ба ра, за тим уште да на ре кон-
струк ци ји и/или из град њи ин фра струк ту ре итд. По ла зе ћи од то га, 
је дан од основ них за да та ка је сте ис пи ти ва ње и де фи ни са ње од го-
ва ра ју ћег са о бра ћај ног мо де ла ко ји мо же да за до во љи по сто је ће 
и пер спек тив не са о бра ћај не по тре бе у свим фа за ма екс пло а та ци је 
угља и са на ци је екс пло а та ци о них по ља и да ува жи фи зич ка огра-
ни че ња ко ја на ме ћу ру дар ски ра до ви. При том, у пр вом пла ну је 
де фи ни са ње ко ри до ра за про лаз др жав них пу те ва I и II ре да. 

Прин ци пи ра ци о нал но сти на ла жу кон цен три са ње са о бра ћај-
ни ца и дру гих ин фра струк тур них си сте ма у ко ри до ре од го ва ра ју ће 
ши ри не. Исто та ко, зах те ва се мак си мал но ис ко ри шће ње по сто је-
ћих ко ри до ра ко ји мо гу на успе шан на чин и уз од го ва ра ју ће ин тер-
вен ци је да за ме не оне ко ри до ре ко ји се због на пре до ва ња ко по ва 
мо ра ју на пу сти ти.

3.1.1. Раз вој мо то ри за ци је

С об зи ром на то да је сте пен мо то ри за ци је би тан за про це не 
оби ма кре та ња ста нов ни штва и пред ста вља осно ву за про це не по-
тен ци јал них из во ра сред ста ва за фи нан си ра ње раз во ја пут не мре-
же (так се, по ре зи и слич на фи скал на да ва ња) у Та бе ли 40 се да је 
про јек ци ја мо то ри за ци је по про стор ним це ли на ма раз во ја. 

Та бе ла 40:  Сце на рио раз во ја ин ди ви ду ал не мо то ри за ци је  
по про стор ним це ли на ма

Зо на еко ном ског ра ста
Го ди не

2015. 2024. 2030.
Ви со ки раст (Ла за ре вац) 362 479 520
Сред њи раст (Лај ко вац) 274 347 373
Ни ски раст (Уб) 255 301 312

Из вор:  Fe a si bi lity Study for Bel gra de – Mon te Ne gro Road, Ser bia, Draft Traf fic Study 
Wor king Pa per, Euro pean Agency for Re con struc tion, Sep tem ber 2005, CO WI, 
BCE OM, In sti tut Sa o bra ćaj nog fa kul te ta, CPV, Tабела 5–17

По ла зе ћи од до стиг ну тог ни воа мо то ри за ци је и из не те про-
јек ци је, у Tабели 41 да је се про це на трен да раз во ја мо то ри за ци је, 
уз на по ме ну да се ра ди о гор њим гра ни ца ма ра ста.

Та бе ла 41:  Оче ки ва ни раст ин ди ви ду ал не мо то ри за ци је  
на План ском под руч ју 2015. и 2020. 

Го ди на 2015. 2020.
Број до ма ћин ста ва (на осно ву прос.вел.дом. 3.09 чла но ва)
град ска на се ља 15.200 16.190
оста ла на се ља 12.860 12.700
сте пен мо то ри за ци је (ПА/до маћ.)
град ска на се ља 0,80 1,10
оста ла на се ља 0,75 1,00
број пут нич ких ауто мо би ла
град ска на се ља 12.160 17.810
оста ла на се ља 9.645 12.700

3.1.2. Са о бра ћај но оп те ре ће ње на мре жи др жав них пу те ва  
I ре да

Прог но зи ра но са о бра ћај но оп те ре ће ње основ не пут не мре-
же на План ском под руч ју је да то у две ва ри јан те. Пре ма Fe a si bi lity 
Study for Bel gra de – Mon te Ne gro Road, Ser bia, Draft Traf fic Study 
Wor king Pa per, (EAR, 2005), са о бра ћај пут нич ких во зи ла на ре фе-
рент ној пут ној мре жи (ма ги страл ни пра вац ДП IБ-22 за тим, ве за 
ауто пу та Бе о град–Ниш од Ма лог По жа рев ца пре ма Мла де нов цу 
и да ље ка То по ли и Гор њем Ми ла нов цу, као и ма ги страл ни пра-
вац Пре љи на–Ужи це – Но ва Ва рош – гра ни ца са Цр ном Го ром, са 
ауто пу тем Бе о град – Ју жни Ја дран) тре ба ло би да ра сте по про сеч-
ним сто па ма, ко је су де фи ни са не по зо на ма на ста ја ња са о бра ћај-
них то ко ва ка рак те ри стич ног еко ном ског ра ста (Tабели 42). Раст 
са о бра ћа ја те рет них во зи ла, де фи ни сан је на исти на чин и при ка-
зан у Та бе ли 43.

Ре зул тат про јек ци ја из на ве де ног из во ра дат је на Ски ца ма 
11–13. Пр ва ски ца при ка зу је раз ли ва ње то ко ва во зи ла (ПГДС) по 
раз ма тра ној мре жи др жав них пу те ва I ре да у сце на ри ју „ми ни мал-
на ула га ња” (по бољ ша ње еле ме на та тра се, из град ња тре ће са о бра-
ћај не тра ке на успо ни ма и сл.).
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Ски ца 11. Оп те ре ће ње др жав ног пу та IБ22 (М22), 2009 и 2014. го ди на

Ски ца 12. Оп те ре ће ње др жав ног пу та IБ22 
(М22) у 2024. години – Алтернатива А1

Ски ца 13. Оп те ре ће ње др жав ног пу та IБ22  
(М22) у 2024. го ди ни – Ал тер на ти ва А3

Та бе ла 42:  Про сеч не го ди шње сто пе ра ста са о бра ћа ја пут нич ких 
во зи ла по зо на ма на ста ја ња то ко ва са о бра ћа ја

Зо на еко ном ског ра ста
Про сеч на сто па ра ста у пе ри о ду (у%)

2016–2024. 2025–2030.
Ви со ки раст (Ла за ре вац) 2,8 1,3
Сред њи раст (Лај ко вац) 2,3 1,2
Ни ски раст (Уб) 1,7 0,6

Из вор:  Fe a si bi lity Study for Bel gra de - Mon te Ne gro Road, Ser bia, Draft Traf fic Study 
Wor king Pa per, Euro pean Agency for Re con struc tion, Sep tem ber 2005, CO WI, 
BCE OM, In sti tut Sa o bra ćaj nog fa kul te ta, CPV, Та бе ла 5–18

Та бе ла 43:  Про сеч не го ди шње сто пе ра ста са о бра ћа ја те рет них 
во зи ла по зо на ма на ста ја ња то ко ва са о бра ћа ја

Зо на еко ном ског ра ста
Про сеч на сто па ра ста у пе ри о ду (у%)

2016–2024. 2025-2030.
Ви со ки раст (Ла за ре вац) 4,2 3,4
Сред њи раст (Лај ко вац) 3,2 2,4
Ни ски раст (Уб) 2,2 1,4

Из вор:  Fe a si bi lity Study for Bel gra de – Mon te Ne gro Road, Ser bia, Draft Traf fic Study 
Wor king Pa per, Euro pean Agency for Re con struc tion, Sep tem ber 2005, CO WI, 
BCE OM, In sti tut Sa o bra ćaj nog fa kul te ta, CPV, Та бе ла 5–19

Пре ма Про стор ном пла ну под руч ја по себ не на ме не ин фра-
струк тур ног ко ри до ра Бе о град – Ју жни Ја дран, де о ни ца Бе о град–
По же га про јек ци је ра ста са о бра ћа ја на др жав ном пу ту ре да IБ-22 
(ра ни је М-22) од ви ја ће се по про сеч ним сто па ма ра ста да тим у Та
бе ли 44.

Та бе ла 44:  Про сеч не го ди шње сто па по ра ста са о бра ћа ја  
на ДП IБ22

Го ди не 2016. 2018. 2023. 2028.
Го ди не пре-
се ка за оце ну 
ис пла ти во сти

је да на е ста ше сна е ста два де сет пр ва два де сет ше ста

Го ди шња сто-
па ра ста (у%) 4,25 2,97 2,09 1,50

Из вор:  Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не ин фра струк тур ног ко ри до ра Бе о-
град –– Ју жни Ја дран, де о ни ца Бе о град–По же га , све ска: План, Tабела 4 (пре-
у зе то из Прет ход не сту ди је оправ да но сти)

Од го ва ра ју ће про јек ци је са о бра ћај ног оп те ре ће ња на др жав-
ном пу ту ре да IБ-22 (М-22) да те су у Та бе ли 45, и по ка зу ју да ће 
са о бра ћај но оп те ре ће ње у 2016. би ти из ме ђу 8.500 и 9.800 во зи ла 
(ПГДС), а у 2023. го ди ни, из ме ђу 9.740 и 11.675 во зи ла (ПГДС).
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Та бе ла 45:  Оп те ре ће ње др жав ног пу та ре да IБ22 (М–22)  

и од из град ње ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја дран,  
де о ни ца од Бе о гра да до По же ге

На зив де о ни це
Го ди не

2016. 2018. 2023. 2028.
Сте по је вац–Ла за ре вац 8.503 9.129 9.738 10.170
Ла за ре вац–Ће ли је 9.813 10.663 11.675 12.037

Из вор:  Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не ин фра струк тур ног ко ри до ра Бе о-
град – Ју жни Ја дран, де о ни ца Бе о град–По же га , све ска: План, Tабела 5 (пре у-
зе то из Прет ход не сту ди је оправ да но сти)

Раз ли ке из ме ђу про јек ци ја из два ко ри шће на из во ра (оба су 
из го то во исто вет ног пе ри о да) по сто је у: (1) де фи ни са њу по чет-
ка ко ри шће ња ауто пу та и ње го вог ути ца ја на ре ди стри бу ци ју са-
о бра ћај них то ко ва, од но сно сма ње ње оби ма са о бра ћа ја на др жав-
ном пу ту ре да IБ-22 (М-22) и (2) про це ње ном оби му са о бра ћа ја у 
2023/2024. го ди ни ко ји је пре ма дру гом из во ру го то во дво стру ко 
ве ћи у од но су на прог но зу из пр вог из во ра. Овај еле мент мо ра ће 
се узе ти у раз ма тра ње при ли ком де фи ни са ња усло ва из ме шта ња 
др жав ног пу та ре да IБ-22. Оче ки ва ни раст са о бра ћај ног оп те ре-
ће ња на ко ри до ри ма по сто је ћих др жав них пу те ва I ре да и бу ду ћег 
ауто пу та је осно ва за утвр ђи ва ње ди на ми ке из град ње/ре кон струк-
ци је мре же пу те ва на План ском под руч ју. 

Из не те прог но зе од но се се на тзв. нор мал ни раст са о бра ћа ја 
на осно ву ана ли зе трен до ва. Нај но ви ја ис тра жи ва ња у све ту, као и 
пла ни ра не струк тур не про ме не, упу ћу ју на то да се мо же оче ки ва-
ти по ја ва тзв. ин ду ко ва ног са о бра ћа ја, по себ но на мре жи др жав-
них пу те ва дру гог ре да. У крат ко роч ном раз до бљу (5–10 го ди на) 
овај са о бра ћај мо же да до стиг не и до 25% из над нор мал ног ра ста. 

3.1.3. Про це на оби ма пре во за у јав ном са о бра ћа ју

Про це на оби ма пре во за у јав ном са о бра ћа ју од но си се на то-
ко ве пут ни ка и ро бе у друм ском и же ле знич ком тран спор ту. Као 
осно ва за про це не ко ри шће ни су по да ци о оп штим трен до ви ма у 
друм ском и же ле знич ком тран спор ту ко ји су за бе ле же ни у прет-
ход ном раз до бљу. Сто па ра ста јав ног друм ског пре во за пут ни ка на 
План ском под руч ју кре та ће се пре ма пред ло гу да том у Та бе ли 46. 
Из та бе ле се ви ди да ће мо бил ност ста нов ни штва об у хва ће них оп-
шти на из но си ти око 200 пу то ва ња по ста нов ни ку го ди шње. Уко ли-
ко се овај ко е фи ци јент мо бил но сти при ме ни на про јек то ва ни број 
ста нов ни ка План ског под руч ја, уку пан број пу то ва ња у јав ном 
друм ском пре во зу про це њу је се на око 16,1 ми ли он, што је у од но-
су на про це ње ни обим по сто је ћег ста ња по ве ћа ње за го то во 70%. 

Та бе ла 46:  Сто пе ра ста јав ног друм ског пре во за пут ни ка  
и про јек то ва на мо бил ност

Пе ри о ди Го ди шња сто па по ра ста (у%) Мо бил ност (пу то ва ња/стан/год.)
2011–2015. 3,5 176
2016–2020. 2,5 199

Ка да је у пи та њу тран спорт же ле зни цом, сце на рио раз во ја 
под ра зу ме ва по ступ но по ве ћа ње оби ма пре во за пут ни ка по сто па-
ма ра ста да тим у Та бе ли 47. На осно ву овог сце на ри ја, са же ле-
знич ких ста ни ца на План ском под руч ју, кра јем план ског пе ри о да 
би ће от пре мље но 38.500 пут ни ка, што је по ве ћа ње од око 55% у 
од но су на по сто је ће ста ње, од но сно, по ве ћа ње мо бил но сти ста-
нов ни штва на 0,37 пу то ва ња по ста нов ни ку го ди шње. Ако се овај 
ко е фи ци јент мо бил но сти при ме ни на про јек то ва ну по пу ла ци ју 
План ског под руч ја, он да ће ста нов ни штво ге не ри са ти у по след њој 
го ди ни план ског хо ри зон та око 30 хи ља да пу то ва ња (број от пре-
мље них пут ни ка са ста ни ца би ће око 15 хи ља да).

Про јек ци је за ге не ри са ње то ко ва ро бе же ле зни цом да те су у 
Та бе ли 47. Уку пан обим про ме та ро бе на же ле знич ким ста ни ца ма 
кра јем план ског пе ри о да из но си ће око 1,9 ми ли о на то на раз не ро-
бе, што је по ве ћа ње од око 72% у од но су на по сто је ће ста ње.

Та бе ла 47:  Сто пе ра ста јав ног же ле знич ког тран спор та  
и прог но зи ра ни обим тран спор та

Пе ри о ди/пе то го ди шта

Про сеч на го ди шња 
сто па по ра ста (у%)

Број от пу то ва-
лих пут ни ка у 
по след њој год. 

пе ри о да

Про мет ро бе у 
по след њој год. 

пе ри о да (t)пут ни ци ро ба

2014–2016. 3,00 3,25 34.027 1.659.614
2017–2020. 2,50 2,75 38.499 1.900.712

3.1.4. План са о бра ћај не ин фра струк ту ре

Мре жа друм ских са о бра ћај ни ца
Са гла сно ци ље ви ма раз во ја са о бра ћај ног си сте ма по треб но 

је из гра ди ти и ре кон стру и са ти, од но сно уки ну ти не ке пут не прав-
це у скла ду са раз во јем по вр шин ских ко по ва. Пут ну ин фра струк-
ту ру чи не др жав ни пу те ви I и II ре да и оп штин ски пу те ви. Та ко ђе, 
по сто ји и мре жа ин тер них пу те ва ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра, 
ко ја ни је у јав ној упо тре би.

Ауто пут (Е-763) у из град њи на по те зу од Бе о гра да до гра-
ни це са Цр ном Го ром (Бо ља ре), од но сно, део сек то ра 1: Бе о град–
Љиг, де о ни ца 3 (Обре но вац–Уб) и де о ни ца 4 (Уб–Лај ко вац), пру жа 
се за пад ном стра ном План ског под руч ја у ду жи ни од 27 km. Са 
мре жом пу те ва уну тар План ског под руч ја, овај пут оства ру је ве-
зу пре ко де ни ве ли са них рас кр сни ца (пе тљи) „Уб” и „Ру бри бре за”. 

На пе тљи „Уб” оства ру је се ве за са др жав ним пу тем (ДП IIA-
145 ра ни је ре ги о нал ни пут Р-101a), пре ко ко га се да ље оства ру је 
ве за са на се љи ма у оп шти на ма Уб и Ла за ре вац и са њи хо вим цен-
три ма.

Пре ко пе тље „Ру бри бре за” оства ру је се ве за са др жав ним 
пу тем IБ ре да број 27 (ра ни је М-4): Ло зни ца–Осе чи на–Ва ље во–
Лај ко вац–Ла за ре вац–Аран ђе ло вац–Кри ће вац и ве за са др жав ним 
пу тем IIА ре да број 145). На тај на чин ауто пу тем су по ве за ни оп-
штин ски цен три Ла за ре вац, Лај ко вац, као и на се ља ко ја се на ла зе 
у ко ри до ру на ве де ног др жав ног пу та IIА ре да број 145 и оп штин-
ских пу те ва ко ји се на ње га ве зу ју.

Сре ди ном План ског под руч ја, са се ве ра ка ју гу, пру жа се др-
жав ни пут IБ ре да, број 22 (Бе о град–Љиг–Пре љи на, ра ни је М-22) 
у ду жи ни од 27,3 km. У зо ни Сте по јев ца пла ни ра но је из ме шта ње 
овог пу та и фор ми ра ње оби ла зни це око Сте по јев ца, док би се по-
сто је ћа тра са пре ка те го ри зо ва ла у оп штин ски пут. У зо ни Вре о ца 
пут се из ме шта на но ву тра су ко ја је па ра лел на са ма ги страл ном 
же ле знич ком пру гом све до Шо пи ћа у ду жи ни од око 6,8 km. У пе-
ри о ду по сле 2020. го ди не овај пут се на при бли жно истом по те зу 
из ме шта на трај ну тра су ко ја се пру жа за пад но од по сто је ће тра се, 
та ко што се фор ми ра ко ри дор у ко ји се још сме шта ју но ви ток ре ке 
Ко лу ба ре и же ле знич ка пру га Бе о град–Бар, енер гет ска и дру га ин-
фра струк ту ра. Пут да ље на ста вља по сто је ћом тра сом до из ла ска 
из План ског под руч ја.

Др жав ни пут IБ ре да број 27 (ра ни је М-4) пру жа се ју жном 
стра ном План ског под руч ја по по сто је ћој тра си. У зо ни Лај ков ца 
се пла ни ра оби ла зни ца, ју жно од на се ља, при бли жне ду жи не 7,1 
km, (што ће пре ко ма ги страл не пру ге у Ру бри бре зи из и ски ва ти из-
град њу над во жња ка, ко ји би тре ба ло да се укло пи у пла ни ра ну пе-
тљу ко јом се са овим пу тем по ве зу је пут IА ре да – Ауто пут Е-763). 
Та ко ђе, пла ни ра се оби ла зни ца око Ла за рев ца, са ју жне стра не на-
се ља, при бли жне ду жи не 4,7 km. Тра са пу та се вра ћа на по сто је ћу 
у ши рој зо ни на се ља Лу ка ви ца и пру жа се да ље на ис ток ка Аран-
ђе лов цу.

Из прав ца на се ља Сту бли не пру жа ју се два др жав на пу та IIА 
ре да. Пр ви, број 144 (ра ни је ре ги о нал ни пут број Р–101) пру жа се 
се ве ро за пад ном гра ни цом План ског под руч ја. Овај пут се у ши рој 
зо ни на се ља Не при ча ва спа ја са др жав ним пу тем IБ ре да број 27. 
На овом пу ту се пла ни ра из град ња оби ла зни це око на се ља Уб, са 
ис точ не стра не у ду жи ни од око 4,4 km. У ши рој зо ни на се ља Уб, са 
ње го ве за пад не стра не пру жа се др жав ни пу те ви IIБ ре да број 341 
(ра ни је ре ги о нал ни пут Р-206) и 342 (ра ни је ре ги о нал ни пут Р-270). 

Дру ги, др жав ни пут ре да IIА-145 (ра ни је ре ги о нал ни пут 
Р-101а) де ли мич но се из ме шта на но ву тра су ко ја се пру жа се вер-
ном и ис точ ном ори јен та ци о ном гра ни цом екс пло а та ци о ног по ља 
ко па „Ра дље во”, а јед ним де лом тра са се пру жа ис точ но од пу та 
IА ре да – Ауто пут (Е-763). Укуп на ду жи на из ме ште не тра се из но-
си 8,3 km. Др жав ни пут IIА-145, од укр шта ња са др жав ним пу тем 
IIА-146, иде тра сом ло кал ног пу та пре ко бра не аку му ла ци је „Па-
љу ви–Виш” до Лај ков ца.

Та бе ла 48: Пла ни ра ни но ви пу те ви

Ка те го ри ја пу та Ду жи на 
у km

Ауто пут Е-763 27,7
ДП IБ-22 (М-22) 10,9 у зо ни Вре о ца 6,8 km; у Сте по јев цу 4,1 km

ДП IБ-27 (М-4) 11,8 оби ла зни ца око Лај ков ца 7,1 km; оби ла зни ца око 
Ла за рев ца 4,7 km
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Ка те го ри ја пу та Ду жи на 
у km

ДП IIА-144 (Р-101) 4,4 Оби ла зни ца око Уба

ДП IIA-145 (Р-101а) 8,3 у зо ни ко па „Ра дље во” Ка ле нић–Шар ба не–Сту-
бле ни ца

Оп штин ски 30,0 ОП – 1823 у зо ни ко па По ље „Д”, КО Јун ко вац – 
3,0 km и дру ги

Укуп но 93,1

Же ле знич ке пру ге
Сре ди ном План ског под руч ја пру жа се тра са ма ги страл не 

пру ге од Бе о гра да ка Врб ни ци (Ба ру). Ге не рал ним ма стер пла ном 
са о бра ћа ја у Ср би ји, Анек сом II за вр шног из ве шта ја – Же ле знич-
ки са о бра ћај19, ова пру га се тре ти ра као ре ги о нал на и пред ви ђе-
на је за мо дер ни за ци ју до екс пло а та ци о них бр зи на од 120 km/h, а 
пре ма Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је, пред ви ђе на је из град-
ња дво ко ло сеч не пру ге на истом ко ри до ру. Про стор ни план пред-
ви ђа ње но из ме шта ње на но ву тра су, по сле 2020. го ди не, се вер ним 
и за пад ним обо дом „Ју жног по ља”. На овом по те зу, при бли жне ду-
жи не 11,2 km, пред ви ђа се фор ми ра ње тран спорт ног ко ри до ра ко-
га ће чи ни ти тра са др жав ног пу та IА ре да, број 22 и ма ги страл на 
пру га, а у истом ко ри до ру пла ни ра се но во ко ри то ре ке Ко лу ба ре.

Пла ном је ре зер ви сан, та ко ђе, ко ри дор за по тен ци јал ну из-
град њу пру ге за ко мер ци јал ну упо тре бу ко јом ће се омо гу ћи ти по-
ве зи ва ње Ла за рев ца и Обре нов ца. Ова пру га слу жи ла би по тре ба-
ма оп шти на ко је се на њу осла ња ју и има ла би ло кал ни ка рак тер.

Иако је из ван План ског под руч ја, на по ве за ност овог под руч-
ја са ши рим окру же њем, има ће ути ца ја и пла ни ра на из град ња јед-
но ко ло сеч не пру ге Ва ље во–Ло зни ца (пла ни ра на је екс пло а та ци о-
на бр зи на од 120 km/h).

3.2.Водопривреднаинфраструктура

3.2.1. Оп шта кон цеп ци ја хи дро тех нич ких ре ше ња

У скла ду са Про стор ним пла ном Ре пу бли ке Ср би је на под-
руч ју сли ва Ко лу ба ре, и у чи та вој зо ни об у хва та РЕ ИС-а, раз ви ја ју 
се два си сте ма: (1) Ре ги о нал ни Ко лу бар ски си стем за обез бе ђе ње 
во де нај ви шег ква ли те та, за снаб де ва ње во дом на се ља и оних ин-
ду стри ја ко је тро ше во ду ква ли те та во де за пи ће; и (2) Ко лу бар ски 
реч ни си стем, за обез бе ђе ње во де за тех но ло шке по тре бе и на вод-
ња ва ње, као и за за шти ту во да. Та два си сте ма има ју не ке за јед-
нич ке објек те (аку му ла ци је за ре гу ли са ње про то ка) и те сне ме ђу-
соб не ин тер ак ци је. 

Кључ ни обје кат оба си сте ма је ви ше на мен ска аку му ла ци-
ја „Сту бо ров ни” на Ја бла ни ци са ви ше го ди шњим ре гу ли са њем 
про то ка. Из ње се обез бе ђу је про сеч ни из рав на ти про ток од 1.140 
L/s, ко ји се ко ри сти за ре ги о нал ни си стем за снаб де ва ње во дом на-
се ља, као и за по тре бе РЕ ИС „Ко лу ба ра”, оба са обез бе ђе но шћу 
98%. Про пи са ни га ран то ва ни еко ло шки про ток од 130 L/s, ко ји се 
мо ра оба ве зно ис пу шта ти из аку му ла ци је, има ап со лут ни при о ри-
тет и обез бе ђе ност од 100%. 

До пу шта ња у рад си сте ма „Сту бо ров ни”, Ко лу бар ски ре ги-
о нал ни си стем ко ри сти из во ри шта под зем них во да. То су карст-
ни из во ри по обо ду кар бо нат не стен ске ма се по обо ду Ва љев ских 
пла ни на, као и ло кал на алу ви јал на из во ри шта у сред њем де лу то-
ка. Ре ги о нал ни си стем об у хва та и за шти ће но из во ри ште по вр шин-
ских во да на сли ву Ја бла ни це. Ко лу бар ски си стем са аку му ла ци-
јом „Сту бо ров ни” обез бе ђу је по у зда ну ис по ру ку во де у на ред них 
ви ше де це ни ја. Си стем об у хва та и ма ње аку му ла ци је, ко ји ма се 
мо гу ко ри сти ти из во ри шта по вр шин ских во да ма њих ка па ци те та 
(аку му ла ци је „Оњег” на исто и ме ној при то ци ре ке Љиг, „Пам бу ко-
ви ца” на ре ци Уб и др.).

Ре ги о нал ни си стем ће обез бе ђи ва ти са мо не до ста ју ће ко ли-
чи не во де, на кон екс пло а та ци је ло кал них из во ри шта, ко ја се сме ју 
ко ри сти ти са мо до ко ли чи на ко је не угро жа ва ју еко ло шке усло ве 
у окру же њу. Из карст них из во ра и отво ре них во до то ка сме се за-
хва та ти са мо део во де, при че му се мо ра обез бе ди ти од го ва ра ју ћа 
про точ ност во до то ка низ вод но од за хва та. Про ток низ вод но од во-
до за хва та де фи ни ше се во до при вред ним усло ви ма, али ге не рал но, 
–––––––––––––––
19 Ital fe rr, Grup po Fe ror ro vie De lo Sta to, S.p.A, Ита ли ја, NEA, Хо лан ди ја, Wit te ven 

and Bos, Хо лан ди ја, 2009. го ди не за Ми ни стра ство за ин фра струк ту ру и Пу те ве 
Ср би је ЈП, Ди рек то рат Ци вил ног ва зду хо плов ства, Плов пут – Ди рек ци ја за одр-
жа ва ње и раз вој уну тра шњих плов них пу те ва и ЈП Же ле зни це Ср би је.

не сме би ти ма њи од тзв. ма ле ме сеч не во де обез бе ђе но сти 80%. 
Екс пло а та ци ја алу ви јал них из во ри шта сме се оба вља ти са мо до 
гра ни ца ка да фор ми ра ње де пре си о ног лев ка не угро жа ва еко ло-
шке и дру ге усло ве у окру же њу. То под ра зу ме ва да се сва ло кал-
на из во ри шта под зем них и по вр шин ских во да ко ја ни су угро же на 
раз во јем РЕ ИС-а, шти те од за га ђи ва ња и де гра да ци је, да се ре ви-
та ли зу ју и тре ти ра ју као не раз двој ни део Ко лу бар ског ре ги о нал-
ног си сте ма. Ве ћа из во ри шта и њи хо ви ка па ци те ти су сле де ћи: 
Пе штан (до 200 L/s), Не при ча ва (у мин. 130 L/s, уз раз вој но вих 
из во ри шта и при хра њи ва ње до 200 L/s); В. Цр ља ни (20 L/s) и Вре-
о ци (20 L/s), Мост (20 L/s), Стре ли ште (50 L/s). Шти ти се и алу-
ви он Клад ни це не по сред но низ вод но од бра не „Па љу ви–Виш” 
као вр ло из глед но по тен ци јал но из во ри ште под зем них во да. Из-
во ри ште Ка ле нић (100 L/s) ни је по год но због во де ве ли ке твр до ће, 
али се мо ра ко ри сти ти док се не стек ну за то усло ви (про ши ре ње 
из во ри шта Мост и Стре ли ште крај Ко лу ба ре у окви ру си сте ма В. 
Цр ља ни, по ве зи ва ње са из во ри штем Вре о ци на кон из ме шта ња тог 
на се ља, по ве зи ва ње се вер ног де ла град ске оп шти не Ла за ре вац са 
Бе о град ским во до во дом) и пред ви ђе на је ње го ва за шти та. 

По вр шин ски ко по ви и њи хо ва од вод ња ра ди кал но на ру ша-
ва ју ре жи ме под зем них во да у не ким окол ним на се љи ма, ко ја су 
се снаб де ва ла во дом из вла сти тих бу на ра и ло кал них во до во да. Та 
на се ља има ју пр ви при о ри тет у ре а ли за ци ји во до вод них си сте ма, 
ко ји се та ко мо ра ју ре а ли зо ва ти да се ка сни је без те шко ћа мо гу по-
ве за ти са ре ги о нал ним си сте мом.

Ко лу бар ски реч ни си стем за обез бе ђе ње тех но ло шке во де 
за оста ле ко ри сни ке и за шти ту во да, по ред аку му ла ци је „Сту бо-
ров ни” на Ја бла ни ци ко ри сти још и аку му ла ци ју „Па љу ви–Виш” 
на Клад ни ци, ко ја ће би ти ре кон стру и са на. Нај ве ћи ко ри сник тог 
си сте ма је РЕ ИС, ко ме је нео п хо дан ре гу ли сан про ток за по тре бе 
хла ђе ња тер мо е лек тра на, са вр ло ви со ком си гур но шћу обез бе ђе-
но сти ис по ру ке во де (99%). Во да се из аку му ла ци је Сту бо ров ни 
на мен ски ис пу шта за те по тре бе, тран спор ту је реч ним ко ри том 
(по ве ћа ни про то ци ус пут оба вља ју функ ци ју по ве ћа ња га ран то ва-
них еко ло шких про то ка у Ко лу ба ри, по себ но у зо ни Ва ље ва), да 
би се у зо ни РЕ ИС-а за хва ти ла из Ко лу ба ре и уве ла у тер мо е нер-
гет ски си стем. Сту па њем у функ ци ју аку му ла ци је „Сту бо ров ни”, 
већ по сто је ћа аку му ла ци ја „Па љу ви-Виш” до би ја уло гу објек та 
ко ји обез бе ђу је ви со ку зах те ва ну по у зда ност си сте ма снаб де ва ња 
во дом РЕ ИС-а, по себ но у пе ри о ди ма ма ло во ђа. 

За шти та во да се оба вља на ни воу Ко лу бар ског реч ног си сте-
ма. За ту свр ху пред ви ђа се из град ња ППОВ (по стро је ње за пре-
чи шћа ва ње от пад них во да) у свим на се љи ма ко ја има ју ви ше од 
5.000 ЕС (екви ва лент них ста нов ни ка). Пред ви ђа се ин те грал на 
за шти та во да, ко ја под ра зу ме ва тех но ло шке, во до при вред не и ор-
га ни за ци о но-еко ном ске ме ре за шти те. По ред тех но ло шких ме ра 
(из град ња и обез бе ђе ње уред ног функ ци о ни са ња ППОВ), кључ-
на во до при вред на ме ра је по ве ћа ње про то ка у пе ри о ду ма ло во ђа 
ко ри шће њем аку му ла ци ја, пре све га аку му ла ци је „Сту бо ров ни”. 
Аку му ла ци је су ду жне да во ду ис пу шта ју пре ма ди на ми ци ко јом 
се по пра вља ју ре жи ми ма лих во да, чи ме се оства ру ју во до при-
вред не ме ре за шти те ква ли те та во да. Ор га ни за ци о но-еко ном ским 
ме ра ма се пред ви ђа спре ча ва ње за га ђе ња во да опа сним ма те ри ја-
ма, сма ње ње спе ци фич не по тро шње во де уво ђе њем од го ва ра ју ћих 
на кна да за ко ри шће ње во де и ис пу шта ње упо тре бље не во де, ме ре 
за сма ње ње ха зар да од ха ва риј ских за га ђе ња, уво ђе ње мо ни то ринг 
си сте ма за бла го вре ме но от кри ва ње по ја ва за га ђе ња, итд.

Из во ри шта под зем них и по вр шин ских во да шти те се уво ђе-
њем за штит них зо на. Нај ве ћа за штит на зо на је она на обо ду Ва-
љев ских пла ни на, у сли ву аку му ла ци је „Сту бо ров ни”. За шти том 
се спре ча ва уно ше ње у тај про стор обје ка та ко ји би сво јим от пад-
ним ма те ри ја ма угро зи ли ква ли тет по вр шин ских и под зем них во-
да. На том про сто ру мо гу се гра ди ти са мо при вред ни објек ти са 
„чи стим” тех но ло ги ја ма ко је не ма ју чвр сте и теч не от пад не и опа-
сне ма те ри је ко је би мо гле да угро зе то под руч је као из во ри ште 
ре пу блич ког ран га. 

Раз вој ка на ли за ци о них си сте ма је ва жна ме ра за шти те во да. 
Си сте ми су по пра ви лу се па ра ци о ни (по себ ни ко лек то ри за упо-
тре бље не во де, ра ди при ку пља ња свих от пад них во да да би се 
исте од ве ле на ППОВ, из дво је ни од по себ них ки шних ко лек то ра). 
Те две вр сте ка на ли за ци о них си сте ма тре ба та ко по ве за ти да се 
ки шне во де пр вог на ле та ки ша, оне ко ја ис пи ра ју за пр ља не по вр-
ши не на се ља (пре све га са о бра ћај ни це), уво де у ко лек то ре за упо-
тре бље ну во ду и од ве ду пре ма ППОВ. 
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За шти та од по пла ва оства ру је се оп ти мал ном ком би на ци-

јом хи дро тех нич ких и ор га ни за ци о них ме ра. Хи дро тех нич ке ме ре 
чи не па сив не ме ре (за шти та ли ниј ским од брам бе ним си сте ми ма 
– на си пи, ре гу ла ци о ни ра до ви, чи ји се сте пен за шти те при ла го ђа-
ва вред но сти ма са др жа ја ко ји се бра не на за шти ће ном под руч ју), 
и ак тив не ме ре за шти те (убла жа ва ње по плав них та ла са у аку му-
ла ци ја ма). По себ но су ва жне ме ре ак тив не за шти те у сли ву ре ке 
Пе штан, у ко ме се пред ви ђа ре а ли за ци ја пет ре тен зи ја (Кру ше ви-
ца, Ру дов ци, Би стри ца, Тр бу шни ца и Да ро са ви ца). Ор га ни за ци о-
не ме ре се спро во де про стор ним и ур ба ни стич ким пла ни ра њем, 
ко јим се спре ча ва из град ња но вих ску пих са др жа ја у зо на ма ко-
је су по себ но угро же не од по пла ва. Сте пен за шти те је при ме рен 
вред но сти са др жа ја ко ји се бра не, што се оства ру је за штит ним 
„ка се та ма”, ко је омо гу ћа ва ју да се ве ћа на се ља, ко по ви и енер гет-
ски објек ти шти те од ве ли ких во да оних ве ро ват но ћа ко је су пред-
ви ђе не Во до при вред ном осно вом. 

Ре гу ла ци ја Ко лу ба ре, Пе шта на, Клад ни це и дру гих при то ка 
Ко лу ба ре у зо ни РЕ ИС-а оба вља ће се по фа за ма, на мен ски, због 
осло ба ђа ња про сто ра за да љи раз вој по вр шин ских ко по ва и пра-
те ћих обје ка та. Хи дра у лич ки еле мен ти но вих ко ри та при ме ре ни 
су сте пе ну по тре бе за шти те на се ља и обје ка та РЕ ИС-а од ве ли ких 
во да у тим зо на ма. 

Ан ти е ро зи о но уре ђе ње про сто ра по ста је не раз двој ни са др-
жај свих ра до ва на ре а ли за ци ји хи дро тех нич ке ин фра стук ту ре, по-
себ но у слу ча ју аку му ла ци о них ба се на свих ве ли чи на и на ме на. 

По себ на па жња се по све ћу је аде кват ном укла па њу хи дро тех-
нич ких обје ка та у окру же ње. Објек ти се та ко дис по зи ци о но ре-
ша ва ју да по бољ ша ју еко ло шке ка рак те ри сти ке окру же ња, да не 
угро жа ва ју окол не кул тур но исто риј ске и дру ге објек те и да омо-
гу ће што по вољ ни ју спорт ско-ре кре а ци о ну и ту ри стич ку ва ло ри-
за ци ју аква то ри ја и при о ба ља обје ка та и си сте ма. 

3.2.2. Ре ше ња во до при вред них гра на

Си сте ми за снаб де ва ње во дом нај ви шег ква ли те та 
У скла ду са стра те ги јом ко ја је утвр ђе на Про стор ним пла ном 

Ре пу бли ке Ср би је, око сни цу си сте ма за снаб де ва ње во дом План-
ског под руч ја чи ни Ко лу бар ски ре ги о нал ни си стем, ко ји се те ме љи 
на аку му ла ци ји „Сту бо ров ни”. Оквир не бру то по тро шње у оним 
оп шти на ма ко је ће си стем об у хва ти ти већ у пр вој фа зи, за ко је се 
Осно вом ре зер ви шу и шти те из во ри шта, да те су у Та бе ли 49. 

Бру то по тро шња во де нај ви шег ква ли те та – она са ко јом се 
ула зи у ре зер ва ци ју из во ри шта – пла ни ра на је са спе ци фич ним по-
тро шња ма ко је су де фи ни са не Во до при вред ном осно вом за вре-
мен ски пре сек 2021. го ди не. Усво је на је нор ма од 230 L/ко ри сник 
дан за град ска на се ља (нор ма на ни воу раз ви је них зе ма ља), 170 L/
ко ри сник дан за ло кал ну ин ду стри ју и ко му нал ну при вре ду ко ја 
је при кљу че на на во до во де на се ља, 90 L/ко ри сник(дан је оста ла 
ре ги стро ва на по тро шња (град ске слу жбе, тер ци јар не де лат но сти), 
а гу би ци су огра ни че ни на 18%, што је знат но бо ље од са да шњег 
ста ња. У се о ским на се љи ма нор ме су не што ни же, 215 L/ко ри-
сник(дан, али је пла ни ра но и 100 L/ко ри сник(дан за по тре бе сто ке. 
Ове бру то спе ци фич не по тро шње не што су ве ће од оних ко је се 
са да оства ру ју у са вре ме ним во до во ди ма и слу же са мо за ре зер ва-
ци ју про сто ра из во ри шта, са из ве сном ре зер вом због не из ве сно-
сти ко ја пра те ка па ци те те свих из во ри шта под зем них во да. 

Ре ги о нал ни си стем омо гу ћа ва ду го роч но снаб де ва ње во дом 
под руч ја оп шти на на ве де них у Та бе ли 49. Ка сни је се си стем мо же 
про ши ри ва ти ко ри шће њем бу ду ћих је зе ра ко ја ће би ти фор ми ра-
на у зо ни не ких по вр шин ских ко по ва на кон њи хо ве екс пло а та ци је. 

Трај но ре ше ње си сте ма за снаб де ва ње во дом на се ља на 
План ском под руч ја оства ру је се са мо у окви ру Ко лу бар ског ре ги-
о нал ног во до вод ног си сте ма. Во до во ди Ла за рев ца, Лај ков ца, Уба 
у ко нач ним фа за ма раз во ја Ко лу бар ског ре ги о нал ног си сте ма по-
ста ју ва жни под си сте ми тог си сте ма. Ти под си сте ми се осла ња ју 
нај ве ћим де лом на вла сти та из во ри шта под зем них во да, али се 
не до ста ју ће ко ли чи не во де тре ба да обез бе де из Ко лу бар ског ре-
ги о нал ног си сте ма. За то се ов де раз ма тра ју и они еле мен ти ре ги-
о нал ног си сте ма ко ји су ван не по сред ног План ског под руч ја, али 
ко ји има ју би тан зна чај за ду го роч но снаб де ва ње во дом на се ља на 
раз ма тра ном под руч ју. Има ју ћи у ви ду не по во љан ути цај раз во ја 
екс пло а та ци је лиг ни та на не ке во до вод не си сте ме, раз ма тра ју се 
и пре ла зна ре ше ња, ко ја обез бе ђу ју пре лаз на ре ги о нал ни си стем 
ко нач не кон фи гу ра ци је. 

Та бе ла 49:  Пла ни ра не по тре бе за во дом у 2021. (106 m³) 
– пре ма BOC

По тро шња Ва ље во Ми о ни ца Лај ко вац Ла за ре вац Уб Укуп но
На се ља 25,9 2,1 2,9 14,1 4,9 49,9
Ин ду стри ја 21,5 0,5 1,2 15,3 0,8 39,3
Укуп но 47,4 2,6 4,1 29,4 5,7 89,2

Аку му ла ци ја „Сту бо ров ни” на ре ци Ја бла ни ци, је дан је од 
нај при о ри тет ни јих во до при вред них обје ка та у Ср би ји. Аку му ла-
ци ја има сле де ће на ме не: снаб де ва ње на се ља во дом (из во ри ште 
во де за Ко лу бар ски ре ги о нал ни си стем), снаб де ва ње тех но ло шком 
во дом РЕ ИС (во да се за те по тре бе на мен ски ис пу шта у ко ри то Ко-
лу ба ре и за хва та на за хва ти ма у зо ни РЕ ИС-а, при че му тај про ток 
на чи та вој уз вод ној де о ни ци Ко лу ба ре има вр ло бит не и еко ло шке 
функ ци је), сма ње ње по плав них та ла са и ак тив на уло га у од бра ни 
од по пла ва, по бољ ша ње ре жи ма ма лих во да у окви ру за шти те ква-
ли те та во да, хи дро е нер ге ти ка, као спо ред ни, ус пут ни ко ри сник (у 
ма лој ХЕ мо же се енер гет ски пре ра ђи ва ти про ток ко ји се ис пу шта 
за по тре бе дру гих ко ри сни ка) и др. 

ППВ „Пе ћи не” – по стро је ње за пре чи шћа ва ње во де из над 
Ва ље ва је кључ ни обје кат ре ги о нал ног си сте ма. ППВ „Пе ћи не” је 
пла ни ра но са вр шним ка па ци те том 3 х 600 = 1.800 L/s. Пред ви ђе-
не су три фа зе раз во ја ППВ. 

Ма ги страл ни це во вод ре ги о нал ног си сте ма пру жа ће се до ли-
ном Ко лу ба ре и њи ме ће се пре ба ци ва ти во да из ППВ „Пе ћи на” до 
ди стри бу тив них ре зер во а ра на ула зу у во до во де на се ља. Це во вод 
ће се пру жа ти дуж са о бра ћај ни ца, та ко да се не по ста вља ју не ки 
по себ ни про стор ни зах те ви. Слич на је ствар и са ре зер во а ри ма, 
ко ји се нај че шће ло ци ра ју крај већ из гра ђе них ре зер во а ра во до-
вод них си сте ма. На ју жном ула зу у Ла за ре вач ки под си стем глав ни 
ди стри бу ци о ни ре зер во ар те гра не си сте ма би ће на Врач бр ду, са 
мо гућ но шћу да се из ње га во да у ка сни јим фа за ма упу ћу је и пре ма 
Љи гу. 

Оста ла из во ри шта ко ја се укљу чу ју у Ко лу бар ски ре ги о нал ни 
си стем 

Оп шти на Лај ко вац 
Оп шти ну Лај ко вац снаб де ва во до вод ни под си стем „Не при ча-

ва”, чи ји је ка па ци тет (око 150 L/s) већ у це ло сти ис ко ри шћен. За-
то се ду го роч но и ста бил но снаб де ва ње во дом ви со ког ква ли те та 
мо же оче ки ва ти тек на кон ре а ли за ци је Ко лу бар ског ре ги о нал ног 
си сте ма. За ту свр ху ре зер ви ше се у си сте му ко ли чи на од 120 L/s 
вр шне по тро шње. Из во ри ште Не при ча ва се шти ти и да ље ко ри-
сти, али без пре фор си ра ног цр пље ња, као до сад.

Из во ри шта и оп штин ски во до во ди Ла за рев ца 
План ска ре ше ња су за сно ва на на кон цеп ци ји „Ге не рал ног 

про јек та во до снаб де ва ња оп шти не Ла за ре вац до 2031. го ди не” 
(Во до про је кат, Бе о град), по ко јој се за др жа ва ју сва по сто је ћа ло-
кал на из во ри шта ко ја се мо гу за др жа ти и за шти ти ти. За др жа ва ју 
се под си сте ми „Пе штан” и „Не при ча ва”, као и сви ма њи си сте ми 
ко ји се мо гу са чу ва ти и у усло ви ма екс пло а та ци је ко по ва. Ре а ли-
за ци ја дру ге фа зе под си сте ма „Пе штан”, и оства ре ње пр во бит но 
пла ни ра ног ка па ци те та од 200 L/s, за ви си ће од ди на ми ке раз во ја 
по вр шин ског ко па. За др жа ва се ППВ Пе штан у стал ној функ ци ји, 
а ко ри шће ње тог из во ри шта се про ду жа ва до во ђе њем до ППВ во-
де из си сте ма за од вод ња ва ње по вр шин ског ко па и на кон при кљу-
чи ва ња оп шти не Ла за ре вац на Ко лу бар ски ре ги о нал ни си стем.

Оп шти на Уб 
Уб и дру га на се ља у тој оп шти ни снаб де ва ју се из из во ри-

шта под зем них во да, ко ја су до ста огра ни че ног ка па ци те та. Ре а ли-
зо ва но је ППВ ка па ци те та 50 L/s. Ка па ци тет из во ри шта у Та ко ву 
огра ни чен је на око 40 L/s. Би лан сно се ра чу на и са под зем ном 
во дом ко ја се до би ја од вод ња ва њем по вр шин ског ко па „Там на ва – 
за пад но по ље”, али су и те ко ли чи не до ста скром не, око 15÷20 L/s. 
До дат на не по вољ на окол ност: не ка се о ска на се ља у зо ни бу ду ћих 
по вр шин ских ко по ва оста ће без во де (бу на ри ће пре су ши ти), због 
ути ца ја по вр шин ских ко по ва на ре жи ме под зем них во да и ве ли ке 
ши ри не де пре си о ног лев ка у зо ни екс пло а та ци је. 

На под руч ју оп шти не Уб раз ви ја сe Уб ски под си стем, као део 
Ко лу бар ског ре ги о нал ног си сте ма, из ко га ће пре у зи ма ти не до-
ста ју ће ко ли чи не во де, на кон оп ти мал не екс пло а та ци је ло кал них 
из во ри шта. Ре а ли за ци ја ПК „Ра дље во” је при ли ка да се тај под-
си стем за о кру жи осло ња њем и на но во ло кал но из во ри ште у зо ни 
низ вод но од аку му ла ци је „Па љу ви–Виш”. Ду го роч но снаб де ва ње 
се за сни ва на ра до ви ма у два прав ца. Пр ви: про ши ре ње ло кал них 
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из во ри шта на под руч ју оп шти не, и то, по при о ри те ти ма: (а) одр-
жа ва ње на ни воу са да шње из да шно сти (40 L/s) из во ри шта град-
ског во до во да Уба у Та ко ву, (б) за хва та ње под зем них во да из се-
ди ме на та на ло ка ли те ти ма Пам бу ко ви це, Чу чу ге и Док ми ра – око 
80 L/s, (в) ко ри шће ње бу на ра у окви ру си сте ма за од вод ња ва ње 
по вр шин ских ко по ва, око 10÷15 L/s, (г) ре а ли за ци ја ма ле аку му ла-
ци је Пам бу ко ви ца на ре ци Уб, из ко је се мо же до би ти око 100 L/s, 
(д) ис тра жи ва ње и ак ти ви ра ње из во ри шта у алу ви о ну не по сред-
но низ вод но од бра не „Па љу ви–Виш” ра ди укљу чи ва ња у ју жну 
гра ну под си сте ма Уба. Дру ги пра вац раз во ја во до вод ног си сте ма 
пред ви ђа по ве зи ва ње тог во до вод ног си сте ма са Ко лу бар ским ре-
ги о нал ним си сте мом, из ко га се ре зер ви ше 80 L/s вр шне по тро-
шње, чи ме се знат но по ве ћа ва по у зда ност во до вод ног си сте ма на 
под руч ју те оп шти не. 

Во до снаб де ва ње ПК „Ра дље во” и из ме ште ног на се ља код 
Уба од ви ја ће се у окви ру Уб ског под си сте ма, у ком би на ци ји са за-
шти том ко па од под зем них во да. Но во из во ри ште, оно ко је би би-
лан сно по кри ло по тре бе на кон уки да ња „ППВ Ка ле нић” тре ба раз-
ви ја ти у алу ви јал ној сре ди ни низ вод но од бра не „Па љу ви–Виш”. 
Под руч је је до бро очу ва но, са хи дро ге о ло шким ко лек то ром ко ји 
се при хра њу је из аку му ла ци је „Па љу ви–Виш” ко ја је вр ло до брог 
ста ту са ква ли те та, ко ја ће се шти ти ти као но во из во ри ште. Но во 
из во ри ште је хи дро ге о ло шки по год но: бо ко ви аку му ла ци је су на 
сит но зр ном пе ску, пре кри ве ним тан ким сло јем гли не и ху му сом, 
а дно је пре ко на сла га шљун ка та ко ђе пре кри ве ни тан ким сло јем 
гли не. У низ вод ној но жи ци бра не је из ве де но 20 рас те рет них бу-
на ра (за су тих шљун ком) ка ко би се обез бе ди ла фил тра ци о на ста-
бил ност објек та. Но во из во ри ште тре ба ло ци ра ти на про сто ру око 
200÷500 m низ вод но од бра не, а у ши рој зо ни ло ци ра ти ППВ и 
ре зер во ар. Ка па ци тет из во ри шта ће се де фи ни са ти ис тра жним и 
сту диј ским ра до ви ма, али се про це њу је да би се ка па ци те том око 
100÷120 L/s мо гло да у пот пу но сти ком пен зи ра пре ста нак екс пло-
а та ци је ППВ „Ка ле нић”. Ни је при хва тљив пред лог да се си ро ва 
во да из бу на ра рас по ре ђе них по обо ду ПК „Ра дље во” це во во дом 
тран спор ту је пре ко од ла га ли шта ПК „Там на ва – за пад но по ље”, до 
ППВ „Ка ле нић” и по но во вра ћа до по тро ша ча, јер се ра ди о не до-
вољ но по у зда ном ре ше њу. Но во на се ље за ра се ља ва ње у зо ни Уба 
се укљу чу је у Уб ски под си стем, са глав ним до во дом из прав ца из-
во ри шта „Па љу ви – Виш”. 

Ути цај ко по ва на по сто је ће во до во де и пре ла зна ре ше ња
Раз вој по вр шин ских ко по ва има не по во љан ути цај на не ке од 

по сто је ћих во до во да. У ис точ ном де лу зо не екс пло а та ци је (по сто-
је ћа По ља „Б” и „Д”, и бу ду ћа По ља „Ц” и „Е”) са да функ ци о ни-
шу три во до во да: ВС „Ме до ше вац”, ВС „Зе о ке – мон та жни плац” 
и ВС „Јун ко вац”. Из та три ВС снаб де ва се око 7.500 ста нов ни-
ка на се ља Јун ко вац, Ру дов ци, Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац, М. 
Цр ље ни и Бу ро во, као и око 6.900 рад ни ка ЈП ЕПС Огра нак РБ 
Ко лу ба ра. Тој зо ни гра ви ти ра ју и на се ља Ара по вац, Ми ро саљ ци, 
Пр ко са ва и Стр мо во, са око 3.400 ста нов ни ка, ко ја са да ни су об у-
хва ће на ор га ни зо ва ним во до снаб де ва њем, а ко ја тре ба укљу чи ти у 
си стем. Већ са да су због раз во ја ко по ва не по сред но угро же ни ве ћи 
де ло ви Ба ро шев ца, Јун ков ца, Ме до шев ца и Пр ко са ве, чи ји су жи-
те љи због про ме на ре жи ма под зем них во да оста ли без во де у вла-
сти тим бу на ри ма. И сва оста ла на бро ја на на се ља би ће угро же на, 
по од ре ђе ној ди на ми ци, ка ко се бу ду раз ви ја ли ра до ви на По љи ма 
„Д” и „Е”, јер ће би ти уни ште ни во до во ди „Ме до ше вац” и „Зе о ке 
МП”. Са по чет ком ра до ва на По љу „Е” би ће уни штен ма ги страл ни 
це во вод Ме до ше вац–Ру дов ци, и та да без во де оста ју по тро ша чи 
ис точ но од По ља „Е” у на се љи ма Ба ро ше вац, М. Цр ље ни, Ру дов-
ци и Зе о ке. Због ра до ва на из ме шта њу де ла на се ља Вре о ци тај део 
си сте ма ће се ре а ли зо ва ти као са став ни део си сте ма В. Цр ље ни.

На том ис точ ном де лу раз ма тра не те ри то ри је, нај пре због 
оба ра ња ни воа у из да ни, а ка сни је и због ну жно сти фи зич ког укла-
ња ња во до вод них си сте ма ВС „Ме до ше вац” и ВС „Зе о ке – мон-
та жни плац”, као и у ци љу ре ше ња про бле ма снаб де ва ња во дом 
до ма ћин ста ва ко ја су из гу би ла во ду у кућ ним бу на ри ма, ну жна је 
бла го вре ме на из град ња но вог ВС „Зе о ке”. Из из во ри шта на ју жној 
стра ни По ља „Д” – бен зин ска пум па у Зе о ка ма, ка па ци те та 50÷60 
L/s, си ро ва во да се це во во дом ду жи не 3,9 km упу ћу је у ППВ, на 
уну тра шњем од ла га ли шту По ља „Д”. ППВ и оста ли објек ти су ван 
зо не ра до ва и пред ста вља ју трај не објек те. Из ППВ во да се упу ћу је 
пре ма по тро ша чи ма до ње ви син ске зо не у прав цу Јун ков ца–Ара-
пов ца и у прав цу Стр мо ва. Из овог дру гог це во во да одва ја се крак 
за на се ље Ми ро саљ ци, а из ре зер во а ра „Стр мо во” во да се упу ћу је 

пре ма ре зер во а ри ма „Пр ко са ва” и „Ру дов ци” (по сто је ћи). Си стем 
се мо же ре а ли зо ва ти у две фа зе. Пр ва фа за: уре ђе ње из во ри шта и 
пра те ће ин фра струк ту ре, из ра да ППВ за 60 L/s, ре зер во а ри „Ар по-
вац” и „Стр мо во”, це во во ди си ро ве во де од бу на ра до ППВ, ду жи не 
око 3,9 km, це во во ди чи сте во де од ППВ до Јун ков ца и ре зер во а-
ра „Стр мо во” (око 6,9 km). Дру га фа за: ре зер во а ри „Ми ро саљ ци”, 
„Пр ко са ва” и „М. Цр ље ни”, црп не ста ни це „Стр мо во” и „Ма ли Цр-
ље ни”. Пред ви ђа се очу ва ње из во ри шта и ВС „Јун ко вац”, ко јим се 
по ве ћа ва по у зда ност тог груп ног си сте ма у ис точ ном де лу План-
ског под руч ја. На се ља Ме до ше вац, Зе о ке и Бу ро во, ко ји се са да 
снаб де ва ју из ВС „Ме до ше вац”, тре ба по ве за ти са ВС „Ла за ре вац”, 
што ка сни је по ста је и ду го роч но ре ше ње за та на се ља, и на кон по-
ве зи ва ња ВС „Ла за ре вац” са Ко лу бар ским ре ги о нал ним си сте мом. 

Са во до вод ним си сте мом Ка ле нић се ра чу на као са пре ла-
зним си сте мом. Ло ка ци ја ППВ Ка ле нић је де фи ни са на пре ма пла-
ни ра ним по тре ба ма во де, пре око 20 го ди на, ка да ни су де фи ни са-
не ко нач не дис по зи ци је ТЕ „Ко лу ба ра Б” и гра ни це ПК „Там на ва 
– за пад но по ље” и де по ни је у от ко па ном про сто ру ПК „Там на ва 
– ис точ но по ље”. Се вер но од се вер не гра ни це ПК Там на ва За пад-
но по ље по сто ји нео т ко па ни угаљ ко ји је плит ко ис под по вр ши не 
те ре на, ко ји ће се јед ног да на екс пло а ти са ти за ма ло про да ју. Слич-
но је учи ње но и на ПК „Там на ва – ис точ но по ље” у по од ма клој 
фа зи раз во ја ко па. Тр жи шна вред ност овог угља је да ле ко ве ћа од 
вред но сти ППВ Ка ле нић. По што ће де по ни ја пе пе ла и шља ке из 
ТЕ „Ко лу ба ра Б” и ре ги о нал на де по ни ја ко му нал ног от па да би ти у 
от ко па ном про сто ру ПК „Там на ва – за пад но по ље”, ППВ Ка ле нић 
не ма ду го роч ну пер спек ти ву, те се тре ти ра као ва жно пре ла зно ре-
ше ње. Из во ри ште тог си сте ма чи не по дин ске из да ни (аку му ла ци ја 
под зем не во де у пе ско ви ма ис под угље не се ри је), на се ве ро за пад-
ном де лу ко па „Там на ва – за пад но по ље”. Бу на ри су ду би не око 
150 m и рас по ре ђе ни су по обо ду по вр шин ског ко па, те у по чет ном 
пе ри о ду слу же дво на мен ски – за во до снаб де ва ње и као део си сте-
ма за шти те ко па од под зем них во да, а ка сни је са мо за по тре бе во-
до снаб де ва ња. По стро је ње за при пре му во де ППВ „Ка ле нић”, ка-
па ци те та 100 L/s, ло ци ра но је из над се вер не гра ни це ко па и са да 
ра ди са око 50% пла ни ра ног ка па ци те та. Про блем је во да ве ли ке 
твр до ће. Због то га пред ви ђе но на пу шта ње тог из во ри шта и осла-
ња ње на но ва из во ри шта у окви ру уб ског и ла за ре вач ког во до вод-
ног си сте ма – Па љу ви–Виш и В. Цр ља ни (но во из во ри ште Мост и 
Стре ли ште крај Ко лу ба ре).

Део кон зум ног под руч ја на се ве ру оп шти не (на се ља Вр бов-
но, Сте по је вац и Ле ско вац) тре ба да се по ве жу са Бе о град ским 
во до во дом. Док се не обез бе де пред у сло ви за уки да ње из во ри шта 
Ка ле нић, оно се и да ље тре ти ра као ва жно из во ри ште ко је фи гу-
ри ше као пре ла зно ре ше ње. По сто је ћа ло кал на из во ри шта си сте-
ма „Сте по је вац”, „В. Цр ље ни”, „Вре о ци” за др жа ва ју се и укљу-
чу ју у кон фи гу ра ци ју груп ног во до вод ног си сте ма се вер ног де ла 
град ске оп шти не Ла за ре вац, уз ре кон струк ци ју. На кон по ве зи ва ња 
са Бе о град ским во до во дом Сте по јев ца ње го во из во ри ште тре ба 
за др жа ти у функ ци ји за обез бе ђе ње во де за тех но ло шке по тре бе. 
Са да изо ло ва ни си сте ми В. Цр ља не и Вре о ци тре ба да се по ве-
жу ме ђу соб но и са ВС Ла за ре вац, ра ди хи дра у лич ке ста бил но сти 
и по у зда ни јег ко ри шће ња из во ри шта. Пред у слов за ре а ли за ци ју 
хи дра у лич ки ста бил ног и по у зда ног Ла за ре вач ког под си сте ма је 
ре кон струк ци ја мре же, ка ко би се ве ли ки гу би ци, ко ји се у не ким 
де ло ви ма си сте ма пе њу на око 60%, све ли на са мо око 20%.

Ду го роч на ре ше ња
По ве ћа ва ње по у зда но сти снаб де ва ња во дом по сти же се спа-

ја њем са да изо ло ва них во до вод них си сте ма у си стем ви шег ре да. 
Нај ве ћи ће би ти Ла за ре вач ки под си стем, ко ји ће се са сто ја ти из 
ви ше ме ђу соб но по ве за них во до вод них си сте ма.

1) ВС Ла за ре вац, са сле де ћим под си сте ми ма:
(1) под си стем Цен тар (Ла за ре вац, Шо пић, Пет ка, Шу шањ, 

Сту би ца, Лу ко ви ца, Дрен, Би стри ца);
(2) под си стем Ис ток (Бу ро во, Ме до ше вац, Зе о ке, Ба ро ше вац, 

Ма ли Цр ље ни, Ру дов ци, Кру ше ви ца, Тр бу шни ца);
(3) под си стем Југ (Жу па њац, Чи бут ко ви ца, Ду до ви ца, Бар зи-

ло ви ца, Брај ко вац); и
(4) под си стем за пад (Лај ко вац);
2) ВС Ве ли ки Цр ље ни, по ве зан са Ла за ре вач ким си сте мом, 

са под си сте ми ма:
(1) под си стем Се вер (Сте по је вац, Ле ско вац и Вр бов но), ко ји 

ће се по ве за ти са Бе о град ским во до во дом; то је је ди ни под си стем 
ко ји ни је у окви ру Ко лу бар ског ре ги о нал ног си сте ма; 
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(2) под си стем Се ве ро-ис ток (Вре о ци, Ве ли ки Цр ље ни, Со ко-

ло во, Јун ко вац, Ара по вац, Ми ро саљ ци, Стр мо во, Пр ко са ва); 
3) ВС Уб – Па љу ви Виш – Ка ле нић.
За др жа ва ју се сва она из во ри шта ко ја се ра до ви ма фи зич ки 

не уни шта ва ју, ко ја се мо гу шти ти ти и ко ја се укла па ју у бу ду ћи 
Ко лу бар ски ре ги о нал ни си стем. Вла сти та из во ри шта под зем них 
во да Ла за ре вач ког под си сте ма су ко ли чин ски нај ва жни ја из во ри-
шта, док се из ре ги о нал ног си сте ма до пре ма ју са мо не до ста ју ће 
ко ли чи не, и обез бе ђу је зах те ва на ви со ка по у зда ност снаб де ва ња. 

На План ском под руч ју и ње го вој не по сред ној око ли ни, у 
зо ни ути ца ја, то су сле де ћа из во ри шта: „Не при ча ва” (130 L/s, са 
при хра њи ва њем сма тра се да се ка па ци тет мо же по ди ћи на 200 
L/s), „Пе штан” (200 L/s); „Вре о ци” (око 60 L/s), „В. Цр ље ни” (око 
20 L/s), Мост (20 L/s), Стре ли ште (50 L/s), Зе о ке–но во (60 L/s). Из-
во ри ште „Ка ле нић” (око 50 L/s) за др жа ва се до ства ра ња усло ва 
за уки да ње тог из во ри шта, од но сно, из град ње си сте ма „Па љу ви–
Виш”. Из во ри ште „Сте по је вац” (око 10÷15 L/s за др жа ва се до по-
ве зи ва ња са БВ, ка да то из во ри ште пре у зи ма функ ци ју обез бе ђе ња 
во де за тех но ло шке по тре бе. За шти том би тре ба ло об у хва ти ти и 
из во ри ште „Оњег”, на исто и ме ној де сној при то ци Љи га. Та ре ка је 
од лич ног ква ли те та и на њој се пла ни ра аку му ла ци ја „Брај ко вац”, 
уз вод но од с. Брај ко вац, за пре ми не око 1,5x106 ми ли о на m³, ко ја 
би пред ста вља ла ква ли тет но из во ри ште за ју го за пад ну зо ну, ко ја 
се са да снаб де ва из не по у зда них ло кал них из во ри шта. Три на се ља 
на се ве ру оп шти не (Сте по је вац, Ле ско вац, Вр бов но) пре у зи ма ће 
из Бе о град ског во до во да око 30 L/s. 

На тај на чин се мо же обез бе ди ти око 510 L/s из вла сти тих 
из во ри шта, али то ни је до вољ но, и не омо гу ћа ва ју под ми ри ва ње 
по тре ба за во дом са тра же ном обез бе ђе но шћу од 97%. Због то га се 
по ве зи ва њем са Ко лу бар ским ре ги о нал ним си сте мом, пре ко глав-
ног раз вод ног ре зер во а ра на Врач бр ду, омо гу ћа ва да се у Ла за ре-
вач ки под си стем уве де још око [200÷250] L/s, чи ме се омо гу ћа ва 
под ми ри ва ње по тре ба за во дом до око 2032. го ди не са по ме ну том 
обез бе ђе но шћу. Ова ре зер ва је по себ но по треб на у том из но су у 
слу ча ју сма ње ња ка па ци те та не ких из во ри шта у ма ло вод ним си-
ту а ци ја ма, као и у усло ви ма ха ва ри ја. 

За вр ша ва њем основ не кон фи гу ра ци је Ко лу бар ског ре ги о-
нал ног си сте ма би ли би ду го роч но ре ше ни про бле ми снаб де ва ња 
во дом Ла за рев ца и дру гих на се ља. По сто је ћи под си стем „Не при-
ча ва” се за др жа ва, уз ре ви та ли за ци ју мре же и за шти ту из во ри шта. 
Ге не рал ни про је кат пред ви ђа по ве ћа ње ка па ци те та при хра њи ва-
њем на око 200 L/s. Би лан сни ма њак се на док на ђу је из Ко лу бар-
ског ре ги о нал ног си сте ма. На тај на чин, ак ти ви ра њем и очу ва њем 
на ве де них из во ри шта и бла го вре ме ним укла па њем у Ко лу бар ски 
ре ги о нал ни си стем, на се ља у оп шти ни Ла за ре вац не би има ла дис-
кон ти ну и тет у по у зда но сти снаб де ва ња во дом, не за ви сно од ди на-
ми ке на пре до ва ња по вр шин ских ко по ва.

На се вер ном де лу раз ма тра ног под руч ја раз ви ја се груп ни си-
стем. Осла ња се на из во ри шта Вре о ца и В. Цр ље на, ко ја се по ве зу-
ју у је дин ствен си стем. Раз ви ја се из во ри ште В. Цр ље ни на ло ка-
ци ја ма „Мост” и „Стре ли ште”, као по сте пе на за ме на за из во ри ште 
Ка ле нић ко је тре ба да се уки не тек ка да се ство ре усло ви за то. 

Стра те ги ја при кљу чи ва ња се ла на ре ги о нал ни си стем. На кон 
ре а ли за ци је основ не кон фи гу ра ци је ре ги о нал ног си сте ма, исти се 
по сте пе но про ши ру је. Са да шњи се о ски во до во ди, чи ја из во ри шта 
не за до во ља ва ју бу ду ће по тре бе, по сте пе но се при кљу чу ју на ре-
ги о нал ни си стем, уз ло гич ну фа зност да се по сте пе но иде ка све 
уда ље ни јим на се љи ма, оним ко ја се са да снаб де ва ју из ло кал них 
из во ра. И у слу ча ју се о ских на се ља ва жи прин цип да се до пре ма-
ју са мо не до ста ју ће ко ли чи не во де, док се сва ква ли тет на ло кал на 
из во ри шта за др жа ва ју у функ ци ји и по по тре би ре ви та ли зу ју. Са 
ре ги о нал ним си сте мом се по ве зу ју са мо она на се ља ко ја не мо-
гу из вла сти тих из во ри шта да обез бе де све сво је по тре бе у во ди 
за пи ће. Прин цип је да се во да из ре ги о нал ног си сте ма пре у зи ма 
пре ко ре зер во а ра ко ји се на ла зе у бли зи ни ма ги страл ног це во во да, 
а за тим се пре ма на се љи ма на ви шим ко та ма пре ба цу је пум па њем 
из ре зер во а ра у ре зер во ар, уз ре а ли за ци ју, по по тре би, и од го ва ра-
ју ћих хи дро фор ских ста ни ца, чи ме се ус по ста вља скла дан си стем 
ви син ских зо на. У под си сте му Ла за рев ца по ред по сто је ћих ре зер-
во а ра „Вр тић” и „Дрен”, тре ба што пре оспо со би ти и ре зер во а ре 
„Кри ви на” и „Сто ли це”. 

Се о ски во до во ди у ко ји ма су ве ли ки гу би ци у мре жи мо гу се 
при кљу чи ва ти на си стем са мо на кон ре кон струк ци је мре же, чи ме 
се гу би ци у си сте му сво де у при хва тљи ве гра ни це, ма ње од 20%. 

По сто је три усло ва за по сте пе но по ве зи ва ње се о ских на се ља на 
ре ги о нал ни си стем: (1) тре ба спро ве сти прин цип да се во до ме ри-
ма кон тро ли ше по тро шња сва ког по је ди нач ног до ма ћин ства; (2) 
угра ди ти мер ни си стем за пра ће ње по на ша ње си сте ма у кључ ним 
чво ро ви ма, та ко да се мо гу од ре ђи ва ти про то ци у свим ње го вим 
ва жни јим гра на ма, ка ко би се кон тро ли са ли гу би ци у мре жи; и (3) 
ре а ли зо ва ти прин цип ре ал не це не во де, ко ја по кри ва све тро шко ве 
си сте ма, укљу чив ши и тро шко ве за шти те из во ри шта. Уко ли ко не 
би би ла оства ре на та три пред у сло ва, за ми сао ре ги о нал ног си сте-
ма би би ла ком про ми то ва на, јер би се во да нај ви шег ква ли те та, 
до би је на уз мно го на по ра и тро шко ва, тро ши ла за за ли ва ње ба-
шти, или би се гу би ла у ло ше ура ђе ним и још ло ши је одр жа ва ним 
мре жа ма ве о ма раз гра на тих во до вод них си сте ма. 

Си сте ми за снаб де ва ње во дом ин ду стри је и тер мо е нер ге ти ке
У скла ду са Про стор ним пла ном Ре пу бли ке Ср би је во да за 

тех но ло шке по тре бе се за хва та из во до то ка, под усло ви ма ко ји се 
де фи ни шу во до при вред ним усло ви ма и са гла сно сти ма (на чин и 
ди на ми ка за хва та ња во де, ко ли чи на ко ја се мо ра за др жа ти у то ку 
као не про ко сно ве ни га ран то ва ни еко ло шки про ток, на чин ре ше ња 
во до за хват ног објек та у од но су на за штит не и дру ге си сте ме, итд.). 

При мар ни ко ри сник тех но ло шке во де Ко лу бар ског реч ног 
си сте ма, за ко га се мо ра обез бе ди ти во да са из у зет но ви со ком 
обез бе ђе но шћу од 99% је сте РЕ ИС. Та во да се за хва та из Ко лу-
ба ре и тро ши не по врат но, јер се нај ве ћим де лом не вра ћа у Ко лу-
ба ру: де лом ис па ри у ку ла ма за ре цир ку ла ци о но хла ђе ње, а де лом 
се утро ши за хи дра у лич ки тран спорт пе пе ла и шља ке. Во да ко ју 
тре ба обез бе ди ти за РЕ ИС од ре ђе на је про јек том, за цео ком плекс 
РЕ ИС-а. За ТЕ „Ко лу ба ра Б”, сна ге 2х350 MW, по треб но је обез-
бе ди ти кон ти ну ал но снаб де ва ње во дом од 0,56 m³/s, док у слу ча-
ју по ве ћа них по тре ба тре ба обез бе ди ти 1,04 m³/s. За по тре бе ТЕ 
„Ко лу ба ра А” зах те ва се обез бе ђе ње во де у кон ти ну и те ту од 0,36 
m³/s. Пре ма во до при вред ним усло ви ма ко ји се за да ју за за хва те из 
то ка ре ке, га ран то ва ни еко ло шки про ток низ вод но од во до за хва та 
не сме да бу де ма њи од Qmin,meс,95%, ко ји у слу ча ју Ко лу ба ре у зо ни 
за хва та из но си око 1,76 m³/s. У нор мал ним усло ви ма екс пло а та ци-
је тог си сте ма укуп но за хва та ње из Ко лу ба ре је 0,92 m³/s, а у усло-
ви ма по ве ћа не по тро шње 1,40 m³/s. То зна чи да са га ран то ва ним 
про то ком од 1,80 m³/s ко ји се мо ра оста ви ти у то ку низ вод но од во-
до за хва та за РЕ ИС, уз вод но од за хва та тре ба обез бе ђи ва ти про ток 
не ма њи од 2,72 m³/s, а у усло ви ма по ве ћа не по тро шње 3,20 m³/s. 
Та ко ли чи на во де се у ве ћем де лу го ди не обез бе ђу је из то ка, док 
се у ма ло вод ним пе ри о ди ма обез бе ђу је на мен ским ис пу шта њем 
из аку му ла ци је „Сту бо ров ни”, или, у по себ но кри тич ним хи дро-
ло шким си ту а ци ја ма и из аку му ла ци је „Па љу ви–Виш”, ко ја слу жи 
као опе ра тив на ре зер ва за оства ри ва ње ви со ке по у зда но сти си сте-
ма за хла ђе ње тер мо е лек тра на РЕ ИС-а.

Си стем за обез бе ђе ње во де за хла ђе ње тер мо е лек тра на упра-
вљач ки је до ста осе тљив. Во да ко ја се на мен ски ис пу шта из аку-
му ла ци је „Сту бо ров ни” за по тре бе РЕ ИС-а тран спор ту је се то ком 
Ко лу ба ре. На по те зу кроз Ва ље во и низ вод но све до во до за хва та, 
та во да има и из ван ред не еко ло шке функ ци је, јер по ве ћа ва про точ-
ност ре ке, по ве ћа ва ју ћи ма ле во де у од но су на оне ко је би би ле у 
при род ним ре жи ми ма. Стрикт ном упра вљач ком кон тро лом се мо-
ра обез бе ди ти да во да ко ја се на мен ски ис пу шта за РЕ ИС и стиг не 
у не у ма ње ној ко ли чи ни до во до за хва та на Ко лу ба ри. 

Си сте ми за за шти ту од по пла ва 
Има ју ћи у ви ду из ра зи то не по вољ не бу јич не ре жи ме Ко лу-

ба ре, успе шна од бра на од по пла ва у План ском под руч ју мо же се 
оства ри ти са мо ин те грал ним си сте мом – ком би на ци јом па сив них 
ме ра за шти те (ли ниј ских си сте ма за шти те) са ак тив ним ме ра ма 
(убла жа ва њем та ла са ве ли ких во да у аку му ла ци ја ма). На кон пу ње-
ња аку му ла ци је „Сту бо ров ни”, оства ри ће се на свим ме ро дав ним 
низ вод ним де о ни ца ма за шти та од та ла са ве ро ват но ће око 1% (тзв. 
сто го ди шња ве ли ка во да). За шти та од по пла ва ве ли ких при вред-
них обје ка та и по вр шин ских ко по ва је по по себ ним кри те ри ју ми-
ма, та ко да се та кви објек ти ло кал но шти те од ве ли ких во да по-
врат них пе ри о да не ма њих од 500 го ди на. На План ском под руч ју 
би ће оства ре ни кри те ри ју ми за шти те из ППРС по ко ји ма се сте пен 
за шти те при ла го ђа ва ни воу зна чај но сти обје ка та ко ји се бра не. 

Уло га аку му ла ци ја „Сту бо ров ни”
За хва љу ју ћи ви со ком сте пе ну ре гу ли са ња, ко јим је омо гу ће-

но тзв. ви ше го ди шње ре гу ли са ње про то ка, као и ре ше њу пре ли ва и 
ода бра ној ви си ни ко те кру не бра не, аку му ла ци ја омо гу ћа ва ефи ка-
сно убла жа ва ње вр хо ва по плав них та ла са чак и у слу ча ју екс трем но 
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рет ких ве ро ват но ћа ја вља ња ве ли ких во да. Та ко се ме ро дав на ве ли-
ка во да за ди мен зи о ни са ње пре ли ва – та лас ве ли ке во де ве ро ват но-
ће 0,01% (Q0,01%) – и у нај не по вољ ни јем слу ча ју (на и ла зак по вод ња 
на пу ну аку му ла ци ју) сма њу је са 665 m³/s на 372 m³/s. 

Ком би но ва њем ли ниј ских си сте ма за шти те на си пи ма и ак-
тив не за шти те аку му ла ци јом „Сту бо ров ни”, чи та ва до ли на Ко лу-
ба ре се мо же шти ти ти од по во да ња ве ро ват но ће 1%, док се сте пен 
за шти те ур ба них и ин ду стриј ских цен та ра у реч ној до ли ни мо же 
за шти том у окви ру изо ло ва них „ка се та” по ве ћа ти на ве ро ват но ће 
око 0,5%, што се укла па у кри те ри ју ме за шти те ве ћих гра до ва чак 
и у нај у да ље ни јим вре мен ским пре се ци ма. 

Уло га обје ка та „Па љу ви–Виш” и „Клад ни ца”
При вред ни зна чај обје ка та РЕ ИС-а зах те ва нај ви ши мо гућ 

ни во за шти те од по пла ва. То се мо же оства ри ти са мо ин те грал ном 
за шти том – ком би на ци јом ре гу ла ци ја и аку му ла ци ја. У ту свр ху је 
ре а ли зо ва на аку му ла ци ја „Па љу ви–Виш” на ре ци Клад ни ци. Обје-
кат је ре а ли зо ван на су том зе мља ном бра ном ви си не 15,8 m. Пла-
ни ра на ко та нор мал ног успо ра у ко нач но из ве де ном ста њу је 112,2 
m н.в., а мак си мал ни ни вои у аку му ла ци ји у ко нач ном ста њу мо гу 
би ти до ко те 115,55 m н.в. За пре ми на аку му ла ци је до ККП је око 
11,4х106 m³, од че га је ко ри стан про стор, за ис по ру ку во де (до ко те 
112,2 m н.в.) око 7х106 m³. Тај обје кат при па да Ко лу бар ском реч-
ном си сте му (пла ни ра ном у ППРС) и би ће и да ље у ис тој функ ци-
ји обез бе ђе ња во де за тех но ло шке по тре бе, с тим што са ула ском 
у рад аку му ла ци је „Сту бо ров ни” аку му ла ци ја на Клад ни ци до би-
ја функ ци ју објек та ко ји слу жи за по ве ћа ње по у зда но сти чи та вог 
си сте ма за обез бе ђе ње во де за хла ђе ње тер мо е лек тра на у окви ру 
РЕ ИС-а. Из те аку му ла ци је се на мен ски ис пу шта во да за хла ђе ње 
тер мо е лек тра на, по себ но у пе ри о ди ма ма ло во ђа, ка да се по треб не 
ко ли чи не во де не мо гу обез бе ди ти из Ко лу ба ре и из аку му ла ци је 
„Сту бо ров ни”. Та уло га аку му ла ци је се оства ру је пре ко из гра ђе-
ног ту не ла преч ни ка D = 2 m, ду жи не 1.750 m, ка па ци те та 7,7÷8,2 
m³/s, ко јим се во да из аку му ла ци је „Па љу ви–Виш” пре во ди у ре-
ку Вран чи ну, пре ко ко је до спе ва у Ко лу ба ру, до про фи ла во до за-
хва та за ТЕ „Ко лу ба ра А” и ТЕ „Ко лу ба ра Б”. Стал но ре зер ви сан 
про стор за при јем по плав ног та ла са и за шти ту од по пла ва је око 
4,2х106 m³, чи ме се оства ру је ње на ак тив на уло га у за шти ти по ља 
„Там на ва – за пад но по ље”, као и ТЕ „Ко лу ба ра Б”. Аку му ла ци ја 
сво јом ре тен зи о ном за пре ми ном мо же да при хва ти це ло куп ну за-
пре ми ну та ла са сто го ди шње ве ли ке во де (Q1%), без пре ли ва ња на 
пре ли ву, чи ме се оства ру је вр ло ви со ка по у зда ност за шти те низ-
вод них обје ка та РЕ ИС-а. Па ра ме три аку му ла ци је „Па љу ви–Виш” 
омо гу ћа ва ју да се у пот пу но сти ре тен зи ра ју ве ли ке во де ве ро ват-
но ће 1%. Ка да се аку му ла ци ја до гра ди пре ма пла ни ра ним па ра-
ме три ма, та аку му ла ци ја, за јед но са из ме ште ним и ре гу ли са ним 
то ком Клад ни це, мо ћи ће да ефи ка сно за шти ти објек те РЕ ИС-а од 
ве ли ке во де ве ро ват но ће 0,2%, тј. од пет сто го ди шње ве ли ке во де, 
што је по ППРС кри те ри јум за шти те за објек те тог зна ча ја (на кон 
по пла ва у ма ју 2014. го ди не ра ди се за шти та ве ро ват но ће 0,1%).

По у зда на за шти та ко па „Там на ва – за пад но по ље”, као и ко па 
„Ра дље во”, од во да ко је се фор ми ра ју на ме ђу сли ву Клад ни це низ-
вод но од бра не „Па љу ви–Виш”, укљу чив и ле ву при то ку Сту бле-
ни цу, оства ру је се ре тен зи јом „Клад ни ца” за пре ми не око 5,1х106 

m³, ко ја се фор ми ра бра ном ду жи не око 300 m уз вод но од ула-
ска Клад ни це у зо ну екс пло а та ци о ног по ља, као и ре тен зи јом на 
Пљо шта ни ци у зо ни КО Шар ба не. Ре тен зи ја „Шар ба не” би има-
ла за пре ми ну од 0,345х106 m³, а бра на би би ла ду жи не 275 m са 
мак си мал ном ви си ном од 4,7 m. Из тих ре тен зи ја во да би се пре-
пум па ва ла ЦС ка па ци те та 1,5 m³/s у ста ро ко ри то Ко лу ба ре, од-
но сно, у слив ре ке Уб или ре ке Пљо шта ни це. Ти ме би ефи ка сним 
ме ра ма ак тив не за шти те од по пла ва би ла кон тро ли са на по вр ши на 
сли ва Клад ни це од око 107 km². Пре о ста ли не кон тро ли са ни део 
сли ва Клад ни це, по вр ши не око 20 km², од ко га нај ве ћи део от па да 
на слив Ду бо ког по то ка, мо же се, та ко ђе, ефи ка сно кон тро ли са ти 
из град њом че ти ри ма ње ре тен зи је на Ду бо ком по то ку, укуп не ре-
тен зи о не за пре ми не око 594.000 m³, ко је би у пот пу но сти кон тро-
ли са ле по во дањ Q1%.

За шти та од по пла ва при то ка
Ре ка Клад ни ца је из ме ште на на за пад ну стра ну по ља „Там на-

ва – за пад но по ље” (по треб на је ре кон струк ци ја ре тен зи је на кон 
по пла ва из ма ја 2014. го ди не). По што је Клад ни ца из ра зи то не у ре-
ђе на ре ка на чи та вом низ вод ном по те зу, све до ушћа у Там на ву код 
Дра жев ца, нео п ход на је ре гу ла ци ја на це лом том по те зу. Еле мен ти 
ре гу ла ци је тре ба да бу ду та кви да се у зо ни ка пи тал них обје ка та 

РЕ ИС-а (ТЕ и отво ре ни коп „Там на ва – за пад но по ље”) оства ри 
сте пен за шти те од ве ли ких во да 0,2%, док на низ вод ном по те зу 
сте пен за шти те мо же да бу де ма њи, са ра чун ским во да ма 1%. 

Усло ви за за шти ту од по пла ва у сли ву Там на ве су не по вољ-
ни ји, јер не по сто ји мо гућ ност да се из вр ши та ко ефи ка сно ре тен-
зи ра ње та ла са ве ли ких во да у ве ли ким аку му ла ци ја ма20. За шти та 
тог са да ве о ма угро же ног под руч ја мо же се успе шно ре ши ти са мо 
ин те грал ним си сте мом ко га чи не ли ниј ски за штит ни си сте ми, на-
си пи и ре гу ла ци о ни ра до ви, и ма ње аку му ла ци је ви ше на мен ског 
зна ча ја, чи ја је јед на од функ ци ја убла жа ва ње та ла са ве ли ких во да. 
Пла ни ра но је де вет ма лих аку му ла ци ја у сли ву Там на ве, од ко јих 
је ре а ли зо ва на са мо јед на – „Па љу ви Виш”. По ред тих аку му ла-
ци ја чи ја је за пре ми на ве ћа од 1х106 m³, пла ни ра не су и три аку-
му ла ци је ма ње за пре ми не: Бу ко ви ца на Бу ко ви ци (око 0,9х106 m³), 
Тр лић на Гра ча ни ци (око 0,9х106 m³) и Сту бле ни ца на Сту бле ни ци 
(око 0,6х106 m³). Све оне су зна чај не за уре ђе ње вод них ре жи ма 
Там на ве у зо ни РЕ ИС-а. По треб но је ре зер ви са ти про сто ре за те 
објек те јер има ју ви ше на мен ске функ ци је. У ме ђу вре ме ну је нео-
п ход но да се из вр ше ре гу ла ци о ни ра до ви на ве ли ку во ду ве ро ват-
но ће 2%, ко јим би се за шти ти ло то под руч је од че стих по пла ва. 
По се бан при о ри тет има ју сле де ћи ре гу ла ци о ни ра до ви: (1) на де-
о ни ци Там на ве од km 13 + 700 (Ће ма нов мост) до km 19 + 400 
(мост на пу ту Де брц–Ба ња ни), јер се уло же на сред ства вра ћа ју 
са мо на ра чун из бег ну тих ште та у јед ној по пла ви; (2) за вр ше так 
свих пла ни ра них ра до ва на де о ни ци од ушћа до km 13+700, по себ-
но за вр ше так за по че те ре кон струк ци је на си па и (3) ре гу ла ци ја Уба 
од km 12 + 530 до про фи ла бу ду ће аку му ла ци је „Пам бу ко ви ца”.

Ре гу ла ци је и из ме шта ња во до то ка
На План ском под руч ју је раз ви је на до ста гу ста хи дро граф ска 

мре жа. Ра ди се о ма њим во до то ци ма, али са ве о ма не рав но мер ним 
вод ним ре жи ми ма, са бу јич ним по вод њи ма и ду гим ма ло вод ним 
пе ри о ди ма. Ве ћи део те хи дро граф ске мре же се на ла зи на ле жи-
шту лиг ни та, у про сто ру бу ду ћих ко по ва. За то ре гу ла ци је Ко лу ба-
ре и дру гих ма њих во до то ка у зо ни РЕ ИС-а има ју спе ци фич но сти: 
(а) нео п ход на је ви со ка за шти та по вр шин ских ко по ва од по пла ва, 
ко ја мо ра да бу де истог ран га као и за шти та ТЕ, јер би њи хо во по-
та па ње за ду же вре ме из ба ци ло из по го на чи тав тер мо е нер гет ски 
ком плекс, чи ме би био угро жен чи тав ЕЕС Ср би је; и (б) по треб-
но је из ме шта ње ре ка, ра ди осло ба ђа ња про сто ра за екс пло а та ци ју 
лиг нит них по ља ко ја се на ла зе ис под ко ри та. Због то га су за да ци 
ре гу ла ци је на овом под руч ју знат но сло же ни ји од кла сич них ре гу-
ла ци ја. Да би се по ља осло бо ди ла за фор ми ра ње ко по ва, по треб но 
је ра ди кал но из ме шта ње ко ри та, чак и из ван вла сти тог алу ви о на. 
Но ва реч на ко ри та се мо ра ју из ме сти ти дуж кон ту ра про јек то ва-
них по ља, или по уну тра шњим од ла га ли шти ма. И у та квим усло-
ви ма се мо ра обез бе ди ти ста бил ност ко си на по це лој ду жи ни, као 
и во до др жи вост ко ри та, ка ко би се спре чи ла ин фил тра ци ја во де из 
реч ног ко ри та у ко по ве. У скла ду са пла но ви ма да љег раз во ја по-
вр шин ских ко по ва, из ме шта ња Ко лу ба ре и де ло ва во до то ка ко ји се 
у њу ули ва ју од ви ја ће се у сле де ћим про стор ним окви ри ма. 

Ре ка Ко лу ба ра 
На кон ре а ли зо ва не пр ве фа зе, из ме шта ње Ко лу ба ре ће се од-

ви ја ти у још две фа зе. У обе на ред не фа зе ко ри то Ко лу ба ре ће се 
де лом тра се ло ци ра ти на уну тра шње од ла га ли ште ПК „Там на ва – 
ис точ но по ље”. Дру га фа за се на до ве зу је на пр ву фа зу и тре ба да 
омо гу ћи ру дар ске ра до ве на ПК „Ју жно по ље” са се ве ро и сточ не 
стра не тзв. По ље „Г”. Тре ћа фа за – „кроз за сек”, ре ка Ко лу ба ра 
се у пост план ском пе ри о ду из ме шта ван екс пло а та ци о них гра-
ни ца ПК „Ју жно по ље”. Ши ри на ко ри до ра реч ног ко ри та је 270 
m си ме трич но у од но су на осо ви ну ко ри та у ко ме су сме ште ни 
основ но реч но ко ри то, инун да ци је, за штит ни на си пи и обо стра ни 
за штит ни по ја се ви ши ри не 10 m. У тре ћој фа зи ко ри то ре ке Ко лу-
ба ре из ме шта се ван екс пло а та ци о них гра ни ца ПК „Ју жно по ље” 
на укуп ној ду жи ни 5.563 m. Пред ви ђе но је да тра са ко ри та дру ге 
фа зе по ла зи од тех но ло шког мо ста, пре ла зи пре ко уну тра шњег од-
ла га ли шта „Там на ва – ис точ но по ље” и за вр ша ва се на ули ву ре ке 
Вра ни чи не у по сто је ће ко ри то ре ке Ко лу ба ре у ду жи ни око 2.580 
m. И у том слу ча ју су еле мен ти ко ри та и ко ри до ра иден тич ни као 
у дру гој фа зи. Ко нач но из ме шта ње ре ке ре а ли зо ва ће се у окви ру 
ре зер ви са ног про сто ра за ма ги страл ни ин фра струк тур ни ко ри дор.
–––––––––––––––
20 По ка за ло се и на кон ве ли ких по пла ва у ма ју 2014. го ди не да по сто је ћи објек ти 

на ме ње ни од бра ни по вр шин ских ко по ва и енер гет ског си сте ма од по вр шин ских 
во да ни су по у зда ни кад на и ђу екс трем но ве ли ке во де.
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Ре ка Пе штан 
У фа зи отва ра ња „Ју жног по ља”, По ља „Г” за јед но са из ме-

шта њем Ко лу ба ре – II фа за, из ме шта ће се Пе штан у пу ном про-
фи лу нa ду жи ни 1.607 m, ди мен зи о ни са ном за це ло куп ну сто-
го ди шњу не ре ду ко ва ну по пла ву, чи ји ће за да так би ти за шти та 
рад не зо не ко па. У фа зи отва ра ња екс пло а та ци о ног по ља По ље 
„Е”, пла ни ра се из ме шта ње и ре гу ли са ње ре ке Пе штан и из град ња 
пет ре тен зи ја – две на Пе шта ну, три у сли ву на ре ка ма: Би стри-
ца, Тр бу шни ца и Да ро са ва. Ши ри на ко ри до ра реч ног ко ри та је 68 
m си ме трич но у од но су на осо ви ну ко ри та у ко ме су сме ште ни 
основ но реч но ко ри то, фор лан ди, од брам бе ни на си пи и обо стра ни 
за штит ни по ја се ви ши ри не 6 m. У функ ци ји за шти те ко па је и тзв. 
„ју жни ка нал”, ко ји пра ти ре гу ли сан ток и тре ба да при хва ти све 
брд ске во де. 

Ста ри Пе штан
Ста ри Пе штан се ре гу ли ше због отва ра ња ПК „Ве ли ки Цр-

ље ни”, и од но си се на по де лу до ла зних про ти ца ја и из ра ду још 
јед ног ули ва у Ко лу ба ру. У ко ри до ру за ре гу ла ци ју су сме ште ни: 
основ но реч но ко ри то, инун да ци ја и за штит ни на си пи. Уну тар ко-
ри до ра су пред ви ђе ни обо стра ни за штит ни по ја се ви, ши ри не 10 
m у од но су на спољ ну но жи цу на си па, ко ји се ко ри сте за сер ви сне 
са о бра ћај ни це и одр жа ва ње реч ног ко ри та. И ре ка Лу ка ви ца би ће 
ре гу ли са на скра ће њем то ка и укљу че њем у но во ко ри то ре ке Пе-
штан.

За по тре бе из ме шта ња ре ке Клад ни це из зо не ПК „Там на ва 
– за пад но по ље” и „Ра дље во” фор ми ра се ре тен зи ја за ре гу ли са ње 
ре жи ма во да у сли ву. Из аку му ла ци је во да се тран спор ту је це ви ма 
или отво ре ним ка на ли ма по обо ду ко по ва или пре ко уну тра шњег 
од ла га ли шта ко па „Там на ва – за пад но по ље”, у скла ду са ди на ми-
ком раз во ја ру дар ских ра до ва на ко пу „Ра дље во”. Слич но ре ше ње 
се пред ви ђа и за ре ку Пљо шта ни цу ко ја се на ла зи у зо ни бу ду ћег 
ко па „Ра дље во”. 

У ме ре ин те грал не за шти те по вр шин ских ко по ва спа да и си-
стем за од вод ња ва ње. Чи не га дре на жни бу на ри ко ји се нај ве ћим 
де лом пру жа ју око ко по ва. Нај ве ћи си стем за од вод ња ва ње је онај 
ко ји шти ти бу ду ћи коп „Ју жно по ље”. Си сте ми за од вод ња ва ње не 
зах те ва ју не ко бит ни је за у зи ма ње про сто ра, јер се на ла зе у зо на ма 
ко је се пла ни ра ју за ру дар ске ра до ве и са став ни су део про је ка та 
отво ре них ко по ва и си сте ма њи хо ве за шти те. 

За шти та од еро зи је и бу ји ца 
Ан ти е ро зи о на за шти та и уре ђе ње бу ји ца чи та вог сли ва Ко-

лу ба ре мо ра ју се тре ти ра ти као не раз дво ји део ин те грал них во до-
при вред них си сте ма, јер од њих за ви си ре жим про то ка су спен до ва-
ног и ву че ног на но са. Ти ра до ви ути чу по зи тив но на све низ вод не 
ре гу ла ци о не ра до ве. Ти ра до ви се де ле на би о ло шке ме ре за шти те 
(ме ли о ра ци је де гра ди ра них шу ма, по шу мља ва ња зе мљи шта сла бог 
бо ни те та, у скла ду са кон цеп ци јом ко ја је усво је на у Про стор ном 
пла ну Ре пу бли ке Ср би је, за тра вљи ва ње де ла ора ни ца и ме ли о ра-
ци је ли ва да и па шња ка), би о тех нич ке ме ре (кон тур ни ро во ви, гра-
до ни, те ра си ра ње, итд.), тех нич ке ме ре (бу ји чар ске пре гра де, итд.).

Ма ле аку му ла ци је
По тре бе за во дом на не ким под руч ји ма мо гу се под ми ри ва ти 

ре а ли за ци јом ма лих аку му ла ци ја (МА). Њи хов при мар ни циљ је 
да ре гу ли шу вод не ре жи ме и обез бе де ко ри шће ње ма њих во до то-
ка, чи ме се олак ша ва ју функ ци је Ко лу бар ског ре ги о нал ног си сте-
ма и Ко лу бар ског реч ног си сте ма. Ре а ли за ци ја МА је до зво ље на на 
свим ме сти ма на ко ји ма ни су у кон флик ту са дру гим ко ри сни ци-
ма про сто ра ко ји су про стор но усло вље ни ји (зо не по тен ци јал них 
по вр шин ских ко по ва, зо не на ко ји ма су већ ре а ли зо ва ни ур ба ни, 
при вред ни и ин фра струк тур ни са др жа ји чи је би из ме шта ње би ло 
тех но ло шки или еко ном ски не при хва тљи во). По себ но је оправ да-
на ре а ли за ци ја МА на зе мљи шти ма ни ског бо ни те та, у зо на ма ко је 
су угро же не по пла ва ма у ко ји ма се не мо гу пла си ра ти дру ги са-
др жа ји. У бли зи ни на се ља МА дис по зи ци о но и функ циј ски тре ба 
та ко ре ши ти да слу же за ре кре а ци ју и спор то ве на во ди.

На раз ма тра ном под руч ју и у око ли ни ко ја је про из вод но, за-
штит но или ин фра струк тур но у ин тер ак ци ји са њим, по сто ји ви ше 
по тен ци јал них ло ка ци ја за из град њу МА, од ко јих се по себ но мо-
гу из дво ји ти не ке ко је има ју де фи ни са не ви ше на мен ске функ ци је. 
На под руч ју сли ва Там на ве то су аку му ла ци је: „Пам бу ко ви ца–Уб”, 
Ли по ви ца на Ре ци, По ток на Ве ли ком Бу на ру, при то ци Кле но ви це, 
Јо ше ви ца, Ка ли но вац, Бу ко ви ца, Тр лић на Гра ча ни ци, Сту бле ни ца. 

Ра ди ефи ка сни је ре а ли за ци је ма лих аку му ла ци ја тре ба пру-
жи ти струч ну по моћ при нео п ход ним ис тра жним ра до ви ма и 

из ра ди про јект не до ку мен та ци је. Та ко ђе, тре ба ура ди ти ка та стар 
ма лих аку му ла ци ја ко је оп шти не пред ла жу за ре а ли за ци ју, ка ко 
би се на њи ма по вре ме ним си мул та ним хи дро ло шким ме ре њи ма 
сма њио сте пен хи дро ло шке не из ве сно сти до ни воа ко ји омо гу ћа ва 
да се са гле да ју би лан сне мо гућ но сти и оквир не пер фор ман се тих 
обје ка та. 

Си стем за шти те ква ли те та во да 
За шти та во да на План ском под руч ју мо ра се раз ма тра ти у 

окви ру сли ва Ко лу ба ре као це ли не. На ње му се на ла зи је дан од 
нај ве ћих кон цен три са них за га ђи ва ча во да – РЕ ИС, ко ји је у Ср би-
ји на ше стом ме сту по еми си ји нео р ган ских за га ђе ња. Ме ђу тим, 
си ту а ци ја са РЕ ИС-ом као за га ђи ва чем во да знат но је те жа но у 
слу ча ју дру гих пет ве ли ких кон цен три са них за га ђи ва ча нео р ган-
ским за га ђе њи ма, јер се сви они (ТЕ „Ни ко ла Те сла А и Б” и ХИ 
„Зор ка”, као и ИХП „Пра хо во” и „Сар тид”) на ла зе на ве ћим ре ка-
ма, док је РЕ ИС осло њен на ма ло вод ну Ко лу ба ру као ре ци пи јент. 
То про блем за шти те ква ли те та во де РЕ ИС-а чи ни вр ло сло же ним, 
по себ но ка да се он ком би ну је са за хва та њем во де за хла ђе ње ТЕ, 
чи ме се на ру ша ва ју и она ко не по вољ ни ре жи ми ма лих во да Ко лу-
ба ре. Због то га се за шти та во да на Ко лу ба ри не мо же оства ри ти 
са мо при ме ном тех но ло шких ме ра, већ се мо ра ју при ме њи ва ти и 
во до при вред не ме ре по бољ ша њем ре жи ма ма лих во да, на мен ским 
ис пу шта њем чи сте во де из аку му ла ци ја. Ти ме се за шти та ква ли те-
та во да пре но си на ни во сли ва. 

Ме ра за шти те се пла ни ра ју пре ма бро ју екви ва лент них ста-
нов ни ка (ЕС) кон цен три са них за га ђи ва ча. Ме ро дав не су две ка те-
го ри је кон цен три са них за га ђи ва ча: (а) на се ља ве ћа од 15.000 ЕС, 
ко ја има ју нај ви ши при о ри тет при из бо ру ди на ми ке ре а ли за ци је 
ППОВ (по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да) и (б) на се ља 
од 5.000 до 15.000 ЕС, за ко ја се по кри те ри ју ми ма ко ји су усво је-
ни у ППРС пред ви ђа оба ве зност из град ње ППОВ. 

Пре ма Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је при о ри тет на је 
за шти та до ма ћих во да, по себ но ма њих во до то ка на ко ји ма се на ла-
зе ве ли ки за га ђи ва чи, што се од но си и на Ко лу ба ру. За шти та ква ли-
те та во да оства ри ва ће се при ме ном три гру пе ме ра: (1) тех но ло шке 
ме ре, ко је се сво де на из град њу ППОВ (по стро је ња за пре чи шћа ва-
ње от пад них во да) на ме сти ма кон цен три са них за га ђе ња; (2) во до-
при вред не ме ре, ко ји ма се на мен ским ис пу шта њем чи сте во де из 
аку му ла ци ја по бољ ша ва ју вод ни ре жи ми у пе ри о ду ма ло во ђа, као 
у слу ча ју ин ци дент них за га ђе ња, чи ме се ди рект но ути че на по-
бољ ша ње ква ли те та во да; и (3) ме ре ор га ни за ци о ног и еко ном ског 
ка рак те ра, на ни воу др жа ве, ко јим се оне мо гу ћа ва ју и еко ном ски 
де сти му ли шу ак тив но сти ко је до во де до на ру ша ва ња ква ли те та во-
да. Та тре ћа гру па ме ра је си стем ског ка рак те ра, те се исте мо гу 
пла ни ра ти и до но си ти са мо на ни воу Ре пу бли ке (утвр ђи ва ње ре-
ал них на кна да за ко ри шће ње и за шти ту во да, про пи си о за бра ни 
ко ри шће ња за га ђу ју ћих ма те ри ја за ко је по сто ји од го ва ра ју ћа за ме-
на, нпр. за бра на ко ри шће ња не раз гра дљи вих де тер џе на та и де тер-
џе на та са ве ћим ко ли чи на ма фос фо ра, ме ре еко ном ске сти му ла ци је 
за при вред не су бјек те ко ји ра ди за шти те во да пре ла зе на чи сти је 
тех но ло ги је, ме ре еко ном ских санк ци ја за за га ђи ва че, итд.). 

Тех но ло шке ме ре пред ви ђа ју ре а ли за ци ју ППОВ, чи ме се 
ре а ли зу је ба зни по сту лат за шти те во да: спре ча ва ње за га ђе ња на 
са мим из во ри ма за га ђе ња. ППОВ се по пра ви лу ре а ли зу ју у два 
об ли ка: (1) ППОВ оп штег ти па, ко ја се ре а ли зу ју на кра ју ка на-
ли за ци о них си сте ма на се ља, пре упу шта ња упо тре бље не во де у 
во до ток; и (2) по стро је ња за пред трет ман от пад них во да по је ди-
них ин ду стри ја, пре њи хо вог упу шта ња у ка на ли за ци о не си сте ме 
на се ља. Пред трет ма ном се от пад не во де из тех но ло шких про це са 
до во де у ста ње да мо гу да бу ду упу ште не у ка на ли за ци о ни си стем 
и упу ће не пре ма ППОВ оп штег ти па. У пред трет ма ну се мо ра ју 
от кло ни ти све опа сне ма те ри је, по себ но оне ко је би сво јим ток-
сич ким де ло ва њем спре ча ва ле рад бак те ри ја у се кун дар ном – би-
о а е ра ци о ном де лу ППОВ, у ко ме се раз гра ђу је ор ган ско за га ђе ње. 
По себ но је ва жна ре а ли за ци ја си сте ма за пре чи шћа ва ње от пад них 
во да из по го на „Ко лу ба ра – пре ра да” у Вре о ци ма ко ји спа да ју у 
ве ли ке за га ђи ва че во да.

Због је дин ства вод них ре жи ма у сли ву, за ква ли тет во да на 
раз ма тра ном под руч ју бит на су сва уз вод на ППОВ. По сто је два 
ППОВ: у Ва ље ву ко је, због свог че о ног по ло жа ја у сли ву, има 
ве ли ки зна чај за за шти ту Ко лу ба ре, јер ће се на низ вод ној де о-
ни ци ква ли тет во де мо ћи да одр жа ва у II кла си; у се лу Да ро са-
ва (у сли ву Пе шта на) ка па ци те та 8.000 ЕС, на ко ји су по ве за ни 
де ло ви на се ља Аран ђе ло вац, Бу ко вик, Да ро са ва и Про го ре о ци, 
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ко ји по бољ ша ва ста ње ква ли те та у ре ци Пе штан. На ли сти пр вог 
при о ри те та за ре а ли за ци ју ППОВ су Љиг, Уб, Лај ко вац и Ла за ре-
вац; за пад ни крак се па рат ног гра ви та ци о ног си сте ма. У ка сни јем 
пе ри о ду, ка да се кри те ри ју ми Ср би је уса гла се са кри те ри ју ми ма 
ЕУ (оба ве зност пре чи шћа ва ња от пад них во да у свим на се љи ма до 
2.000 ЕС), ли ста на се ља ће би ти про ши ре на и са не ким се о ским 
на се љи ма. При о ри тет има ју ППОВ у Ла за рев цу и Ве ли ким Цр ље-
ни ма, уз прет ход ну ре кон струк ци ју ка на ли за ци о ног си сте ма и из-
град њу пред трет ма на ин ду стриј ских во да.

Пред у слов за ре а ли за ци ју ППОВ је ре кон струк ци ја по сто је-
ћих и из град ња но вих ка на ли за ци о них си сте ма, ко ји ма би се це ло-
ви то са ку пи ле от пад не во де на се ља. Ста ње ка на ли за ци о не ин фра-
стук ту ре ни је за до во ља ва ју ће, ни по об у хва ту до ма ћин ста ва (75% 
град ског ста нов ни штва је при кљу че но на ка на ли за ци о не си сте ме, 
док је тај про це нат код се о ских до ма ћин ста ва чак и у при град ским 
зо на ма сим бо ли чан), ни ти по струк ту ри си сте ма. На и ме, и та мо 
где по сто ји ка на ли за ци ја нај че шће се сво ди са мо на си сте ме за 
упо тре бље не во де на се ља, или је то оп шти ка на ли за ци о ни си стем, 
ко ји зах те ва ко ре ни ту ре кон струк ци ју, пре ре а ли за ци је ППОВ. 
За то се као бит но на ме ће да се по сто је ће ка на ли за ци је у три оп-
штин ска цен тра ре кон стру и шу по се па ра ци о ном си сте му, што је 
пред у слов за ра ци о нал ну из град њу ППОВ. 

Ка на ли за ци ја Ла за рев ца се мо ра ре кон стру и са ти и ко нач но 
за вр ши ти у окви ру свих ме ра ко је пра те ка пи тал не ра до ве на ко-
по ви ма. То под ра зу ме ва и ра ди кал не за хва те на из ме шта њу по је-
ди них во до то ка, чи ме се ме ња ју и хи дро граф ски усло ви за ис пу-
шта ње от пад них и ки шних во да. Са да се ка на ли за ци ја Ла за рев ца 
ис пу шта без пре чи шћа ва ња у ре ку Лу ка ви цу. У зо ни Ла за рев ца има 
ви ше ве ли ких за га ђи ва ча, ко ји нај че шће без пре чи шћа ва ња упу-
шта ју сво је от пад не во де у Ко лу ба ру (Вре о ци – че ти ри си сте ма, В. 
Цр ље ни – на се ље), у Ту ри ју (ТЕ), у Пе штан (пет на се ља) и др. Ло-
ка ци ја ППОВ Ла за рев ца пла ни ра се у Шо пи ћу, по ред но вог ко ри та 
ре ке Лу ка ви це као ре ци пи јен та. Ка на ли за ци ју за от пад не во де тре-
ба раз ви ја ти као груп ни си стем, у ко ји би се укљу чи ва ли са да шњи 
кон цен три са ни за га ђи ва чи око Ла за рев ца, на кон пред трет ма на (ако 
је по тре бан). Ка на ли за ци ја В. Цр ље на, тре ти ра на као је дин ствен 
под си стем, из во ди се ма ги страл ним ко лек то ром око 100 m низ вод-
но од во до за хва та за тех но ло шку во ду и за о кру жу је ре а ли за ци јом 
ППОВ оп штег ти па, са при мар ним и се кун дар ним трет ма ном. Због 
ра ци о нал ног ко ри шће ња про сто ра и сред ста ва, у ви шим фа за ма 
пла ни ра ња тре ба раз мо три ти ва ри јан ту ве ћег груп ног си сте ма, са 
јед ним ППОВ за сва на се ља на по те зу Лај ко вац, Ла за ре вац, В. Цр-
ље ни, са од го ва ра ју ћим КЦС за пре пум па ва ње.

Нај ве ћи зна чај за за шти ту во да Ко лу ба ре има ће аку му ла ци ја 
„Сту бо ров ни”, ко ја на мен ски ис пу шта во ду у ма ло вод ним пе ри о-
ди ма, по бољ ша ва ју ћи вод не ре жи ме све до за хва та за ТЕ „Ко лу ба-
ра Б”. Због за шти те во де них еко си сте ма ис пу сти из аку му ла ци је се 
мо ра ју ре а ли зо ва ти као се лек тив ни во до за хва ти, ко ји омо гу ћа ва ју 
да се во да за хва та из сло ја нај по вољ ни јег ква ли те та (по хе ми зму, 
тем пе ра ту ри, итд.) са гле ди шта низ вод них би о це но за. То је ва жно 
у усло ви ма тем пе ра тур не се па ра ци је, јер би ис пу шта ње хлад не во-
де из нај ду бљих тем пе ра тур них сло је ва до ве ло до ве ли ких по ре-
ме ћа ја и уни ште ња не ких вр ста би о це но за.

Про грам за шти те во да под ра зу ме ва ре а ли за ци ју сле де ћих ме ра:
– са ни та ци ја на се ља, са из град њом и ре кон струк ци јом ка на-

ли за ци о них си сте ма, по пра ви лу се па ра ци о ног ти па, са при кљу че-
њем свих до ма ћин ста ва на ка на ли за ци ју за от пад не во де; 

– при кљу че ње свих ко му нал них пред у зе ћа на ка на ли за ци је 
за от пад не во де на се ља. У слу ча ју да у от пад ним во да ма пред у зе ћа 
по сто је опа сне ма те ри је, ко је се не сме ју упу шта ти у ка на ли за ци-
ју, нео п ход на је ре а ли за ци ја пред трет ма на тих во да на из ла ску из 
пред у зе ћа, до ни воа ква ли те та да от пад не во де сме ју да бу ду упу-
ште не у ка на ли за ци ју на се ља; 

– код ка на ли за ци ја се па ра ци о ног ти па тре ба од го ва ра ју ћим 
објек ти ма у си сте му омо гу ћи ти да се во де из ки шне ка на ли за ци је, 
оне ко је се ја вља ју на по чет ку ки ша, ко је спи ра ју град ске по вр ши-
не и са о бра ћај ни це, ули ју у ка на ли за ци ју за от пад не во де и од ве ду 
пре ма ППОВ; 

– сво ђе ње еми си је те шких ме та ла и ток сич них ор ган ских 
суп стан ци на вред но сти ко је су нор ми ра не за ефлу е не те; 

– из град ња град ских ППОВ оп штег ти па, или, по по тре би за-
ви сно од ре ке – при јем ни ка, уво ђе ње до дат них еле ме на та за по-
ве ћа ва ње ефи ка сно сти ППОВ (про ду же на би о а е ра ци ја, до дат но 
укла ња ње фос фо ра и азо та, итд.); 

– сте пен пре чи шћа ва ња (ефек тив ност) ППОВ би ра се у скла ду 
са зах те ви ма одр жа ва ња во до то ка – ре ци пи је на та у про пи са ној кла си. 

Зах те ва не кла се ква ли те та во да. За во до то ке на под руч ју 
сли ва Ко лу ба ре про пи са не су ви со ке кла се ква ли те та. Ре ке у из-
во ри шним де ло ви ма сли ва (Ја бла ни ца, Риб ни ца, њи хо ве при то ке 
и са став ни це ви шег ре да у гор њем де лу сли ва) тре ба да се одр жа-
ва ју у I и I/II кла си ква ли те та. Те ре ке се на ла зе у зо ни за шти ће-
них из во ри шта, што под ра зу ме ва за бра ну уно ше ња би ло ка квих 
опа сних ма те ри ја, те шких ме та ла и дру гих ма те ри ја ко је за га ђу-
ју во де. Оста ле ре ке су раз вр ста не у IIа кла су, осим де о ни ца ре ка 
ко је се на ла зе низ вод но од град ских цен та ра (Ко лу ба ра низ вод но 
од Ва ље ва, Уб низ вод но од Уба, Љиг низ вод но од Љи га, Ко лу ба-
ра у зо ни РЕ ИС-а, Пе штан, Ту ри ја, Клад ни ца) ко је се свр ста ва ју у 
IIб кла су ква ли те та. Пот пу ном са ни та ци јом на се ља и по ве ћа њем 
ефек тив но сти ППОВ мо гу се то ком вре ме на и те де о ни це вра ти ти 
у IIа кла су, што је ду го роч ни ји циљ за шти те во да. 

Тре ба спро ве сти све по треб не ме ре за шти те свих аку му ла-
ци ја у сли ву, ра ди спре ча ва ња про це са де гра да ци је ква ли те та њи-
хо вих во да, раз во јем про це са еутро фи ка ци је. По ред оп штих ме ра 
за шти те сли ва аку му ла ци ја, про пи са них од го ва ра ју ћим под за кон-
ским ак том, ус по ста вља ју се и зо не са ни тар не за шти те (зо на не по-
сред не за шти те око за хва та, ужа и ши ра зо на за шти те). 

За шти та во да у зо ни од ла га ли шта шља ке и пе пе ла. По себ на 
спе ци фич ност раз ма тра ног под руч ја је нео п ход ност пред у зи ма ња 
ни за ме ра ка ко би се за шти ти ле во де, по себ но под зем не, у зо ни 
од ла га ли шта пе пе ла и шља ке. Од по себ ног је зна ча ја за шти та по-
дин ске из да ни. За од ла га ли шта су ода бра не ја ме на ста ле екс пло-
а та ци јом угља у по вр шин ским ко по ви ма, у ко ји ма се при пре ма ју 
по себ не ка се те (по вр ши не око 30 ha, ко је су „ак тив не” у екс пло а та-
ци ји око пет го ди на, на кон че га се ре кул ти ви шу). У при пре мље не 
ка се те се хи дра у лич ким тран спор том (во да + чвр ста фа за) до пре-
ма ју из ТЕ пе пео и шља ка. Ма да је ода бра на тех но ло ги ја тран спор-
та са мак си мал но „угу шће ном ме ша ви ном”, са при ме ном од но са 
во да: чвр ста фа за око 1:1 (не ко ли ко пу та ма њи утро шак во де но 
што је ра ни је ко ри шћен), мо ра ју се пред у зе ти вр ло оп се жне ме ре 
за шти те под зем них во да. До ми нант ни по лу тант ни са де по ни ја пе-
пе ла су сле де ћи: ОH јо ни (ал кал на ре ак ци ја), ани јо ни сул фа та, а 
мо гу ће и хло ри да, ка тјо ни кал ци ју ма и те шки ме та ли (хром, цинк, 
ба кар). Јед ну вр сту чи не по лу тан ти ко ји не сор би ра ју на че сти ца ма 
тла, и ко је ка рак те ри ше бр зи про лаз кроз под зе мље, а дру гу чи не 
по лу тан ти ко ји сор би ра ју на че сти ца ма тла (ти пич но за те шке ме-
та ле), те се ре ла тив но спо ро рас про сти ру кроз под зе мље. За то се 
по ред хи дро ин же њер ских ме ра за шти те раз ма тра ју и тех но ло шке 
ме ре, нпр. до да ва ње ме ша ви ни кре ча, као хе миј ског аген са, ка ко би 
се имо би ли са ли сул фа ти као нај мо бил ни ја кон сти ту ен та пе пе ла, 
њи хо вим пре во ђе њем у сла бо рас твор љив кал ци јум сул фат. 

Због за шти те под зем них во да пред ви ђе ни су по себ ни хи дро-
гра ђе вин ски усло ви за фор ми ра ње ка се та, ко ји спре ча ва ју пре но-
ше ње за га ђе ња на ши ру зо ну. То се по сти же из ра дом од го ва ра ју ће 
под ло ге ка се те, од сло ја гли не из от крив ке, во до не про пу сне фо-
ли је и сло ја шљун ка, као и из ра дом за штит них сло је ва од гли не: 
пр вог, не по сред но из над пе пе ла и шља ке, ко ји би имао при мар ну 
функ ци ју док се не за вр ши на си па ње ја ло ви не до про јек то ва них 
ко та, дру гог, на вр ху ја ло ви не, ко ји се по кри ва об ра ди вим ху му-
сним сло јем, ко ји се ре кул ти ви ше. На овај на чин, од ла га њем пе пе-
ла у по себ но при пре мље не ка се те у ко по ви ма, из бе га ва се ка сни ји 
дре на жни си стем, спе ци јал но на ме њен за кон тро лу за га ђе ња под-
зем них во да по дин ске из да ни. Дре на жни си стем је нео п хо дан са мо 
у про це су екс пло а та ци је ка се та, све до њи хо ве ре кул ти ва ци је. На 
исти на чин фор ми ра ју се ка се те за од ла га ње ко му нал ног от па да у 
окви ру пла ни ра не ре ги о нал не де по ни је.

За шти та во да у зо ни од ла га ли шта пе пе ла и шља ке мо ра се 
спро ве сти пре ма про јек ту, уз ус по ста вље ње од го ва ра ју ћег мо ни-
то ринг си сте ма (си стем пи је зо ме та ра, уз ме ре ња ква ли те та во де), 
по себ но у по чет ним фа за ма из ра де ка се та, ка ко би се ис пи ти ва њи-
ма „in si tu” утвр ди ла ефи ка сност пла ни ра них ме ра за шти те. 

3.3.Енергетскаинфраструктура

3.3.1. Елек тро е нер гет ска мре жа

Из град њом ТЕ „Ко лу ба ра Б”, и ТС 400/110 kV до ћи ће до 
пре се ца ња 400 kV да ле ко во да Кра гу је вац–Обре но вац и ње го вим 
уво ђе њем у раз вод но по стро је ње „Ко лу ба ре Б” оства ри ће се да ља 
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ве за са елек тро е нер гет ским си сте мом, при че му ће се из ње га 
да ље по ве зи ва ти пу тем да ле ко во да 400 kV ТС „Кра гу је вац”, РП 
„Обре но вац” и „Бе о град 8”. Та ко ђе, планиранo je да се на под руч-
ју Ко лу бар ског угље ног ба се на из гра ди но ви дво стру ки да ле ко вод 
2х400 kV ТС „Ба ји на Ба шта” – ТС „Обре но вац” (са ре кон струк ци-
јом ТС „Обре но вац” и ТС „Ба ји на Ба шта”, по ве зи ва њем ДВ 220 
kV број 204 са ДВ 220 kV број 213/1).

Ве за са мре жом 220 kV оства ре на је пре се ца њем да ле ко во-
да „Ба ји на Ба шта – Бе о град 3” и ње го вим уво ђе њем у раз вод но 
по стро је ње „Ко лу ба ра” из ко га ће ићи да ље 220 kV да ле ко во ди за 
Бе о град 3 и за раз вод но по стро је ње Обре но вац. 

Пла ном раз во ја пре но сне мре же Ре пу бли ке Ср би је пред ви ђе-
на је град ња ТС 400/110 kV Ко лу ба ра ко ја би се ве за ла „улаз-из-
лаз” на по сто је ћи да ле ко вод 400 kV бр. 436 ТС Обре но вац – ТС 
Кра гу је вац 2. У окви ру тех нич ког ре ше ња раз вод ног по стро је ња 
по треб но је по сма тра ти и рас плет да ле ко во да ко ји по ве зу ју раз-
вод но по стро је ње са пре но сним си сте мом ви со ког на по на.

Идеј ним про јек ти ма и ин ве сти ци о ним про гра ми ма из 1984. 
го ди не би ло је пред ви ђе но раз вод но по стро је ње (РП) на на пон-
ским ни во и ма 400 kV и 220 kV, са кла сич ним ре ше њи ма на отво-
ре ном про сто ру. По стро је ња су би ла про јек то ва на на три по себ не 
ло ка ци је и то у ата ри ма се ла Ко на ти це (РП 400 kV), се ла По ља не 
(РП 220 kV) и уз ТЕ (РП 400 kV и РП 220 kV). За ова ре ше ња из-
вр ше на је екс про при ја ци ја зе мљи шта и ура ђен и ре ви ди ран то ком 
1990. и 1991. го ди не глав ни елек тро-мон та жни и ар хи тек тон ско-
гра ђе вин ски про је кат за сва три кла сич на ре ше ња РП ТЕ „Ко лу-
ба ра Б”. Пред ви ђе на по вр ши на по треб на за раз вод на по стро је ња 
је око 4500 m².

Због на ста лих по ли тич ко-еко ном ских усло ва у на шој зе-
мљи у де ве де се тим го ди на ма, из ме ни ли су се и по гор ша ли усло-
ви про из вод ње ви со ко на пон ске опре ме до ма ћих про из во ђа ча, с 
јед не стра не, а са дру ге је до шло до уса вр ша ва ња и по твр ђи ва ња 
си гу р не и ефи ка сне про из вод ње и при ме не ши ром све та SF6 изо-
ло ва них по стро је ња нај ви ших на по на, па се при сту пи ло из ра ди 
ела бо ра та са но вим са вре ме ним ре ше њем SF6 РП 400/220 kV сме-
ште ном у јед ном је дин стве ном објек ту.

По што је до шло до пре ки да из град ње ТЕ „Ко лу ба ра Б” и до 
зна чај них тех но ло шких по бољ ша ња у из град њи по је ди них си сте-
ма, по че ла су и пре и спи ти ва ња ре ше ња раз вод них по стро је ња. С 
об зи ром да се у раз ви је ним зе мља ма све ви ше пре ла зи на раз вод-
на по стро је ња изо ло ва на га сом SF6, за по тре бе ТЕ „Ко лу ба ра Б” 
у то ку 1998. го ди не ура ђе на је упо ред на тех но-еко ном ска сту ди ја 
кла сич них раз вод них по стро је ња и раз вод них по стро је ња са SF6 
тех но ло ги јом. На осно ву ових ре зул та та ура ђе ни су идеј ни про јек-
ти но вих раз вод них по стро је ња и рас пле та да ле ко во да.

Упо ре ђи ва ње тех нич ко-тех но ло шких аспе ка та да ло је пред-
ност раз вод ним по стро је њи ма са SF6 тех но ло ги јом, ко ји с об зи ром 
на окло пље ност и сме штај у згра ди не под ле жу ути ца ји ма за га ђи-
ва ња ва зду ха и ат мос фер ским ути ца ји ма, те има ју ве ћу по у зда ност 
у по го ну. Из аспек та ко ри шће ња про сто ра и ути ца ја раз вод них по-
стро је ња на жи вот ну и рад ну сре ди ну, та ко ђе, по вољ ни ја су раз-
вод на по стро је ња изо ло ва на га сом SF6.

Ка ко се ло ка ци ја за но во са вре ме но ре ше ње SF6 по стро је ња 
на ла зи у скло пу са ме елек тра не тј. на ме сту пред ви ђе ном за РП уз 
елек тра ну, ње ном из град њом не до ла зи до по сле ди ца на ра се ља ва-
ње и екс про при ја ци ју плод ног по љо при вред ног зе мљи шта.

Не га тив ни ути цај се из бе га ва јер се РП 400 и 220 kV на ла зе 
у скло пу са ме елек тра не, а сви во до ви се укр шта ју та ко да пла то у 
не по сред ној елек тра ни оста је чист и сло бо дан са ста но ви шта ко-
му ни ка ци је тран спор том и во зи ли ма. 

На осно ву Пла на раз во ја пре но сног си сте ма за пе ри од од 
2015. до 2024. го ди не и пла ну ин ве сти ци ја АД „Елек тро мре жа Ср-
би је” пла ни ра не су, по ред већ на ве де них ТС 400 kV Ко лу ба ра и 
дво стру ког да ле ко во да 400 kV ТС „Обре но вац” – ТС „Ба ји на Ба-
шта” (ко ри дор да ле ко во да је ор јен та ци о ни), сле де ће ак тив но сти:

– из град ња но ве ТС 110/х kV Уб, са по ве за ним да ле ко во дом; 
ова тран сфор ма тор ска ста ни ца ће би ти по ве за на на по сто је ћи да-
ле ко вод 110 кV ТС „Ва ље во 3” – ТС „Там на ва За пад но по ље” (Ја-
буч је), по прин ци пу улаз-из лаз. Ду жи на при кључ них да ле ко во да 
је 2x7,5 km; 

– из град ња новoг да ле ко во да 110 kV од ТС „Љиг” до ТС „Ва-
ље во 3”.

Пла но ви ма опе ра то ра пре но сног си сте ма и опе ра то ра ди-
стри бу тив ног си сте ма об у хва ће на је ре кон струк ци ја да ле ко во да 

110 кV и да ле ко во да 35 кV и 10 кV, ра ди си гур ног снаб де ва ња 
елек трич ном енер ги јом.

3.3.2. Га со вод на мре жа

По ло жај План ског под руч ја је спе ци фи чан у од но су на већ 
из гра ђе ну ма ги страл ну и раз вод ну га со вод ну мре жу. На ла зи се 
ван глав них га со вод них ма ги страл них пра ва ца, али до вољ но бли зу 
га сног пр сте на око Бе о гра да. На План ском под руч ју не ма из гра-
ђе них, али има пла ни ра них сле де ћих га со во да и га со вод них обје-
ка та:

– ма ги страл ни га со вод Бе о град–Ва ље во (РГ 05-06) за рад ни 
при ти сак до 50 ba ra;

– де ло ви раз вод них га со вод них мре жа за рад ни при ти сак од 
6 до 16 (12) ba ra;

– ло ка ци је глав них мер но-ре гу ла ци о них ста ни ца за на се ља 
Уб и Лај ко вац (ГМРС Уб и ГМРС Лај ко вац); 

– мер но ре гу ла ци о не ста ни це (МРС) и ди стри бу тив ни га со-
во ди за обли жња на се ља.

Прин цип снаб де ва ња при род ним га сом по тро ша ча утвр ђен 
је у Про стор ног пла на Ре пу бли ке Ср би је. На План ском под руч ја, 
пла ни ра ни га со вод Бе о град–Ва ље во има ве ћим де лом тран зит ни 
ка рак тер нај ви шег ран га у Ре пу бли ци Ср би ји. На ме сти ма ло ка ци-
ја МРС ди стри бу ци ја га са оства ри ће се раз вод ним га со во ди ма од 
че лич них це ви, рад ног при ти ска од 6 до 16 (12) ba ra и ди стри бу-
тив ним га со во ди ма од по ли е ти лен ских це ви, за рад ни при ти сак до 
4 ba ra за ши ро ку по тро шњу.

Раз вод ни га со вод РГ 05-06, преч ни ка 406 mm, од ме ста при-
кљу че ња на ма ги страл ни га со вод Бе о град–Ниш, ко ји се на ла зи у 
бли зи ни на се ља Ру шањ, пра ти „Ибар ску ма ги стра лу” до пу та за 
Мо шта ни цу (до кра ја Ли по вач ке шу ме), а на кон пре ла за пу та за 
Ве ли ку Мо шта ни цу га со вод се одва ја од Ибар ске ма ги стра ле и по-
том во ди до ли ном по то ка Ма ри ца, се вер но од Ме ља ка и Дра жев ца 
до про јек то ва ног ко ри до ра ма ги страл ног ауто пу та „Бе о град – Ју-
жни Ја дран” (ДП IА-2).

На План ском под руч ју, га со вод се во ди па ра лел но ис точ ном 
стра ном бу ду ћег ре гу ла ци о ног по ја са ауто пу та „Бе о град – Ју-
жни Ја дран” до Уба, где је пред ви ђе но одва ја ње за Уб и из град-
ња ГМРС Уб ка па ци те та 5000 Нm³/час. Тра са га со во да се да ље 
на ста вља па ра лел но са тра сом бу ду ћег ауто пу та до бли зу на се ља 
Ру бри бре за. У ин ду стриј ској зо ни Лај ков ца је пред ви ђе на ГМРС 
Лај ко вац, ка па ци те та 17.000 Нm³/час, из ко је ће се га сом снаб де ва-
ти МРС Лај ко вац и МРС Ру бри бре за за ши ро ку по тро шњу, као и 
МРС Лај ко вац ин ду стриј ска зо на. Да ље га со вод иде до ГМРС Ла-
за ре вац из ко је се снаб де ва ју МРС Ла за рев ца и МРС окол них на се-
ља. На овај на чин из бег ну то је про во ђе ње пла ни ра них раз вод них и 
ди стри бу тив них га со во да у зо на ма екс пло а та ци је угља и од ла га ња 
от крив ке, као и ре кул ти ва ци је зе мљи шних по вр ши на.

Код Ру бри бре зе преч ник основ ног га со во да се ре ду ку је на 
преч ник 323 mm, а по ред прав ца ка Ла за рев цу одва ја ју се пра вац 
ка Ва ље ву, ју жно од по сто је ћег ре ги о нал ног пу те и же ле знич ке 
пру ге.

При ли ком из ра де ур ба ни стич ке и тех нич ке до ку мен та ци је 
по треб но је у све му се при др жа ва ти За ко на о енер ге ти ци, За ко-
на о пла ни ра њу и из град њи, За ко на о це во вод ном тран спор ту га-
со ви тих и теч них угљо во до ни ка („Слу жбе ни гла сни ка РС”, број 
104/09), Пра вил ни ка о усло ви ма за не сме тан и без бе дан тран спорт 
при род ног га са га со во ди ма при ти ска ве ћег од 16 bar („Слу жбе ни 
гла сни ка РС”, бр. 37/13 и 87/15) Пра вил ни ка о усло ви ма за не сме-
та ну и без бед ну ди стри бу ци ју при род ног га са га со во ди ма при ти-
ска до 16 bar („Слу жбе ни гла сни ка РС”, број 86/15) и Тех нич ки 
усло ви за из град њу га со во да и обје ка та у за штит ном по ја су га со-
вод них обје ка та.

3.3.3. То пло вод на ин фра струк ту ра

На кон пу шта ња у по гон I фа зе, из ТЕ „Ко лу ба ра Б” ће се 
снаб де ва ти то плот ном енер ги јом це ло под руч је енер гет ско-ин ду-
стриј ског ком плек са. За гре ја ње обје ка та ТЕ „Ко лу ба ра Б” по треб-
но је обез бе ди ти око 2.300 kW то плот не енер ги је ко ја ће се ди-
стри бу и ра ти то пло во ди ма до под ста ни ца у објек ти ма. Ре жим ра да 
то пло во да ће би ти 120/75 ºC. 

За снаб де ва ње Ла за рев ца и дру гих по тро ша ча и да ље ће се 
ко ри сти ти то пла на у Вре о ци ма и ТЕ „Ко лу ба ра А”. Евен ту ал ном 
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из град њом по стро је ња ТЕ-ТО „Ко лу ба ра Б” омо гу ћи ла би се суп-
сти ту ци ја га ше ња бло ко ва ТЕ „Ко лу ба ра А” .

У цен тра ли зо ва ном си сте му снаб де ва ња то плот ном енер ги-
јом у Ла за рев цу основ ни циљ раз во ја си сте ма тре ба да бу де по ве-
ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти у тран спор ту и ко ри шће њу то плот не 
енер ги је код крај њих по тро ша ча.

Има ју ћи у ви ду ста рост ди стри бу тив не то пло вод не мре же и 
то плот них под ста ни ца, ре ви та ли за ци ја и мо дер ни за ци ја си сте ма 
цен тра ли зо ва ног снаб де ва ња у Ла за рев цу, кроз об на вља ње опре ме 
и за ме ну до тра ја лих еле ме на та у окви ру ди стри бу тив не то плот не 
мре же, као и кон ти ну ал но уна пре ђе ње опре ме то плот них под ста-
ни ца, пред ста вља стал ни при о ри тет .

При де фи ни са њу да љег раз во ја и ши ре ња си сте ма у Ла за рев-
цу нео п ход не су ана ли зе ускла ђи ва ња си сте ма цен тра ли зо ва ног 
снаб де ва ња то плот ном енер ги јом и бу ду ћег га со вод ног си сте ма, 
да се не би ду пли ра ли ка па ци те ти за бу ду ће по тро ша че у Ла за рев-
цу. У сва ком слу ча ју не сме се ви ше до зво ли ти не план ско при кљу-
че ње и не тех нич ки гу би ци то плот не енер ги је, уз нео п ход ну по тре-
бу ус по ста вља ња еко ном ске це не снаб де ва ња по тро ша ча. 

У на ред ном пе ри о ду тре ба оче ки ва ти да ће се у окви ру си-
сте ма цен тра ли зо ва ног снаб де ва ња то плот ном енер ги јом у Ла за-
рев цу оства ри ти ме ре и ак тив но сти да те у „Про гра му оства ри ва ња 
Стра те ги је ду го роч ног раз во ја енер ге ти ке Ср би је до 2015. го ди-
не” и За ко ну о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је што ће омо гу ћи ти 
знат но ефи ка сни је ко ри шће ње енер ги је и сма њи ва ње по тро шње у 
си сте му.

Са гла сно За ко ну о енер ге ти ци и За ко ну о ефи ка сном ко ри-
шће њу енер ги је о уво ђе њу прин ци па да за све та риф не куп це це на 
то плот не енер ги је тре ба да бу де јед на ка, тре ба уве сти оба ве зу ме-
ре ња ан га жо ва не то плот не енер ги је за гре ја ње и по тро шње енер-
ги је за гре ја ње и при пре му то пле во де на кућ ним под ста ни ца ма, 
ме ро дав ним за об ра чун тро шко ва за гре ја ње и при пре му то пле во-
де (ТПВ). Из бор на чи на де о бе укуп но по тро ше не енер ги је и тро-
шко ва за ви ше по ро дич не згра де и не стам бе не згра де тре ба да бу де 
у оба ве зи ко ри сни ка згра де. Пре ма ис ку стви ма дру гих зе ма ља где 
је то учи ње но (и у де ло ви ма си сте ма у Бе о гра ду и Но вом Са ду) 
уво ђе њем об ра чу на тро шко ва по из ме ре ним вред но сти ма по тро-
шње, по сти же се сма ње ње по тро шње од 10%. 

До след ном при ме ном ва же ћег СРПС У.Ј5.600 (ра ни је ЈУС 
У.Ј5.600 из 1987. го ди не) и дру гих пра те ћих стан дар да о про јек то-
ва њу но вих стам бе них згра да и њи хо вој тер мич кој за шти ти мо гу-
ће је сма њи ти про јект ну ин ста ли са ну сна гу за гре ја ње за 30–40% 
и оства ри ти при бли жно то ли ку уште ду у енер ги ји за гре ја ње, што 
ће има ти ве ли ки зна чај за да љи раз вој си сте ма цен тра ли зов ног 
снаб де ва ња то плот ном енер ги јом у Ла за рев цу. Ре а ли за ци ја ове ме-
ре зах те ва са мо стрикт но из вр ше ње и по што ва ње по сто је ћих про-
пи са и оства ре ње ре ал них це на ста но ва уз кон тро лу енер гет ског 
ква ли те та објек та при при мо пре да ји згра да и греј них си сте ма у 
њи ма. По треб но је усво ји ти мак си мал ну до зво ље ну вред ност фи-
нал не енер ги је за гре ја ње згра да до 100 кWх/m² го ди шње и про-
јек тан та оба ве за ти да се то плот но фи зич ким ка рак те ри сти ка ма та 
вред ност за до во љи. 

По треб но је до но ше ње про пи са о оба ве зи гра ди те ља но вих и 
вла сни ка по сто је ћих згра да да при ба ве Сер ти фи кат о енер гет ској 
ефи ка сно сти згра де.

3.4.Телекомуникацијеипоштанскисаобраћај

3.4.1. Раз вој те ле ко му ни ка ци ја на План ском под руч ју

Узи ма ју ћи у об зир кре та ња у обла сти елек трон ских ко му ни-
ка ци ја у по след њих не ко ли ко го ди на, на План ском под руч ју мо же 
се оче ки ва ти: 

1) у обла сти фик сних ко му ни ка ци ја убр за на из град ња оп-
тич ких ка бло ва у при ступ ним (ме сном) мре жа ма, да би до 2020. 
го ди не ба кар ни ка бло ви би ли пот пу но за ме ње ни оп тич ким у при-
мар ном де лу при ступ не мре же, а до брим де лом и у ди стри бу тив-
ној; до 2020. го ди не ком плет на при ступ на мре жа би би ла оп тич ка 
(скра ће ни ца FTTH); ова прет по став ка ве ро ват но не ва жи за је дан 
део се о ских на се ља, на ро чи то ако се при вред ни раз вој не бу де кре-
тао уз ла зном ли ни јом; да нас ни је мо гу ће пред ви де ти ко ји ће си-
сте ми ко му та ци је и при сту па, и си сте ми пре но са би ти у при ме ни, 
али се за то по у зда но мо же ре ћи, да мре жа оп тич ких ка бло ва ко ја 
ће би ти из гра ђе на до 2020. го ди не, обез бе ђу је мо гућ ност при ме не 

би ло ко јег те ле ко му ни ка ци о ног си сте ма ко ји се бу де по ја вио у на-
ред ном пе ри о ду; 

2) у обла сти мо бил них ко му ни ка ци ја – у пе ри о ду до 2020. 
го ди не оче ку је се ве о ма ве ли ко по ве ћа ње бро ја мо бил них ба зних 
ста ни ца (БС), ми ни мал но два до три пу та ви ше у од но су на по сто-
је ће ста ње.

3.4.2. Си стем ве за и те ле ко му ни ка ци ја РЕ ИСа

Си стем ве за и те ле ко му ни ка ци ја у зо ни РЕ ИС-а има два бит-
но раз ли чи та де ла и то:

– си стем ве за за по тре бе да љин ског над зо ра и упра вља ња 
елек тро е нер гет ским си сте мом (Тех нич ки си стем ве за); 

– си стем ве за за по тре бе ин ду стриј ских обје ка та и про це са 
про из вод ње уну тар РЕ ИС-а (По слов ни си стем ве за).

Тех нич ки си стем ве за 
Тех нич ки си стем ве за елек тро при вре де пред ста вља скуп 

сред ста ва те ле ко му ни ка ци ја ко ја обез бе ђу ју си стем да љин ског 
над зо ра и упра вља ња елек тро е нер гет ским си сте мом. Тех нич ки 
си стем пла ни ра и гра ди ЈП ЕПС. Он по ве зу је све зна чај ни је про-
из вод не по го не и раз вод на по стро је ња (РП) у си сте му са Дис пе-
чер ским цен тром (ДЦ) елек тро при вре де у Бе о гра ду, ди рект но, или 
пре ко под руч них пот цен та ра, пре ма пла ну ЕПС-а. РБ „Ко лу ба ра” 
је ра ни је укљу чен у овај си стем пре ко ВФ ве за по да ле ко во ди ма, 
ана лог них РР ве за, си ме трич них ка бло ва и слич но. Ове ве зе се у 
по след ње вре ме за ме њу ју са вре ме ни јим ди ги тал ним сред стви ма, 
као што су: ди ги тал не РР ве зе; оп тич ки ка бло ви у зе мљо вод ном 
уже ту са од го ва ра ју ћим си сте ми ма и слич но. 

Пре ма мо ди фи ко ва ном про јек ту ЕПС-а, пред ви ђе но је по-
ве зи ва ње објек та ТЕ „Ко лу ба ра Б” у тех нич ки си стем ве за ЕПС-а 
сле де ћим ду го роч ним сред стви ма ве за:

– по ве зи ва ње са РП 400 kV Мла дост у под руч ју Обре нов ца, а 
пре ко ње га са ДЦ ЕПС-а у Бе о гра ду са оп тич ким ка блом у зе мљо-
вод ном уже ту да ле ко во да са од го ва ра ју ћим СДХ си сте мом, као и РР 
ди ги тал ном ве зом 8 Мbit/s, као ре зер вом по ме ну том оп тич ком ка блу;

– по ве зи ва ње са TS 400 kV „Кра гу је вац” и TS 400 kV „Бе о-
град 8”, та ко ђе оп тич ким ка блом по да ле ко во ду и од го ва ра ју ћим 
СДХ си сте мом пре но са; и

– по ве зи ва ње оп тич ким ка блом по да ле ко во ди ма 220 kV, са 
објек ти ма ХЕ „Ба ји на Ба шта” и TS 220 kV „Бе о град 3”.

Овим про јек том по сти же се ве о ма до бро и ду го роч но по ве-
зи ва ње РЕ ИС-а са си сте мом ЕПС-а у це ли ни, али се не ре ша ва 
мо дер ни за ци ја ве за, од но сно по ве зи ва ње ТЕ „Ко лу ба ра А” и од го-
ва ра ју ћих ру дар ских по го на са објек том ТЕ „Ко лу ба ра Б” и си сте-
мом ЕПС у це ли ни. За то је нео п ход но при ли ком ре кон струк ци је 
по сто је ћих обје ка та и мре жа обез бе ди ти ме ђу соб но по ве зи ва ње 
свих по сто је ћих и бу ду ћих обје ка та уну тар си сте ма. 

По слов ни си стем ве за
По слов ни си стем ве за у окви ру РЕ ИС-а пред ста вља скуп те-

ле ко му ни ка ци о них сред ста ва ко ја омо гу ћа ва ју бр зу и до бру ко му-
ни ка ци ју из ме ђу свих обје ка та си сте ма.

По сто је ћи си стем по слов них ве за са чи ња ва, углав ном, си-
стем кућ них ауто мат ских те ле фон ских цен тра ла ко је се са сто је из:

– чвор не АТЦ РЕ ИС сме ште не у Вре о ци ма;
– крај њих АТЦ РЕ ИС сме ште них у Вре о ци ма (Су ша ра), В. 

Цр ље ни ма, Ба ро шев цу, ко по ви ма Там на ва, ТЕ „Ко лу ба ра Б” и ди-
рек ци ји РБ „Ко лу ба ра” у Ла за рев цу;

– ве за ко је су ове цен тра ле спо ји ле ме ђу соб но; 
– ве за ко је сва ку од ових цен тра ла по ве зу ју на јав ну мре жу 

„Те ле ком Ср би ја” а.д.
Тај си стем je већ у зна чај ној ме ри у фа зи мо дер ни за ци је. По-

сто је ће ана лог не цен тра ле за ме њу ју се ди ги тал ним мул ти сер ви-
сним чво ро ви ма ко ји омо гу ћа ва ју до во љан ка па ци тет за по тре бе 
пре но са по да та ка и ин тер не та. Да би ова но ва чво ри шта мо гла да 
функ ци о ни шу нео п ход но је да бу ду ме ђу соб но по ве за на оп тич ким 
ка бло ви ма.

Због то га је нео п ход но из вр ши ти из град њу оп тич ких ка бло ва 
ко ји тре ба да омо гу ће по ве зи ва ње свих обје ка та РЕ ИС-а, са чво-
ром Ве ли ки Цр ље ни (пре се ље на ло ка ци ја чво ра Вре о ци због се о-
бе на се ља), пре ма при ло же ној ше ми, а њи хо ва из град ња мо же се 
оства ри ти:

– за јед нич ком из град њом са „Те ле ком Ср би ја” а.д. на ре ла-
ци ја ма или за ку пом од го ва ра ју ћег бро ја вла ка на у ка бло ви ма Те-
ле ко ма;
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– соп стве ном из град њом по зе мљо вод ном уже ту да ле ко во да; 
– ком би но ва но.

Ски ца 14: Си стем оп тич ких ве за РЕ ИСа 

3.4.3. По штан ски са о бра ћај

По сто је ћа мре жа од 16 по штан ских је ди ни ца на План ском 
под руч ју за до во ља ва по тре бе при вре де и ста нов ни штва. С об зи-
ром на пред ви ђе но пре се ље ње (де ло ва) не ко ли ко на се ља из зо не 
ру дар ских ак тив но сти, по треб но је по ве ћа ти ка па ци тет по сто је ћих 
по штан ских је ди ни ца у на се љи ма ко ја ће при хва ти ти пре се ље-
но ста нов ни штво, уз нео п ход не тех но ло шке ино ва ци је опре ме и 
адап та ци ју обје ка та.

3.5.Комуналнаинфраструктура

Ко му нал ни от пад
Стра те ги јом упра вља ња от па дом за пе ри од 2010–2019. го ди-

не и Про стор ним пла ном Ре пу бли ке Ср би је, фор ми ран је и основ-
ни кон цепт раз во ја ре ги о нал них си сте ма упра вља ња от па дом 
за сно ван на до бро вољ ном удру жи ва њу гра до ва/оп шти на, ус по ста-
вља њу си сте ма ре ги о нал них цен та ра за упра вља ње от па дом ко ји 
об у хва та ју ре ги о нал ну де по ни ју, по стро је ње за се па ра ци ју ре ци-
кла бил ног от па да по ред де по ни је, тран сфер ста ни це за пре то вар 
от па да, ре ци кла жне цен тре/дво ри шта за одво је но са ку пља ње ре-
ци кла бил ног от па да и дру гих обје ка та, пре ма по тре би. По ла зе ћи 
од то га основ но опре де ље ње је да се на План ском под руч ју упо-
ре до са отва ра њем ре ги о нал не де по ни је „Ка ле нић”, од но сно нај-
ка сни је до 2017. го ди не из вр ши си сте мат ско за тва ра ње, ре ме ди ја-
ци ја и ре кул ти ва ци ја по сто је ћих ло кал них де по ни ја у ро ку од три 
го ди не од отва ра ња ре ги о нал не де по ни је.

С об зи ром на то да из град ња ре ги о нал не де по ни је још увек 
ни је по че ла, при о ри тет но је да се из вр ши са на ци ја по сто је ћих оп-
штин ских де по ни ја и обез бе ди да ље од ла га ња от па да на истим 
ло ка ци ја ма до из град ње ре ги о нал не де по ни је. Та ко ђе, план ско ре-
ше ње у по гле ду трет ма на ко му нал ног от па да је сте за тва ра ње свих 
по сто је ћих ло кал них сме тли шта, као и чи шће ње реч них ко ри та и 
ин фра струк тур них ко ри до ра од не ле гал но од ло же ног ко му нал ног 
от па да. Нео п ход но је за у ста ви ти тренд фор ми ра ња ди вљих де по-
ни ја. На глав ним де по ни ја ма у ру рал ним под руч ји ма на кон њи хо-
вог чи шће ња или ре ха би ли та ци је мо гу ће је по ста вља ње кон теј-
не ра од 5 m³. На овај на чин ће се ство ри ти усло ви за фор ми ра ње 
зе ле них остр ва за са ку пља ње ре ци кла бил ног от па да. 

Из град ња Ре ги о нал ног цен тра за упра вља ње от па дом пред-
ста вља осно ву за ус по ста вља ње си сте ма упра вља ња от па дом. Ло-
ка ци ја ре ги о нал ног цен тра за упра вља ње от па дом за 11 оп шти на 
де фи ни са на је Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је под руч ја ТЕ „Ко лу ба-
ра Б” – пр ва фа за („Слу жбе ни гла сник оп шти не Уб”, број 1/07) у 
ПК „Там на ва – за пад но по ље” у Ко лу бар ском лиг нит ском ба се ну, 
на под руч ју оп шти на Уб и Лај ко вац. 

Пре ма Ре ги о нал ном пла ну упра вља ња от па дом пред ви ђе но 
је пет ре ци кла жних дво ри шта. От пад се у ре ци кла жном дво ри шту 

мо же скла ди шти ти нај ду же шест ме се ци, из у зев би о ра згра ди вог 
от па да ко ји се скла ди шти нај ду же не де љу да на и то у за тво ре ним 
усло ви ма.

Ре ги о нал ним пла ном упра вља ња от па дом за 11 оп шти на Ко-
лу бар ског ре ги о на пред ви ђе но је фор ми ра ње че ти ри тран сфер 
ста ни це, и то у: Ва ље ву (где би се пре то ва ри вао от пад за да љин-
ски тран спорт из Ва ље ва, Осе чи не и Ми о ни це), Ла за рев цу (где би 
се пре то ва ри вао от пад из Ла за рев ца и Љи га), Обре нов цу (где би 
се пре то ва ри вао от пад из Обре нов ца) и Ко це ље ви (где би се пре-
то ва ри вао от пад из Ко це ље ве и Вла ди ми ра ца). От пад из оп шти на 
Ба ра је во, Лај ко вац и Уб би се од во зио ди рект но на де по ни ју.

У тран сфер ста ни ца ма вр ши ло би се скла ди ште ње и пре то-
вар от па да за тран спорт, ком пак ти ра ње от па да до фор ме по год не 
за тран спорт (ком пакт ни кон теј не ри или ком пак то ри и ве зи ва ње 
или са би ја ње) или дру ги пре ли ми нар ни трет ман (ло мље ње ста-
кла) и са ку пља ње от па да (чи стог – ко ри сник вр ши се па ра ци ју), 
до ста вље ног од стра не ко му нал ног ко ри сни ка. Тран сфер ста ни це 
мо гу би ти на ме ње не и за ре ци кла жна дво ри шта, где ће гра ђа ни 
мо ћи са ми да до во зе свој от пад. Пред ло же не ло ка ци је тран сфер 
ста ни ца од ре ђе не су на осно ву из вр ше них ана ли за тран спорт не 
уда ље но сти по је ди них ло кал них цен та ра од ре ги о нал не де по ни је, 
стањa пут не ин фра струк ту ре, итд. чи ме се омо гу ћа ва цен тра ли зо-
ва но са ку пља ње от па да за пре то вар и ње го во от пре ма ње на ре ги-
о нал ну де по ни ју.

Ло ка ци је ре ци кла жних дво ри шта и тран сфер ста ни ца би ће 
де фи ни са не план ском до ку мен та ци јом ни жег ре да. 

По себ ним ур ба ни стич ким пла но ви ма тре ба од ре ди ти од го ва-
ра ју ће ло ка ци је за при вре ме но скла ди ште ње и евен ту ал ни трет-
ман по себ них то ко ва от па да, ко ји се не од ла жу на ре ги о нал ну де-
по ни ју, у скло пу ин ду стриј ских зо на или зо на дру гих ко му нал них 
обје ка та. Од го ва ра ју ћим ана ли за ма у скло пу из ра де про је ка та са-
на ци је и ре ме ди ја ци је по сто је ћих де по ни ја/сме тли шта, тре ба ис-
пи та ти мо гућ ност њи хо вог да љег ко ри шће ња за при вре ме но скла-
ди ште ње и трет ман по себ них то ко ва от па да.

Гро бља
Основ но план ско опре де ље ње је сте план ско уре ђе ње, пре 

све га се о ских гро бља. Нео п ход но је сва се о ска гро бља уре ди ти 
и ко му нал но опре ми ти. Ши ре ње по сто је ћих или из град ња но вих 
гро ба ља на дру гим ло ка ци ја ма усме ра ва ће се на осно ву од го ва ра-
ју ће план ске до ку мен та ци је, ка ко би се обез бе ди ло њи хо во функ-
ци о ни са ње, уре ђе ње и одр жа ва ње у скла ду са пра ви ли ма за ову 
вр сту ко му нал них обје ка та.

По је ди на гро бља зах те ва ју про ши ре ње, ко је на по сто је ћим 
ло ка ци ја ма ни је мо гу ће оства ри ти без озбиљ них ин ве сти ци ја. За 
сва ки по је ди нач ни слу чај тре ба раз мо три ти оправ да ност ус по ста-
вља ња но вих ло ка ци ја гро ба ља. 

Пи ја це
Бу ду ћи да по сто је ћи број пи ја ца не за до во ља ва по тре бе, нео-

п ход но је план ском и про јект ном до ку мен та ци јом пред ви де ти но ве 
ло ка ци је за из град њу зе ле них и сточ них пи ја ца, по бољ ша ти хи ги-
јен ске усло ве и уре ди ти пи ја це пре ма утвр ђе ним стан дар ди ма. Ово 
по себ но тре ба да пра ти пла ни ра на из ме шта ња на се ља у зо ни ути ца ја 
ру дар ских ак тив но сти. По треб но је раз мо три ти по тре бу ус по ста вља-
ња спе ци ја ли зо ва них пи ја ца у град ским на се љи ма (ри бље, млеч не и 
сл.) У се ли ма тре ба опре де ли ти но ве ло ка ци је сточ них пи ја ца.

4. СТА НОВ НИ ШТВО, МРЕ ЖА НА СЕ ЉА, СО ЦИ ЈАЛ НИ  
РАЗ ВОЈ И ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ СТА НОВ НИ ШТВА

4.1.Становништво

Про јек ци ја ста нов ни штва ра ђе на је ком би но ва њем ме то да 
трен до ва и ана ли зе де мо граф ских кре та ња у по след њих два де сет 
го ди на по на се љи ма21. Ре зул та ти про јек ци је пред ста вља ју де мо-
граф ску си ту а ци ју ко ја се на План ском под руч ју мо же оче ки ва ти у 
на ред них 10-ак го ди на, с об зи ром на ин тер не де мо граф ске ка рак-
те ри сти ке и ми гра ци о не то ко ве. У по гле ду ми гра ци о них кре та ња 
ра чу на се да ће пре се ље ња на ре ла ци ји се ло–град би ти успо ре ни ја, 
–––––––––––––––
21 Про јек ци је ко је се ра де на ни воу на се ља, на ро чи то у окол но сти ма про ме на по-

вр ши не (гра ни це) на се ља и бро ја ста нов ни ка иза зва них екс тер ним узро ци ма (ра-
се ља ва ња због ши ре ња ко по ва и за у зи ма ња из гра ђе них по вр ши на де ла на се ља, 
на се ља ва ња ра се ље ног ста нов ни штва из на се ља на ко по ви ма, на се ља ва ње из бе-
гли ца и ра се ље них ли ца), под ра зу ме ва ју ко ри го ван ме то до ло шки по сту пак, у од-
но су на про јек ци је ко је се ра де на ви шим ни во и ма те ри то ри јал не ор га ни за ци је.
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с об зи ром на све ве ћу ис тро ше ност де мо граф ског по тен ци ја ла се-
ла, с јед не стра не, и на ма њу атрак тив ност гра до ва, с дру ге, али да 
ће и да ље би ти ве о ма ин тен зив на пре се ље ња усло вље на пла ни ра-
ним ши ре њем по вр шин ских ко по ва. На и ме, пре ма пла ни ра ној ди-
на ми ци ру дар ских ак тив но сти, а на осно ву пла но ва ге не рал не ре-
гу ла ци је за на се ља у зо ни ши ре ња ко по ва22, до кра ја 2020. го ди не 
–––––––––––––––
22 План ге не рал не ре гу ла ци је за на се ље Вре о ци (2008), План ге не рал не ре гу ла ци је 

за под руч је на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро во (2008); План ге не-
рал не ре гу ла ци је за зо ну ути ца ја по вр шин ског ко па „Ра дље во” – I фа за (2011).

тре ба ло би пре се ли ти из ме ђу 2.880 и 3.175 ста нов ни ка, од но сно, 
из ме ђу 955 и 1.050 до ма ћин ста ва. Про јек ци ја ста нов ни штва укљу-
чи ла је и пре ли ми нар не про це не мо гу ћих зо на за пре се ље ње ста-
нов ни штва из на се ља у зо ни ши ре ња ко по ва (Та бе ла 54). 

Ре зул та ти про јек ци је про ме на бро ја ста нов ни ка по на се љи ма 
у пе ри о ду 2013–2020. го ди на, на осно ву де мо граф ских (ин тер них) 
и раз вој них (екс тер них) фак то ра (Та бе ла 50) ука зу ју на: 

– не знат но сма ње ње бро ја ста нов ни ка на План ском под руч ју 
са 83.259 на 80.800 (сто па –1,7‰);

Табeла 50: Прог но за бро ја ста нов ни ка и до ма ћин ста ва по на се љи ма 

Под руч је/на се ље Тип на се ља
Број ста нов ни ка по по пи су Про јек ци је ста нов ни штва 

2020.
Про јек ци је до ма ћин ста ва 

2020.1981 1991 2002 2011
Насеља ГО ЛАЗАРЕВАЦ 44.402 52.220 52.531 53.199 52.760 17.330
градска 13.354 22.802 23.551 26.006 28.800 9.630
приградска 4.991 4.042 4.467 5.158 6.970 2070
остала (сеоска) 26.057 25.376 24.513 22.035 16.990 5.630
Араповац 825 830 754 644 550 190
Барошевац 1.293 1.315 1.260 1.054 920 280
Бистрица 560 530 497 441 340 100
Бурово 339 409 468 448 430 140
Велики Црљени 4.252 4.668 4.580 4.318 4.050 1.390
Врбовно 747 832 978 1.042 1.100 420
Вреоци 3.303 3.385 3.210 2.559 0 0
Дрен 403 453 445 436 460 130
Зеоке 895 883 796 722 0–250 0–75
Јунковац 1.057 1.057 984 834 640 240
Лазаревац г 13.354 22.802 23.551 26.006 28.800 9.630
Лесковац 843 855 770 779 860 310
Лукавица п 1.522 577 455 442 480 130
Мали Црљени 890 930 885 811 700 210
Медошевац 1.846 1.095 925 642 0–280 0–80
Миросаљци 1.723 1.794 1.658 1.513 1.380 410
Петка п 854 1.065 1.191 1.422 1.820 550
Пркосава 351 339 317 259 200 60
Рудовци 1.883 1.804 1.787 1.620 1.450 500
Сакуља 263 0 0 0 0 0
Соколово 629 608 623 562 500 130
Степојевац 2.773 2.943 3.019 2.894 2.790 930
Стрмово 344 370 324 318 280 90
Стубица п 1.026 302 269 236 200 60
Цветовац 838 276 233 139 90 25
Шопић п 1.242 1.832 2.230 2.619 3.840 1.135
Шушњар п 347 266 322 439 630 195
Насеља ГО ОБРЕНОВАЦ 3.816 3.732 3.155 2.823 2.440 800
Бровић 879 911 783 735 630 190
Конатице 1.145 1.079 909 779 680 260
Пироман 1.235 1.227 1.008 908 830 255
Пољане 557 515 455 401 300 95
Насеља општине ЛАЈКОВАЦ 11.465 11.739 11.687 10.802 10.310 3.570
градска 3.188 3.428 3.443 3.249 3.350 1.225
приградска 3.033 3.457 3.585 3.610 3.620 1.230
остала (сеоска) 5.244 4.854 4.659 3.943 3.340 1.115
Јабучје 3.371 3.284 3.250 3.070 2.820 940
Лајковац (в) г 3.188 3.428 3.443 3.249 3.350 1.225
Лајковац (с) п 1.464 1.859 1.950 2.107 2.230 740
Мали Борак 784 516 489 89 0 0
Непричава 763 748 679 606 480 160
Рубрибреза п 789 824 811 802 760 250
Скобаљ 326 306 241 178 0–40 0–15
Ћелије п 780 774 824 701 630 240
Насеља општине УБ 14.596 14.876 14.485 13.741 12.860 4.240
градска 4.819 5.797 6.018 6.191 6.580 2.190
приградска 1.831 2.090 1.816 1.615 1.800 580
остала (сеоска) 7.946 6.989 6.651 5.935 4.480 1.470
Бргуле 1.428 1.356 1.235 1.163 1.050 320
Каленић 1.010 819 888 759 620 175
Лисо Поље 291 247 278 225 170 50
Лончаник 603 593 551 477 380 140
Милорци 399 410 407 349 310 100
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Под руч је/на се ље Тип на се ља
Број ста нов ни ка по по пи су Про јек ци је ста нов ни штва 

2020.
Про јек ци је до ма ћин ста ва 

2020.1981 1991 2002 2011
Мургаш п 574 565 559 562 650 220
Паљуви 1.056 868 769 691 610 210
Радљево 774 678 607 565 0 0
Руклада 455 371 372 317 250 95
Стубленица 1.121 997 999 888 650 210
Трњаци п 592 787 909 747 800 250
Уб г 4.819 5.797 6.018 6.191 6.580 2.190
Богдановица п 665 738 348 306 350 110
Шарбане 809 650 545 501 440 170
Насеља општине АРАНЂЕЛОВАЦ 3.536 3.219 3.038 2.694 2.470 785
Даросава 2.426 2.095 2.023 1.813 1.700 530
Прогореоци 1.110 1.124 1.015 881 770 255
УКУПНО ПЛАНСКО ПОДРУЧЈЕ 77.815 85.786 84.896 83.259 80.840 26.725
градска 21.361 32.027 33.012 35.446 38.730 13.045
приградска 9.855 9.589 9.868 10.383 12.390 3.880
остала (сеоска) 46.599 44.170 42.016 37.430 29.720 9.800

г – градско насеље; п – приградско насеље. 

– на ста вак већ за по че тих де по пу ла ци о них тен ден ци ја у се о ским на се љи ма где ће се број ста нов ни ка сма њи ти са 37.430 на 29.720 
(сто па –25,5‰); у се ли ма ла за ре вач ке и уб ске оп шти не (због ве ли ких пре се ље ња) број ста нов ни ка ће се сма њи ти по сто па ма од –28,7‰ 
и –31,4‰ (са 22.035 на око 16.990 и са 5.935 на 4.480, ре спек тив но), обре но вач ке и лај ко вач ке оп шти не по сто па ма –16,1‰ и –18,4‰ (са 
2.823 на 2.440 и са 3.943 на 3.340, ре спек тив но) и аран ђе ло вач ке оп шти не по сто пи –9,6‰ (са 2.694 на 2.470); 

– раст бро ја ста нов ни ка у при град ским на се љи ма по сто пи од 19,6‰ (са око 10.383 на 12.390) и знат но ма њи у град ским на се љи ма 
по сто пи 9,8‰ (са 35.446 на око 38.730).

Про ме не у струк ту ри до ма ћин ства за др жа ће тренд сма ње ња бро ја чла но ва, укљу чу ју ћи и по ве ћа ње бро ја са мач ких до ма ћин ста ва 
(на ро чи то у се ли ма). У план ском пе ри о ду до 2020. го ди не про сеч на ве ли чи на до ма ћин ства ће из но си ти око 3,0 чла на, а уку пан број до-
ма ћин ста ва око 26.725.

У ста ро сној струк ту ри ста нов ни штва пред ви ђа се, као по сле ди ца до са да шњих де мо граф ских тен ден ци ја, по раст уче шћа по пу ла ци-
је у ста ро сној до би пре ко 60 го ди на и од 40–59 го ди на и сма ње ње уче шћа мла дог ста нов ни штва (Та бе ла 51). 

Та бе ла 51: Про јек ци ја ста нов ни штва – по ста ро сним гру па ма и основ ним ти по ви ма на се ља, 2002–2020.
Под руч је Го ди на Укуп но до 19 го ди на 20–39 го ди на 40–59 го ди на пре ко 60 го ди на

На се ља ГО Ла за ре вац
2002 52.531 13.082 14.262 15.127 9.795
2011 53.199 11.406 14.905 16.058 10.830
2020 52.760 9.460 12.140 17.950 13.210

На се ља ГО Обре но вац
2002 3.155 685 748 798 908
2011 2.823 566 662 854 741
2020 2.440 410 490 750 790

На се ља оп шти не Лај ко вац 
2002 11.687 2.801 3.076 3.265 2.489
2011 10.802 2.298 2.846 3.332 2.326
2020 10.310 1.890 2.490 3.320 2.610

На се ља оп шти не Уб
2002 14.485 3.495 3.827 3.947 3.144
2011 13.741 2.949 3.603 4.174 3.015
2020 12.830 2.230 3.050 4.290 3.290

На се ља оп шти не Аран ђе ло вац
2002 3.038 667 730 872 740
2011 2.694 508 668 835 683
2020 2.470 410 540 690 830

УКУП НО ПОД РУЧ ЈЕ ПЛА НА
2002 84.896 20.730 22.643 24.009 17.076
2011 83.259 17.727 22.684 25.253 17.595
2020 80.810 14.390 18.710 27.000 20.740

– град ска на се ља
2002 33.012 8.394 9.199 10.108 5.153
2011 35.446 7.566 10.485 10.800 6.595
2020 38.730 7.170 9.190 13.730 8.640

– при град ска на се ља
2002 9.868 2.598 2.706 2.700 1.818
2011 10.383 2.382 2.816 3.228 1.957
2020 12.390 2.230 3.110 4.230 2.620

– оста ла (се о ска) на се ља
2002 42.016 9.738 10.738 11.201 10.105
2011 37.430 7.779 9.383 11.225 9.043
2020 39.720 4.990 6.210 9.040 9.480

4.2.Мрежанасељаифункцијецентара

Раз вој ру дар ско-енер гет ског ком плек са до 2020. го ди не не ће бит но ути ца ти на из ме ну по сто је ће функ ци о нал не ор га ни за ци је мре же 
цен та ра. По сто је ћи раз вој ни и оста ли цен три оста ју у функ ци ји, док су основ не про ме не у мре жи на се ља ве за не за огра ни че ни обим из-
ме шта ња ста нов ни штва. 

У пе ри о ду до 2020. го ди не, ру дар ско-енер гет ски ком плекс об у хва ти ће де ло ве под руч ја 12 ка та стар ских оп шти на: Ка ле нић, Ра дље во 
и Бр гу ле (оп шти на Уб), Ма ли Бо рак, Ско баљ (оп шти на Лај ко вац), Вре о ци, Шо пић, Зе о ке, Ме до ше вац, Цве то вац, Ве ли ки Цр ље ни и Ба-
ро ше вац (град ска оп шти на Ла за ре вац).
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Пре ма по сто је ћем ста њу на се ље но сти, пер спек тив но про ши ре ње ру дар ско-енер гет ског ком плек са усло ви ће ра се ља ва ње 955–1.048 
до ма ћин ста ва са 2.870–3.180 ста нов ни ка. Нај ве ћи број до ма ћин ста ва за пре се ље ње до 2020. го ди не на ла зи се на под руч ју КО: Вре о ци 
(370–380), Ме до ше вац (175–185), Ра дље во (150–160) и Зе о ке (70–80).

По сле ди це ши ре ња ру дар ских ко по ва на ег зи стен ци ју об у хва ће них на се ља би ће и знат но ве ће, јер ће је дан део пре о ста лих до ма-
ћин ста ва оста ти без по љо при вред ног зе мљи шта или ће тр пе ти по сле ди це де гра да ци је жи вот не сре ди не.

У од но су на укуп ну на се ље ност и обим из ме шта ња на се ља, по ред Са ку ља и Цве тов ца ко ји су већ ра се ље ни, Вре о ци, Ра дље во и Ма-
ли Бо рак су на се ља ко ја ће у пе ри о ду до 2020. го ди не би ти у пот пу но сти пре се ље на. На се ља Ка ле нић (оп шти на Уб) и Ба ро ше вац (град-
ска оп шти на Ла за ре вац) има ју мо гућ ност да и у по ступ ку ра се ља ва ња и пре на ме не по вр ши на очу ва ју од го ва ра ју ћи ни во функ ци о нал не 
це ло ви то сти у окви ру пре о ста лог де ла на се ља.

У мре жи на се ља, Ла за ре вац ће и на да ље до ми ни ра ти, где је од по чет ка ин ду стри ја ли за ци је би ло ин тен зив но до се ља ва ње ста нов ни-
штва (нај ин тен зив ни је у пе ри о ду 1981–1991). Ге не рал но узев, у ла за ре вач кој зо ни (као и на под руч ју Ве ли ких Цр ље на и у цен трал ним 
на се љи ма оп шти на Лај ко вац, Обре но вац и Уб), тре ба по бољ ша ти опре мље ност ко му нал ном ин фра струк ту ром, ко ја је са да не до вољ на у 
од но су на по тре бе, што се у пр вом ре ду од но си на во до снаб де ва ње и ка на ли са ње от пад них во да, као и на ло кал не и ре ги о нал не са о бра-
ћај ни це. При вред ну ма три цу Ла за рев ца тре ба ло би знат ни је ди вер зи фи ко ва ти. У Ла за рев цу, као и у Лај ков цу и Убу, струк тур на при ла го-
ђа ва ња у при вред ним и не при вред ним ак тив но сти ма тре ба пред у зи ма ти та ко да се знат но по ве ћа за по сле ност жен ске рад не сна ге, че му 
на ру ку иде по ли ти ка под сти ца ња раз во ја сек то ра услу га и раз во ја ма лих и сред њих пред у зе ћа и пред у зет ни штва. Раз вој ла за ре вач ког 
под руч ја има ши ри зна чај, јер Ла за ре вац тре ба да ја ча свој ста тус су бре ги о нал ног цен тра у ре пу блич ким окви ри ма, као је дан од гра до ва 
у око ли ни Бе о гра да чи ји бу ду ћи раз вој тре ба да ап сор бу је део тзв. ми гра ци о ног при ти ска на глав ни град. Ова кву функ ци ју, ме ђу тим, ни је 
мо гу ће оства ри ти са мо на ре ги о нал ном под руч ју, већ ис кљу чи во у са рад њи су бје ка та са сва три ни воа, тј. ре пу блич ког, ре ги о нал ног и 
ло кал ног. По ред ове вр сте парт нер ства, мо ра се ра чу на ти и на мно го бо љу са рад њу из ме ђу јав ног, при ват ног и тре ћег сек то ра, ко ја ће, са 
ши ре њем при ва ти за ци је и раз во јем ин сти ту ци ја гра ђан ског дру штва, би ти од све ве ћег зна ча ја.

Та бе ла 52: Ор га ни за ци ја мре же цен та ра и про јек ци ја ста нов ни штва у окви ру за јед ни ца на се ља 
ЦЕН ТАР ЗА ЈЕД НИ ЦЕ НА СЕ ЉА Број ста нов ни ка Про јек ци ја ста нов ни штва

2020– На се ља 1981 1991 2002 2011
У ДЕЛУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

У оквиру подручја Плана 44.402 52.220 52.531 53.199 52.760
ЛАЗАРЕВАЦ 20.933 28.801 29.856 32.690 36.660
В.ЦРЉЕНИ 9.022 8.937 8.646 7.578 4.640
ЈУНКОВАЦ 3.868 3.681 3.396 2.991 2.570
РУДОВЦИ – БАРОШЕВАЦ 6.216 6.171 5.866 5.225 4.140
СТЕПОЈЕВАЦ 4.363 4.630 4.767 4.715 4.750

У ДЕЛУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
У оквиру подручја Плана 3.816 3.732 3.155 2.823 2.440
СТУБЛИНЕ – припадајући део 2.114 2.138 1.791 1.643 1.460
ДРАЖЕВАЦ – припадајући део 1.702 1.594 1.364 1.180 980

У ДЕЛУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
У оквиру подручја Плана 11.65 11.739 11.687 10.802 10.310
ЛАЈКОВАЦ – припадајући део 6.221 6.885 7.028 6.859 6.970
ЈАБУЧЈЕ 4.481 4.106 3.980 3.337 2.860
СЛОВАЦ – припадајући део (насеље Непричава) 763 748 679 606 480 

У ДЕЛУ ОПШТИНЕ УБ
У оквиру подручја Плана 14.596 14.876 14.485 13.741 12.830
УБ – припадајући део 9.282 10.123 9.974 9.702 9.890
МИЛОРЦИ – припадајући део (Уб)* 1.002 1.003 958 826 690
РАДЉЕВО/БРГУЛЕ 4.312 3.750 3.553 3.213 2.280

У ДЕЛУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
У оквиру подручја Плана 3.536 3.219 3.038 2.694 2.470
ДАРОСАВА – ПОГОРЕОЦИ 3.536 3.219 3.038 2.694 2.470
ПЛАНСКО ПОДРУЧЈЕ 77.815 85.786 84.896 83.259 80.840

*  Формирање центра у атару насеља Милорци везано је за изградњу аутопута Београд–Пожега. У прелазном периоду насеља Милорци и + Лончаник гравитираће ка Убу.

Лај ко вац и Уб ће за др жа ти функ ци ју оп штин ских цен та ра, 
од но сно раз ви ти уло гу град ског цен тра (Уб), или ма њег град ског 
цен тра (Лај ко вац), али је нео п ход но да ова на се ља пре у зму но ве 
уло ге у ди вер зи фи ка ци ји при вред не ма три це, а на ро чи то да још 
ин тен зив ни је раз ви ја ју тер ци јар ни сек тор. При том, она ће у по ду-
жем пе ри о ду за др жа ти и уло гу цен та ра ло кал них по љо при вред них 
под руч ја. С об зи ром на то да су мо гућ но сти до дат ног за по шља ва-
ња у по љо при вре ди огра ни че не, тре ба оче ки ва ти на ста вак про це-
са де за гра ри за ци је и у овим оп шти на ма. Лај ко вац и Уб за др жа ће 
уло гу цен та ра тзв. „при мар не де сти на ци је” оног ста нов ни штва са 
оп штин ских под руч ја ко је на пу шта по љо при вре ду у по тра зи за за-
по сле њем у не по љо при вред ним де лат но сти ма. И ов де је, од зна ча-
ја да се нај пре ре де фи ни ше и по том до след но спро во ди ре пу блич-
ка по ли ти ка ре ги о нал ног раз во ја, од но сно, по ли ти ка про стор ног 
раз во ја утвр ђе на Про стор ним пла ном Ре пу бли ке Ср би је (2010).

Функ ци ју се кун дар ног оп штин ског цен тра до 2020. го ди не 
за др жа ће Ве ли ки Цр ље ни, а функ ци ју „цен та ра за јед ни це на се-
ља” Сте по је вац, Јун ко вац, Ба ро ше вац и Ру дов ци (град ска оп шти-
на Ла за ре вац) и Ја буч је (оп шти на Лај ко вац). По тен ци јал ни цен три 
за јед ни це на се ља су Бр гу ле–Ка ле нић и Ми лор ци у оп шти ни Уб 

уме сто Ра дље ва ко је ће би ти за хва ће но ру дар ским ра до ви ма.
На се ља из град ске оп шти не Обре но вац су упу ће на на цен-

тре за јед ни ца на се ља Дра же вац (Ко на ти ца и По ља не) и Сту бли не 
(Бро вић и Пи ро ман).

Оп штин ски суб цен три Да ро са ва–Про го ре о ци у оп шти ни 
Аран ђе ло вац има ју тен ден ци ју фи зич ке и функ циј ске ин те гра ци-
је. Ова на се ља ће за по је ди не функ ци је, у пр вом ре ду при вред не, 
гра ви ти ра ти Ла за рев цу. Има ће функ ци ју по ве зи ва ња мре же на се-
ља оп шти на Аран ђе ло вац и Ла за ре вац пре ко на се ља Ру дов ци и Ба-
ро ше вац.

Све до ак ти ви ра ња но вих ко по ва (По ље „Е”, „Ју жно По ље”), 
Вре о ци ће би ти во де ћи цен тар ин ду стриј ско-ру дар ског ком плек са, 
а Ве ли ки Цр ље ни и Ка ле нић би ће цен три не што ма њег зна ча ја. 

Уз услов да се из вр ши нео п ход но на сељ ско ин фра струк тур но 
и ко му нал но опре ма ње, пре све га да се по бољ ша мре жа ло кал них 
и ре ги о нал них пу те ва, низ ма њих на се ља мо же да по ста не цен тар 
ло ци ра ња но вих про гра ма и про је ка та ди вер си фи ка ци је при вред-
не ма три це План ског под руч ја (пре ко раз во ја ма лих и сред њих 
пред у зе ћа), а у пр вом ре ду Сте по је вац, Ће ли је, Ја буч је, Шар ба не, 
Дрен и Ка ле нић. 
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4.3.Социјалниразвојијавнеслужбе

Основ не ак тив но сти на пла ну ја ча ња и по бољ ша ња ква ли-
те та услу га јав них слу жби, има ју ћи у ви ду еко ном ска огра ни че-
ња и те ку ће сма њи ва ње де кла ри са них пра ва у обла сти со ци јал не 
за шти те ста нов ни штва, спа да ју у до мен про ме не ор га ни за ци је и 
на чи на ра да јав них слу жби и под сти ца ња при ват не ини ци ја ти ве у 
овом сек то ру. С дру ге стра не, по треб но је пред у зи ма ти ме ре ка ко 
би се под ста као со ци јал ни раз вој и укљу чи ва ње ве ћег бро ја за ин-
те ре со ва них ак те ра. Оп шти не мо гу, у скла ду са За ко ном о ло кал-
ној са мо у пра ви и дру гим прав ним ак ти ма, да до но се под сти цај не 
ме ре за при ват но пред у зет ни штво и услу ге у сек то ру со ци јал ног 
раз во ја и јав них слу жби ра ди по ве ћа ња за по сле но сти, на јед ној 
стра ни, и ква ли те та и оби ма услу га, на дру гој (осло ба ђа ње так се 
за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта у од ре ђе ном пе ри о ду, ума-
њи ва ње на кна де за ко му нал не услу ге за пред у зе ћа ко ја за по сле 
од ре ђе ни број рад ни ка са би роа за не за по сле не). Та ко ђе, ло кал не 
упра ве мо гу да до не су ме ре ко ји ма ће се из вр ши ти при ти сак на 
јав ни сек тор да ра ци о нал ни је ко ри сти не ис ко ри шће не или сла би је 
ис ко ри шће не објек те и зе мљи ште и да их да је у за куп или про да 
за ин те ре со ва ним ли ци ма. 

Раз вој ру дар ских ра до ва ути ца ће на из ме шта ње по је ди них (де-
ло ва) на се ља, а ти ме и обје ка та јав них слу жби. То се по себ но од но-
си на Вре о це, Ра дље во, Зе о ке и Ма ли Бо рак. На ло ка ци ја ма где се 
из ме шта пре те жан део угро же ног на се ља, фор ми ра ће се но ви дру-
штве ни цен тар са но вим објек ти ма јав них слу жби, де лом кул тур ног 
и исто риј ског на сле ђа и дру гим обе леж ји ма ста рог на се ља. 

Пред школ ско обра зо ва ње
Пред школ ско обра зо ва ње и вас пи та ње де це се по ме ра из сек-

то ра со ци јал не за шти те ка сек то ру обра зо ва ња. На че ла јед на ких 
шан си за оства ри ва ње обра зо ва ња упу ћу ју на не пре кид но по ве ћа-
ње об у хва та пред школ ског кон тин ген та овим ви дом обра зо ва ња и 
вас пи та ња. Исто вре ме но, пред школ ска за шти та де це у Ср би ји је 
ор га ни зо ва на, с ма њим из у зе ци ма, ис кљу чи во у град ским сре ди-
на ма. Ор га ни зо ва ње пред школ ских уста но ва у се о ским под руч-
ји ма по ста је све ви ше сва ко днев на по тре ба због по ра ста за по сле-
но сти же на, због на сто ја ња да се ума њи ви ше стру ка де при ва ци ја 
ко јој су из ло же на де ца у овим сре ди на ма у по ре ђе њу са усло ви ма 
у град ским на се љи ма (при ступ спе ци ја ли зо ва ним уста но ва ма кул-
ту ре, кур се ви ма, из ло жба ма и дру гим до га ђа њи ма за де цу), али и 
због по др шке мла дим же на ма у од лу ци да ро де де те и да оста ну и 
жи ве на се лу. По треб ни ка па ци те ти мо гу се обез бе ди ти ко ри шће-
њем про сто ра основ них шко ла (ко је рас по ла жу не ис ко ри шће ним 
про сто ром) или дру гих јав них обје ка та, као и за ку пљи ва њем при-
ват них обје ка та, уз од го ва ра ју ћу здрав стве ну, хи ги јен ску и пе да-
го шку су пер ви зи ју. Ор га ни за ци о не фор ме пред школ ских уста но ва 
се мо гу при ла го ди ти по тре ба ма с об зи ром на број за ин те ре со ва-
не де це, уда ље ност од ме ста ста но ва ња и др. У си сте му мо бил них 
слу жби тре ба по др жа ти фор ми ра ње пу ту ју ћих де чи јих вр ти ћа ко ји 
јед ном или два пу та не дељ но ра де са де цом у се о ским на се љи ма 
са ма лим бро јем де це. У свим об ли ци ма ор га ни зо ва ња тре ба обез-
бе ди ти усло ве (по себ не про гра ме) за укљу чи ва ње де це са по себ-
ним по тре ба ма уз обез бе ђи ва ње спе ци ја ли зо ва ног пре во за, као и 
ром ске де це. Рад но вре ме пред школ ских уста но ва при ла го ђа ва ти 
и ускла ђи ва ти са рад ним вре ме ном и по тре ба ма ро ди те ља.

Основ но обра зо ва ње 
Два су кључ на про бле ма у обла сти основ ног обра зо ва ња на 

План ском под руч ју. Пр ви је да ре ла тив но ве ли ки број шко ла још 
увек ра де у две сме не, укљу чу ју ћи и не ко ли ко шко ла у се о ским 
на се љи ма. Тре ба оче ки ва ти при ме ну европ ских стан дар да о ра ду 
шко ле у јед ној сме ни. По тре ба за по ве ћа њем школ ског про сто-
ра усле ди ће и због по тен ци јал ног про ду же ња тра ја ња оба ве зног 
обра зо ва ња на нај ма ње де вет го ди на. Дру ги про блем се од но си на 
по тре бу по ди за ња ква ли те та на ста ве и по бољ ша ња гра ђе вин ског 
бо ни те та и опре мље но сти шко ла на ро чи то у се о ским под руч ји ма. 
Спе ци фич ни про бле ми основ ног обра зо ва ња у при град ским под-
руч ји ма и се о ским на се љи ма мо гу се ре ша ва ти на раз ли чи те на чи-
не, али увек ко ор ди ни ра ним ак тив но сти ма ре пу блич ких и ло кал-
них вла сти и уз при ме ну мо да ли те та при ла го ђе них осо бе но сти ма 
ло кал них сре ди на. Из ве сно је да ква ли тет но шко ло ва ње у на се-
љи ма са ни ским гу сти на ма на се ље но сти мо ра би ти ску пље не го у 
стан дард ним град ским сре ди на ма. То је чи ње ни ца са ко јом се су о-
ча ва ју све дру ге др жа ве и ни је ни ка ква спе ци фич ност на ше зе мље. 
У ре ша ва њу овог про бле ма за са да се ви де два мо гу ћа ре ше ња: 

пр во је укруп ња ва ње основ них – под руч них шко ла, а дру го је за-
др жа ва ње по сто је ће схе ме под руч них шко ла са уво ђе њем но вих 
про гра ма ко ји ма би се по бољ шао ква ли тет на ста ве (мо бил не на-
став не еки пе спе ци ја ли зо ва не за по је ди не про гра ме и сл.). Про-
гра ми ре кон струк ци је и об но ве под руч них шко ла су нео п ход ни 
због по бољ ша ња усло ва на ста ве и бо рав ка де це у шко ла ма.

Сред ње обра зо ва ње 
Про блем до ступ но сти сред њо школ ских цен та ра ре ша ва се 

не што друк чи јим сред стви ма не го код основ них шко ла. Нео п ход-
но је ја ча ње по сто је ћих сред њо школ ских цен та ра и ор га ни зо ва ње 
услу га ко ји ма се по ве ћа ва њи хо во гра ви та ци ог под руч је чи ме се 
по ве ћа ва број кан ди да та ко ји ће кон ку ри са ти за шко ло ва ње у овим 
шко ла ма, а са мим тим ће кри те ри ју ми се лек ци је мо ћи да бу ду 
стро жи и објек тив ни ји. Пред у сло ви по ве ћа ња гра ви та ци о ног под-
руч ја шко ле су не ко ли ки: (а) ор га ни зо ва ње ђач ког ин тер на та при 
шко ли и по сте пе на тран сфор ма ци ја шко ла ка кам пус си сте му, та ко 
да шко лу мо гу да по ха ђа ју сред њо школ ци ко ји не жи ве на днев ној 
гра ви та ци о ној изо хро ни од шко ле; (б) умре жен и ор га ни зо ван си-
стем при ват них ста но да ва ца, ко ји ће на уго вор ној осно ви из да ва ти 
со бе стан дар ди зо ва ног ква ли те та сред њо школ ци ма и има ти од ре-
ђе не мо гућ но сти и оба ве зе кон тро ле по на ша ња уче ни ка ко ји ма 
да ју со бу у за куп; (в) опре мље ност шко ле по треб ним са др жа ји ма, 
као што су спе ци јал не на став не про сто ри је, би бли о те ке, тр пе за-
ри је и ре сто ра ни, спорт ски те ре ни и про сто ри и оста ле пра те ће 
услу ге; (г) по бољ шан ква ли тет на ста ве и по ну да аде кват ног и мо-
дер ног зна ња и ве шти на у скла ду са са вре ме ним сред њо школ ским 
обра зо ва њем, (д) уво ђе ње при ват них сред њих шко ла спе ци фич-
них про фи ла и зна ња, (ђ) под сти ца ње до на тор ства за обез бе ђи ва-
ње сти пен ди ја, и нај зад, али не и нај ма ње ва жно (е) фор ми ра ње 
ком плет них шко ла ко је ће пру жи ти не са мо ква ли тет на зна ња и 
кон фор уче ни ци ма, не го обез бе ди ти бри гу, ста ра ње, над зор и со-
ци јал ну ко хе зи ју мла дих. При мет на тен ден ци ја у европ ским др-
жа ва ма је про ду же ње оба ве зног обра зо ва ња и на сред њо школ ски 
ни во, спе ци ја ли за ци ја обра зо ва ња, зна ња и ве шти на ко ји се на том 
ни воу оства ру ју, као и опа да ње ин те ре со ва ња за на ста вља ње шко-
ло ва ња на уни вер зи те ти ма. Ну жно је сти му ли са ти по ве ћа ње обра-
зов ног ни воа гра ђа на из се о ских под руч ја, бу ду ћи да без обра-
зо ва ног и ква ли фи ко ва ног ка дра не мо же до ћи до ква ли та тив не 
ре струк ту ра ци је еко ном ског и со ци јал ног раз во ја се ла.

Здрав стве на за шти та
У се о ским на се љи ма нео п ход но је по бољ ша ва ти ква ли тет 

здрав стве не за шти те и обез бе ди ти пра вич ни ји и бо љи при ступ здрав-
стве ним услу га ма за све ста нов ни ке План ског под руч ја. То под ра зу-
ме ва при ла го ђа ва ње ра да здрав стве них слу жби по тре ба ма и спе ци-
фич но сти ма ло кал них сре ди на. Бу ду ћи да ве ћи број се о ских на се ља 
не ма ак тив ну ам бу лан ту, ло кал на упра ва мо же да сти му ли ше отва-
ра ње при ват них ам бу лан ти ко је би би ле у са ста ву до мо ва здра вља, а 
део сред ста ва да обез бе ђу је из јав них фон до ва на ме ње них при мар ној 
здрав стве ној за шти ти. Та ко ђе, обез бе ђи ва ње ве ће до ступ но сти услу га 
при мар не здрав стве не за шти те ста нов ни штву на ру рал ном под руч ју 
укљу чу је и ор га ни зо ва ње мо бил них здрав стве них ти мо ва – фор ми ра-
ње мул ти ди сци пли нар них ти мо ва по ве зи ва њем при мар не здрав стве-
не за шти те (дом здра вља) са ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те (цен-
тар за со ци јал ни рад) и апо те кар ским уста но ва ма. 

Со ци јал на за шти та 
Ме ђу про бле ми ма ко је ће иза зва ти пре се ље ње до ма ћин ста ва, 

по себ ну па жњу тре ба обра ти ти на по ло жај ста рач ких до ма ћин ста-
ва. На План ском под руч ју је ви сок удео ста рач ких до ма ћин ста ва 
(са мач ких и дво чла них), на ро чи то у се о ским на се љи ма и у на се-
љи ма ко ја ће би ти ра се ље на. Је дан број ових до ма ћин ста ва већ се 
су о ча ва са те шко ћа ма и не си гур но сти ма жи вље ња од по љо при-
вре де, ка да сна ге за сва ко днев ни рад на окућ ни ци и има њу сва ким 
да ном би ва ју све сла би је. Ко ри сник екс про при ја ци је и оп штин ске 
слу жбе има ју ин те рес да на ђу ре ше ња за ал тер на тив но збри ња ва-
ње ових до ма ћин ста ва и да по ну де про гра ме ко ји ће би ти у обо-
стра ном ин те ре су. У то ме би тре ба ло ис пи та ти за ин те ре со ва ност 
ста рач ких до ма ћин ста ва да усту пе сво је има ње, а за уз врат до би ју 
ко ри шће ње до ма за ста ре гра ђа не или стан (на ко ри шће ње) у спе-
ци ја ли зо ва ним објек ти ма, где је ста рим љу ди ма обез бе ђе на ис хра-
на, здрав стве на слу жба, одр жа ва ње хи ги је не и сл. 

Ак тив но сти ло кал не са мо у пра ве и тре ћи сек тор 
Је дан од осло на ца еко ном ског, со ци јал ног и кул тур ног раз-

во ја ло кал них за јед ни ца је сте ло кал на са мо у пра ва и тре ћи сек тор 
(удру же ња гра ђа на, ор га ни за ци је ци вил ног дру штва). Раз ви је на 



94 Број 107 27. новембар 2017.

дру штва са ви со ким ква ли те том жи во та има ју, без из у зет ка, раз ви-
је ну ло кал ну са мо у пра ву и тре ћи сек тор. Од го вор на, ком пе тент на 
и до бро уре ђе на ло кал на упра ва, ор га ни зо ва на као сер вис гра ђа на 
и окре ну та пре ма гра ђа ни ма, њи хо вим еко ном ским, со ци јал ним, 
кул тур ним и ен вај рон мен тал ним пра ви ма, пред у слов је ефи ка сног 
раз во ја и оства ри ва ња ци ље ва за сно ва них на иде ји јав ног до бра 
и јав ног ин те ре са. На ро чи то ва жан парт нер у овим по сло ви ма су 
удру же ња гра ђа на, пу тем ко јих они ар ти ку ли шу сво је ле ги тим не 
ин те ре се и за јед нич ки про на ла зе мо да ли те те њи хо вог оства ри ва-
ња. Ва же ћи за кон о ло кал ној са мо у пра ви у Ре пу бли ци Ср би ји да је 
до вољ но про сто ра за до бро ор га ни зо ва ње ло кал не са мо у пра ве и 
са рад њу са удру же њи ма гра ђа на. Број не над ле жно сти пре не те су 

на ло кал ну са мо у пра ву, а то под ра зу ме ва да се пре ду зму и убр за ју 
озбиљ не и си сте мат ске при пре ме за оспо со бља ва ње и обра зо ва ње 
за по сле них у ло кал ним слу жба ма да ква ли фи ко ва но и од го вор но 
оба вља ју сво је оба ве зе. Та ко ђе, пред сто ји оби ман по сао на охра-
бри ва њу гра ђа на да се удру жу ју и про мо ви шу сво је ин те ре се и ци-
ље ве и да се укљу чу ју у про гра ме од ин те ре са за раз вој и ква ли тет 
жи вље ња у ло кал ној за јед ни ци. По да ци из ло кал них за јед ни ца ко-
је су по др жа ле и охра бри ле осни ва ње и рад удру же ња гра ђа на по-
ка зу ју да је све ве ћи број не вла ди них ор га ни за ци ја ко је су ак тив-
не у обла сти со ци јал не за шти те, по др шке и по мо ћи мар ги нал ним 
дру штве ним гру па ма, гра ђан ских ак тив но сти, за шти те жи вот не 
сре ди не, де мо кра ти за ци је дру штва. 

Ски ца 15: Мре жа на се ља, цен та ра и обје ка та јав них слу жби
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4.4.Пресељењестановништва,заузимањеземљишта

иизмештањеинфраструктурнихсистема

4.4.1. При ступ у де фи ни са њу по ли ти ке и мо да ли те та пре се ље ња 
ста нов ни штва и из ме шта ња на се ља

Струк ту ра до ма ћин ста ва пре ма бро ју и ста ро сти чла но ва по-
ка зу је да су на План ском под руч ју још увек за сту пље ни тра ди ци о-
нал ни ти по ви тро ге не ра циј ске по ро ди це, али и да је све ве ћи удео 
ста рач ких до ма ћин ста ва (са мач ких и дво чла них). Би ло би ва жно 
обез бе ди ти да то ком пре се ље ња не до ђе до це па ња ви ше ге не ра-
циј ских до ма ћин ста ва и одва ја ња ста ри је ге не ра ци је. При ступ 
пре се ље њу ста нов ни штва под ра зу ме ва на сто ја ња да се под стак ну 
они об ли ци по ро дич ног гру пи са ња, у ко ји ма се сма њу ју зах те ви 
за ан га жма ном со ци јал них и здрав стве них јав них слу жби. Сра-
змер но ви со ко уче шће ста рач ких до ма ћин ста ва зах те ва де фи ни са-
ње при ла го ђе них мо да ли те та пре се ље ња за до ма ћин ства, ко ја су 
ма ње мо бил на, еко ном ски сла би ја, без ре дов них из во ра при хо да, 
те шко при ла го ди ва на но ве усло ве и со ци јал ну око ли ну. Ова до-
ма ћин ства че сто ни су спо соб на да са ма гра де но ву ку ћу и уре ђу ју 
но ву окућ ни цу. У раз ра ди мо да ли те та пре се ље ња мо ра се во ди ти 
ра чу на о по тре би ста рих да одр же кон ти ну и тет у на чи ну жи вље ња 
и да за др же од ре ђе не об ли ке ак тив но сти ко ји ма су се ба ви ли то-
ком це лог жи во та. 

До ма ћин ства на План ском под руч ју су пре те жно ме шо ви тог 
или по љо при вред ног ти па, са тен ден ци јом де а гра ри за ци је и при-
бли жа ва ња ур ба ним под руч ји ма у про це су пре се ље ња. 

У опе ра ци о на ли за ци ји мо да ли те та пре се ље ња и де фи ни са-
њу сва ког по је ди нач ног про гра ма мо ра ју рав но прав но уче ство ва-
ти пред став ни ци ЕПС-а (ко ри сни ци екс про при ја ци је), ло кал не са-
мо у пра ве и ме сних за јед ни ца, ка ко из на се ља из ко јих се гра ђа ни 
исе ља ва ју та ко и пред став ни ци на се ља ко ја ће при ми ти пре се ље но 
ста нов ни штво. По жељ но је да се од пред став ни ка уче сни ка у спро-
во ђе њу пре се ље ња до ма ћин ста ва фор ми ра ју за сва ко на се ље по себ-
ни од бо ри за пре се ље ње. Ова кав са став од бо ра за пре се ље ње је нео-
п хо дан ка ко би се до го вор но са гле да ли и ар ти ку ли са ли раз ли чи ти 
ин те ре си, утвр ди ла пра ви ла пре се ље ња и на се ља ва ња, фи нан сиј ски 
па ра ме три, усло ви из град ње, ко му нал ног опре ма ња и уре ђе ња на се-
ља, но вог ор га ни зо ва ња слу жби од јав ног ин те ре са итд. 

То ком ин фор ми са ња до ма ћин ста ва о усло ви ма пре се ље ња и 
уса гла ша ва ња мо да ли те та/оп ци ја пре се ље ња, нео п ход но је оба ве-
сти ти ло кал но ста нов ни штво о ње го вим за кон ским пра ви ма. При 
то ме, тре ба обра ти ти па жњу и на оне де ло ве на се ља ко ји ни су 
пред ви ђе ни за из ме шта ње, као и на оста ле зо не ко је ће би ти угро-
же не или под ути ца ји ма ак тив но сти на по вр шин ским ко по ви ма. 

Нео п ход но је пре и спи та ти за кон ске од ред бе у ци љу по јед-
но ста вље ња про це ду ра за при ба вља ње зе мљи шта и дру гих не по-
крет но сти за по тре бе пре се ље ња. Би ло би, та ко ђе, ко ри сно фор-
ми ра ти ба зу по да та ка о по љо при вред ном зе мљи шту и дру гим 
не по крет но сти ма ко је се ну де на про да ју, ло ка ци ји, по вр ши ни, бо-
ни те ту, сво јин ском ста ту су, вла сни ци ма, на чи ну ко ри шће ња, це на-
ма зе мљи шта и др. Та ква ин фор ма ци о на осно ва је нео п ход на ка ко 
за пла нер ске слу жбе ра ди утвр ђи ва ње ло ка ци ја на се ља ва ња (из ра-
да ур ба ни стич ких план ских до ку ме на та), та ко и за екс про при са на 
до ма ћин ства, ра ди до но ше ња од лу ке о зо ни на се ља ва ња, усло ви-
ма из град ње обје ка та и др. 

4.4.2. Кон цеп ци ја пре се ље ња ста нов ни штва

При из ра ди и спро во ђе њу про гра ма пре се ље ња ста нов ни-
штва оба ве зно се мо ра во ди ти ра чу на о:

– по што ва њу гра ђан ских и по ли тич ких, еко ном ских и со ци-
јал них пра ва ста нов ни штва у то ку пре се ље ња на се ља у скла ду са 
ме ђу на род ним кон вен ци ја ма и на ци о нал ним прав ним нор ма ма;

– обез бе ђе њу пре се ље ња у на се ље опре мље ном ко му нал ном и 
со ци јал ном ин фра струк ту ром нај ма ње на ни воу са да шњег на се ља;

– ја сно де фи ни са ње оба ве за ко је пре у зи ма ју ЕПС и ло кал на 
са мо у пра ва, са га ран ци ја ма за по што ва ње и спро во ђе ње пре у зе тих 
оба ве за;

– ја сно де фи ни са ње оба ве за ко је пре у зи ма до ма ћин ство са 
га ран ци ја ма за по што ва ње и спро во ђе ње пре у зе тих оба ве за;

– обез бе ђе ње сим бо лич ког, кул тур ног и со ци јал ног кон ти ну-
и те та са са да шњим на се љем;

– под сти ца ње ор га ни зо ва ног пре се ље ња на се ља или де ло ва 
на се ља, чи ме се омо гу ћу је: ор га ни за ци ја и уре ђе ње но вог на се-
ља пре ма на сле ђе ним функ ци о нал ним и со ци јал ним вред но сти ма 
ста рог на се ља; из ме шта ње кул тур ног на сле ђа, при вред них (ин ду-
стри ја, тр го ви на, сер ви си и сл) и ко му нал них обје ка та, као и обје-
ка та јав них слу жби; ко му нал но опре ма ње но вог на се ља пре ма са-
вре ме ним по тре ба ма пре се ље ног ста нов ни штва и сл.;

– по ред де таљ не раз ра де оп ци је ор га ни зо ва ног пре се ље ња 
ко ја ће би ти по ну ђе на до ма ћин стви ма у то ку спро во ђе ња про гра-
ма пре се ље ња; нео п ход но је обез бе ди ти да и по је ди нач на пре се-
ље ња до ма ћин ста ва, ко ја иза бе ру на кна ду за екс про при са ну имо-
ви ну у нов цу, бу ду план ски усме ра ва на и про стор но кон тро ли са на 
и ре гу ли са на;

– под сти ца ње про гра ма еко ном ског и со ци јал ног раз во ја ко ји 
ће са др жа ти по др шку за по шља ва њу ло кал ног ста нов ни штва;

– бла го вре ме на раз ра да сред ње роч них и ду го роч них про-
гра ма/пла но ва ши ре ња ко по ва и за у зи ма ња зе мљи шта, ка ко би се 
пред у пре ди ла из град ња на прав ци ма ши ре ња ко по ва, ели ми ни са-
ли тро шко ви и дру ги про бле ми по нов ног ра се ља ва ња или из ме-
шта ња до ма ћин ста ва у тек на се ље ним зо на ма; 

– под сти ца ње при вред не мул ти функ ци о нал но сти под руч ја; 
је дан од огра ни ча ва ју ћих раз вој них про бле ма по сто је ћих на се ља 
је сте мо но функ ци о нал ност при вре ђи ва ња и за ви сност ло кал не 
еко но ми је и дру гих ак тив но сти од до ми нант не при вред не гра не – 
екс пло а та ци је и пре ра де лиг ни та или од по љо при вре де; у ин те ре су 
је пре се ље них ли ца, као и ста нов ни штва зо на у ко је ће се они на-
се ли ти, да се под сти че ди вер зи фи ка ци ја про из вод них и услу жних 
ак тив но сти, ра ди уна пре ђе ња еко ном ског, со ци јал ног и кул тур ног 
раз во ја и обез бе ђе ња за до во ља ва ју ћег ква ли те та жи вот не сре ди не.

Про ур ба на ори јен та ци ја у ми гра ци о ним кре та њи ма у Ср би-
ји, ми гра ци о ни то ко ви на План ском под руч ју и ре зул та ти ан ке та 
у не ко ли ко на се ља ко ји ма је пред сто ја ло ра се ља ва ње, ука зу ју на 
то да ће ве ли ки део ра се ље них до ма ћин ста ва те жи ти да се по ме ри 
ка ур ба ним на се љи ма, нај че шће ка оп штин ском цен тру. Та до ма-
ћин ства ће, по пра ви лу, сред ства до би је на за екс про при са но по љо-
при вред но зе мљи ште и за згра де, упо тре би ти за ку по ви ну пар це-
ле и из град њу ку ће у пе ри фер ној/руб ној зо ни оп штин ског цен тра, 
или у не ком од већ ур ба ни зо ва них на се ља са еле мен ти ма град ске 
фи зи о но ми је, у бли зи ни или на ма ги страл ним са о бра ћај ни ца ма. 
Због то га по сто ји опа сност од ве ли ког оби ма бес прав не из град-
ње и пре оп те ре ће ња по сто је ћих ко му нал них си сте ма у овим на-
се љи ма, уко ли ко се бла го вре ме но не обез бе ди ко му нал но опре ма-
ње зо на на се ља ва ња. На су прот спон та ном од ви ја њу овог про це са, 
јав ни је ин те рес да се ра ди одр жа ва ња, по пу ла ци о ног об на вља ња 
и уна пре ђе ња ква ли те та жи вље ња у се о ским на се љи ма, бар део 
ра се ље них до ма ћин ста ва усме ри ка дру гим се о ским на се љи ма у 
оп шти на ма на План ском под руч ју. То је мо гу ће по сти ћи план ским 
и ор га ни зо ва ним при пре ма ма пре се ља ва ња до ма ћин ства из зо не 
ру дар ских ак тив но сти. 

Пре се ље ње ста нов ни штва, од но сно, (де ло ва) на се ља усло-
вље но је пла ни ра ним раз во јем сле де ћих по вр шин ских ко по ва:

– „Там на ва – за пад но по ље”: на се ља Ма ли Бо рак и Ско баљ;
– По ље „Ра дље во”: на се ља Ра дље во, Ка ле нић и Бр гу ле; 
– „Ју жно по ље” – По ље „Г”: на се ље Вре о ци; 
– По ље „Д”: на се ља Вре о ци, Ме до ше вац и Јун ко вац;
– По ље „Ц”: на се ље Ба ро ше вац; 
– По ље „Е”: на се ља Зе о ке, Ме до ше вац, Шо пић, Вре о ци, као 

и Ру дов ци и Кру ше ви ца (због ре тен зи ја). 
Пла ни ра ни обим и ди на ми ка пре се ље ња са гле да ва ју се пре-

ма пла ни ра ној по себ ној на ме ни Про стор ног пла на.
Основ на по себ на на ме на на План ском под руч ју об у хва та три 

ка те го ри је:
(1) зо ну основ них ру дар ских ак тив но сти;
(2) зо ну пра те ћих ру дар ских ак тив но сти (ван по вр шин ског 

ко па);
(3) зо ну не по сред ног ути ца ја ру дар ских ак тив но сти на око-

ли ну.
За по тре бе из ме шта ња ин фра струк тур них си сте ма у цен трал-

ном де лу ба се на би ће пре се љен ма њи број до ма ћин ста ва у на се-
љи ма: Вре о ци, Шо пић, Ја буч је и Ско баљ.

План ски основ за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са и пла ни ра но 
пре се ље ње до ма ћин ста ва на ла зи се у пла но ви ма ге не рал не ре гу-
ла ци је ко ји об у хва та ју зо ну раз во ја на ве де них ко по ва и на се ља, 
као и план ске про по зи ци је овог про стор ног пла на.
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Про це на мо гу ћих зо на на се ља ва ња (од 2016. до 2020. го ди не) об у хва та ори јен та ци о но: 40% до ма ћин ста ва у окви ру ор га ни зо ва ног 
пре се ље ња у при град ска или су сед на (се о ска) на се ља или по ме ра ње уну тар соп стве ног ата ра; и 60% до ма ћин ста ва у окви ру са мо стал ног 
пре се ље ња у дру га (пре те жно град ска) на се ља (Уб, Лај ко вац, Ла за ре вац, Сте по је вац, Бе о град).

Та бе ла 53:  Пла ни ра но пре се ље ње до ма ћин ста ва/ста нов ни штва у пе ри о ду 2016–2018. и 2019–2020. 

На се ља из ко јих се вр ши пре се ље ње
Број до ма ћин ста ва

2016–2018. 2019–2020. куп но
Оп шти на Уб 100–115 130–150 230–265
Ка ле нић 20–25 15–20 35–45
Ра дље во 75–80 75–80 150–160
Бр гу ле 5–10 40–50 45–60
Оп шти на Лај ко вац 45–50 45–50 
Ско баљ 45–50 45–50
Град ска оп шти на Ла за ре вац 530–573 150–160 680–733
Вре о ци 370–380 0 370–380
Ме до ше вац 85–90 90–95 175–185
Зе о ке 10–15 60–65 70–80
Ба ро ше вац 15–20 15–20
Шо пић 5–8 5–8
Ру дов ци 15–20 15–20
Кру ше ви ца 5–10 5–10
Јун ко вац 25–30 25–30
План ско под руч је укуп но: 675–738 280 -310 955–1.048

Табeла 54: Про це на ди на ми ке пре се ље ња по на се љи ма и мо гу ћих зо на на се ља ва ња

на се ље Ди на ми ка 
пре се ље ња

ЗА ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ Уче шће у укуп ном бро-
ју ста нов ни ка на се ља у 

2011. (у%)

Уче шће у укуп ном 
бро ју до ма ћин ста ва 
на се ља у 2011. (у%)

ПРО ЦЕ НА МО ГУ ЋИХ ЗО НА ПРЕ СЕ ЉЕ ЊА 
до 2020. го ди неброј становника број домаћинстава

Скобаљ 2016–2018. 117–130 45–55 65,7–73,1 66,2–73,59 Лајковац и приградска насеља

Каленић
2016–2018. 75–90 20–25 9,9–11,9 9,4–11,8 Уб са приградском зоном, Бргуле–Каленић, 

Паљуви–Стубленица2019–2020. 55–75 15–20 7,2–9,9 7,1–9,4

Радљево
2016–2018. 225–240 75–80 39,8–42,5 39,9–42,6 Уб са приградском зоном, Бргуле–Каленић, 

Паљуви–Стубленица2019–2020. 225–240 75–80 39,8–42,5 39,9–42,6

Бргуле
2016–2018. 20–35 5–10 1,7–3,0 1,4–2,8

Уб са приградском зоном, Бргуле–Каленић
2019–2020. 130–165 40–50 11,2–14,2 11,3–14,1

Вреоци 2016–2018. 1.000–1.030 370–380 39,1–40,3 39,1–40,1 Лазаревац, Шопић, ван подручја градске 
општине Лазаревац

Медошевац
2016–2018. 290–305 85–90 45,2–47,5 45,0–47,6

Шопић, Лазаревац
2019–2020. 305–325 90–95 47,5–50,6 47,6–50,3

Зеоке
2016–2018. 35–50 10–15 4,9–6,9 4,7–7,0

Лазаревац, приградска насеља, Барошевац
2019–2020. 200–220 60–65 27,7–30,5 28,0–30,4

Барошевац 2016–2018. 50–65 15–20 4,7–6,2 4,6–6,2
Шопић 2016–2018. 20–30 5–8 0,8–1,1 0,7–1,1 Шопић, Лазаревац
Рудовци 2016–2018. 45–60 15–20 2,7–3,7 2,7–3,7 Лазаревац, приградска насеља, Рудовци
Јунковац 2016–2018. 70–85 25–30 8,3–10,2 8,5–10,2 Лазаревац, приградска насеља
Крушевица 2016–2018. 15–30 5–10 2,6–5,2 2,8–5,6 Лазаревац, приградска насеља
Укупно за пре-
сељење до 2020. 
године

2016–2018. 1.962–2.158 675–738 –

2019–2020. 915–1.025 280–310 –

По ве ћа ње оби ма пре се ље ња на ве де них на се ља, као и дру гих на се ља и де ло ва на се ља, мо же се оства ри ти на осно ву на кнад но оба-
вље них ис тра жи ва ња и ме ре ња ути ца ја ру дар ско-енер гет ског ком плек са на ква ли тет жи вот не сре ди не и здра вље ста нов ни штва. Ово се 
на ро чи то од но си на сле де ће ути ца је: 

1. В. Цр ље ни – ути цај ТЕ Ко лу ба ра „А” и де по ни је пе пе ла, тран спор та угља за ТЕНТ, јав них са о бра ћај ни ца, да ле ко во да, од ла га ли-
шта ја ло ви не у ко пу „В. Цр ље ни”, от пад них во да и др.;

2. Ба ро ше вац – ути цај ко па „По ље Ц”, од ла га ли шта ја ло ви не у по љу „А”, пла ца за ре монт ме ха ни за ци је, тран спор та угља, кре та ња 
те шке ме ха ни за ци је и др.;

3. Со ко ло во – ути цај ТЕ Ко лу ба ра „А” и де по ни је пе пе ла;
4. Цве то вац – ути цај тран спор та угља до ТЕНТ-а и да ле ко во да;
5. Ка ле нић – ути цај ко па „Ра дље во”, од ла га ли шта ја ло ви не у по љу „Там на ва – за пад но по ље”, ТЕ Ко лу ба ра „Б”, да ле ко во да и др.
По до но ше њу Про стор ног пла на, у окви ру им пле мен та ци је план ских ре ше ња и план ских про по зи ци ја, у на се љи ма ко ја се на ла зе 

на кон так ту са ру дар ско-енер гет ским ком плек сом, на осно ву ре зул та та мо ни то рин га или струч не екс пер ти зе ком пе тент не, акре ди то ва не, 
не за ви сне струч не ин сти ту ци је, утвр ђу је се оба ве за за но си о це при вред них ак тив но сти и упра вља че ру дар ско-енер гет ским ком плек сом 
(ЕПС, ЕМС или дру ги при вред ни су бјек ти) да на док на де ште ту угро же ним до ма ћин стви ма или да из вр ше њи хо во пре се ље ње уко ли ко се 
не по вољ ни ути ца ји и ште те не мо гу от кло ни ти. То се мо же ре а ли зо ва ти на осно ву по себ ног план ског до ку мен та и про гра ма пре се ље ња.

На осно ву рас по ло жи вих ин ди ка то ра, иден ти фи ко ва но је не ко ли ко зо на – ло ка ци ја по год них за ор га ни зо ва но на се ља ва ње до ма ћин-
ста ва (Ски ца 16).
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Ски ца 16: По тен ци јал не ло ка ци је за на се ља ва ње ста нов ни штва из зо не ру дар ских ак тив но сти

4.4.3. Мо да ли те ти пре се ље ња ста нов ни штва

Са мо стал но/нео р га ни зо ва но пре се ље ње 
Екс про при са ним до ма ћин стви ма ис пла ћу је се на кна да у 

нов цу за по љо при вред но и гра ђе вин ско зе мљи ште, за са де и за 
објек те до ма ћин ства. Ова оп ци ја из и ску је нај ма ње ан га жма на од 
стра не ко ри сни ка екс про при ја ци је. Из ве стан број до ма ћин ста ва 
ће се опре де ли ти за ову оп ци ју, би ло због то га што на ме ра ва ју да 
се пре се ле у не ко од град ских на се ља (ку по ви на зе мљи шта и из-
град ња објек та у сво јој ре жи ји), би ло због то га што но вац до би јен 
од екс про при ја ци је не ће ула га ти у ку по ви ну окућ ни це и из град њу 
згра де (пре се ље ње код од ра сле де це, по сед ко ји је до би јен у на-
след ство и не ко ри сти се и сл.), би ло због то га што ће но ву ку ћу 
ор га ни зо ва ти на по љо при вред ном зе мљи шту ко је се мо же на ба ви-
ти у сло бод ном про ме ту. Ова оп ци ја но си ре ла тив но ве ли ки број 
по тен ци јал но штет них по сле ди ца: 

– спон та на из град ња на не у ре ђе ним/нео пре мље ним те ре ни-
ма, за ко је не по сто је ур ба ни стич ки пла но ви и ко ји ни су ни пред-
ви ђе ни за из град њу; 

– дис пер го ва на из град ња но вих стам бе них обје ка та и окућ-
ни ца, бу ду ћи да ће екс про при са ни вла сни ци ку по ва ти но во по-
љо при вред но зе мљи ште на ло ка ци ја ма где це не бу ду по вољ не и 

сра змер не ви си ни до би је не на кна де; мо гу ће је да ће но ва из град ња 
би ти на ко му нал но нео пре мље ним под руч ји ма; та кав на чин из-
град ње и на се ља ва ња је не по го дан и за ко му нал но опре ма ње и ор-
га ни зо ва ње јав них слу жби и дру гих ак тив но сти и услу га; 

– по ве ћа ње бро ја бес прав но из гра ђе них обје ка та у руб ним 
под руч ји ма; 

– на ста вља ње про це са де за гра ри за ци је и при ти сак ра се ље-
них до ма ћин ста ва на рад на ме ста у град ским на се љи ма; 

– по ве ћа ње ак тив но сти у сек то ру си ве еко но ми је, због не мо-
гућ но сти за по шља ва ња у фор мал ном сек то ру. 

Ор га ни зо ва но пре се ље ње у зо не из гра ђе них/фор ми ра них на
се ља, са обез бе ђи ва њем гра ђе вин ске пар це ле/окућ ни це и са из град
њом стам бе ног и по моћ них обје ка та 

На бав ка/ку по ви на гра ђе вин ских пар це ла, ко му нал но опре ма-
ње ових зо на и по др шка фор ми ра њу јав них слу жби би ли би фи нан-
си ра ни из на кна де за за јед нич ке са др жа је у на се љи ма ко ја се из-
ме шта ју (на сељ ска ин фра и су пра струк ту ра, јав не по вр ши не итд.).

Ор га ни зо ва но пре се ље ње у зо не из гра ђе них/фор ми ра них на
се ља, са обез бе ђи ва њем гра ђе вин ске пар це ле/окућ ни це

За раз ли ку од прет ход не оп ци је, ова оп ци ја не пред ви ђа из-
град њу но вих стам бе них и по љо при вред них обје ка та. Пред ла же 
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се као мо да ли тет за слу ча је ве ка да екс про при са на до ма ћин ства 
же ле да се ор га ни зо ва но пре се ле и до би ју пар це лу/окућ ни цу, али 
сма тра ју да им се ви ше ис пла ти да стам бе не и по љо при вред не 
објек те гра де у соп стве ном аран жма ну.

По ну да пар це ла за из град њу у окви ру фор ми ра них на се ља 
Ова оп ци ја обез бе ђу је по ну ду уре ђе них/опре мље них пар це ла 

за из град њу. У то ме ува жа ва ју се два ва жна ин те ре са: 
– јав ни ин те рес ко ји се огле да у ор га ни зо ва ном пре се ља ва њу 

и сма њи ва њу спон та ног и дис пер го ва ног на се ља ва ња; 
– по је ди нач не ин те ре се екс про при са них до ма ћин ста ва да се на-

се ле у уре ђе не зо не, са обез бе ђе ном ко му нал ном опре мом, фор ми ра-
ним јав ним слу жба ма и знат но бо љим ква ли те том жи вље ња не го што 
би то био слу чај ка да би на се ља ва ње би ло нео р га ни зо ва но и спон та но.

Ор га ни зо ва но пре се ље ње по љо при вред них до ма ћин ста ва 
Ор га ни зо ва но пре се ље ње по љо при вред них до ма ћин ста ва под-

ра зу ме ва мо гућ ност обез бе ђе ња по љо при вред ног зе мљи шта, ди рект-
ном ку по ви ном од вла сни ка или да ва њем у за куп по љо при вред ног 
зе мљи шта у др жав ној сво ји ни екс про при са ним вла сни ци ма по љо-
при вред ног зе мљи шта, ко ји на ме ра ва ју да се и да ље ба ве по љо при-
вред ном про из вод њом. Ова оп ци ја под ра зу ме ва да ко ри сник екс про-
при ја ци је бла го вре ме но от ку пи зе мљи ште од при ват них вла сни ка.

По себ ни про гра ми пре се ље ња за до ма ћин ства са по себ ним 
по тре ба ма 

По себ ни про гра ми пре се ље ња за до ма ћин ства са по себ ним 
по тре ба ма под ра зу ме ва тра же ње спе ци фич них ре ше ња за до ма-
ћин ства са по себ ним по тре ба ма (до ма ћин ства са ста рим, бо ле сним 
или хен ди ке пи ра ним чла но ви ма, или до ма ћин ства чи ја имо ви на 
има ма лу вред ност и др.), ко ја ни су у мо гућ но сти да са мо стал но 
ре а ли зу ју пре се ље ње. Прет по став ка је да има до ма ћин ста ва ко ја 
би при хва ти ла да до би ју стан у вла сни штву или на до жи вот но ко-
ри шће ње, или, пак, до жи во тан сме штај у до му за ста ра ли ца. 

Из раз ло га ра ци о нал но сти пред ност се да је мо да ли те ту (оп-
ци ји) ор га ни зо ва ног пре се ље ња у по сто је ћа на се ља.

4.4.4. Из ме шта ње ин фра струк тур них си сте ма

Раз вој ру дар ских ра до ва у Ко лу бар ском ба се ну усло ви ће из-
ме шта ње во до то ка (Ко лу ба ра, Пе штан, Клад ни ца), др жав них пу-
те ва I и II ре да и ло кал них са о бра ћај них, енер гет ских и дру гих ин-
фра струк тур них си сте ма и ко му нал них обје ка та.

Та бе ла 55:  Пла ни ра но из ме шта ње ин фра струк тур них си сте ма  
у цен трал ном де лу Ба се на

Ин фра струк тур ни си сте ми Екс про при ја ци ја
– пресељење

Из ме шта ње – 
ре кон струк ци ја

– изградња

Ста вља ње 
у функ ци ју

Др жав ни пут IА ре да ДП-22 2016. 2016. 2017.
Ре ка Ко лу ба ра (II фа за) 2015. 2015. 2016–2017.
Ре ка Пе штан (I фа за) 2015. 2015. 2016.
Да ле ко во ди, 110, 35, 10 kV 2016. 2016. 2017.
Во до вод Вре о ци- мре жа 2016. 2016. 2017.
Оп тич ки кабл, ТТ мре жа 2016. 2016. 2017.
То пло вод Вре о ци 2016. 2016. 2017.
Ло кал на елек тро и ТТ мре жа 2016. 2016. 2017.
Ло кал ни пу те ви – ули це 2016. 2016. 2017.

Та бе ла 56:  Пла ни ра но из ме шта ње ин фра струк тур них си сте ма  
у ис точ ном де лу Ба се на 

Ин фра струк тур ни си сте ми Екс про при ја ци ја
– пресељење

Из ме шта ње – 
ре кон струк ци ја

– изградња

Ста вља ње 
у функ ци ју

Оп штин ски пут бб (ра ни је 
R-201) I фа за 2016. 2016. 2017.

Оп штин ски пут бб (ра ни је 
R-201) II фа за 2020. 2020. по сле 

2020.
Пут Ру дов ци–Стр мо во–Ми ро-
саљ ци 2020. 2020. по сле 

2020.
Ре ка Пе штан (I фа за) 2016. 2016. 2017.
Да ле ко во ди 35, 10 (6) kV 2016. 2016. 2017.
Во до вод и ка на ли за ци ја мре жа 
и објек ти 2016. 2016. 2017.

Оп тич ки кабл, ТТ мре жа 2016. 2016. 2018.
Га со вод на мре жа и објек ти – – –
Ло кал ни пу те ви – ули це 2016. 2016. 2018.

Та бе ла 57:  Пла ни ра но из ме шта ње ин фра струк тур них си сте ма  
у за пад ном де лу Ба се на 

Ин фра струк тур ни си сте ми Екс про при ја ци ја
– пресељење

Из ме шта ње – 
ре кон струк ци ја 

– из град ња

Ста вља ње 
у функ ци ју

1.
Из град ња пр ве фа зе но ве 
тра се др жав ног пу та ДП IIА-
145 , (ра ни је R-101а)

2017. 2019. 2020.

2. Из град ња дру ге фа зе но ве 
тра се пу та ДП IIА-145 дo 2020. по сле 2020. –

3. Из град ња (ре кон струк ци ја) 
ло кал них са о бра ћај ни ца дo 2016. 2017. 2018.

4. Ре кон струк ци ја во до вод ног 
си сте ма „Ка ле нић” ре ше но 2017. 2018.

5. Ре кон струк ци ја во до вод ног 
си сте ма „Уб” по сле 2020. по сле 2020. –

6.

Ре кон струк ци ја елек тро е нер-
гет ске мре же и из ме шта ње
ТС35/20/6 kV „Каленић”, 
изградња ТС 35/206 kV 
„Радљево”

2016. 2016. 2018.

7. Ре кон струк ци ја те ле ко му ни-
ка ци о не мре же 2016. 2016. 2018.

8.
Ре кон струк ци ја и уре ђе ње 
јав них обје ка та у Ка ле ни ћу и 
Бр гу ла ма

2016. 2017. 2018.

9.
Из град ња и уре ђе ње но вог 
на се ља „Оби ла зни ца” и но-
вог гро бља „Уб 2” у Гу њев цу

2016. 2016. 2018.

4.4.5. За у зи ма ње зе мљи шта за по тре бе ру дар ских ра до ва

Пре се ље ње ста нов ни штва и из ме шта ње ин фра струк тур них 
си сте ма и дру гих обје ка та из зо не ру дар ских ак тив но сти пра ти за-
у зи ма ње ве ли ких по вр ши на зе мљи шта. На осно ву од го ва ра ју ћег 
план ског до ку мен та са еле мен ти ма пла на де таљ не ре гу ла ци је мо гу-
ће је утвр ди ти јав ни ин те рес и спро ве сти по сту пак екс про при ја ци-
је зе мљи шта и дру гих не по крет но сти у зо ни пла ни ра них ру дар ских 
ак тив но сти. По пра ви лу, за у зи ма ње зе мљи шта за по тре бе ру дар ства 
спро во ди се пре ма ди на ми ци раз во ја ру дар ских ра до ва, не ко ли ко 
го ди на ра ни је пре фор ми ра ња от ко па (Та бе ла 58). По треб но је пла-
ни ра ти за у зи ма ње зе мљи шта на 500 m ис пред фрон та на пре до ва ња 
по вр шин ских ко по ва, а по не кад и знат но ви ше уко ли ко је по треб но 
фор ми ра ти ре тен зи је за од бра ну ко по ва од по вр шин ских во да.

Та бе ла 58:  Пла ни ра но за у зи ма ње зе мљи шта за по тре бе  
ру дар ства 2016–2017. и 2018–2020. го ди не 

Под руч је 2016–2017. 2018–2020. укуп но
ПЛАН СКО ПОД РУЧ ЈЕ – УКУП НО 3414,5 2095,0 5059,4
Град ска оп шти на ЛА ЗА РЕ ВАЦ 2127,2 796,1 2923,3
Јун ко вац 79,5 0,0 79,5
Ба ро ше вац 145,4 0,0 145,4
Зе о ке 101,3 600,0 701,3
Ме до ше вац 190,0 193,2 383,2
Вре о ци 1378,7 0,0 1378,7
Шо пић 86,8 0,0 86,8
Ру дов ци 64,7 0,0 64,7
Би стри ца 9,3 0,0 9,3
Ма ли Цр ље ни 19,8 0,0 19,8
Кру ше ви ца 44,8 2,9 47,7
Тр бу шни ца 6,9 0,0 6,9
Оп шти на ЛАЈ КО ВАЦ 487,0 450,1 937,8
Ско баљ 99,2 450,1 549,3
Ма ли Бо рак 388,5 0,0 388,5
Оп шти на УБ 762,1 826,3 1588,4
Ка ле нић 175,0 131,4 306,4
Бр гу ле 28,1 136,0 164,1
Ра дље во 559,0 558,9 1117,9 
Оп шти на АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ 37,5 22,5 60,0
Да ро са ви ца 6,8 22,5 29,3
Про го ре о ци 30,7 0,0 30,7

Про гра ми пре се ље ња до ма ћин ста ва и из ме шта ње ин фра-
струк тур них си сте ма, као са став ни де ло ви про стор ног или ур ба ни-
стич ког пла на, спро во де се пу тем по себ них опе ра тив них про гра ма 
пре се ље ња ко је до но се ЈП ЕПС и Огран ка РБ Ко лу ба ра у са рад њи 
са је ди ни ца ма лoкалне са мо у пра ве и ме сним за јед ни ца ма.
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Гра фич ки при каз за у зи ма ња зе мљи шта до 2020. го ди не дат је на Ски ци 17. 

Ски ца 17: Оквир на ди на ми ка за у зи ма ња (екс про при ја ци је) зе мљи шта за по тре бе ру дар ства

5. ЗА ШТИ ТА ПРО СТО РА

5.1.Животнасредина

План ска кон цеп ци ја за шти те жи вот не сре ди не за сни ва се на 
чи ње ни ци да се на План ском под руч ју на ла зи ве ћи број кон цен-
три са них, ли ниј ских и ра су тих за га ђи ва ча ко ји су у кон флик ту са 
осе тљи вим на ме на ма, по пут ста но ва ња, во до при вре де, по љо при-
вре де, за шти те при ро де и др., а пла ни ра ни раз вој ко по ва, тер мо е-
нер гет ских и дру гих ин ду стриј ских обје ка та мо же да има до дат ни 
не га тив ни ути цај на ква ли тет жи вот не сре ди не.

По ла зе ћи од ци ље ва и кри те ри ју ма за шти те жи вот не сре ди-
не де фи ни са них у на ци о нал ним по ли ти ка ма и стра те ги ја ма, као 
и ка те го ри за ци је утвр ђе не ППРС, а на осно ву оче ки ва ног ста ња 
жи вот не сре ди не и пла ни ра ног при вред ног и про стор ног раз во-
ја, пред ла жу се сле де ће ка те го ри је ква ли те та жи вот не сре ди не (са 
про по зи ци ја ма и усло ви ма ко ри шће ња про сто ра):

− Зо на I об у хва та под руч ја ве о ма за га ђе не и де гра ди ра не жи-
вот не сре ди не (по вр шин ски ко по ви, ком плек си ТЕ „Ко лу ба ра А” и 
ТЕ „Ко лу ба ра Б”, де по ни је ја ло ви не, пе пе ла и шља ке, „Ко лу ба ра–
Пре ра да”, Су ша ра угља са су вом и мо кром се па ра ци јом, То пла на 
у Вре о ци ма, тран спорт ни ко ри до ри, ре ги о нал на де по ни ја от па да 
итд.): мо гу ће пре ко ра че ње ГВИ и МДК у ва зду ху, во да ма и зе мљи-
шту, пре ко мер ни ни во бу ке, ве ће ко ли чи не чвр стог от па да; по треб-
на је при ме на пре вен тив них тех нич ко-тех но ло шких ме ра на из во-
ру за га ђе ња, са на ци ја и ре кул ти ва ци ја де гра ди ра них и угро же них 
еко си сте ма и са на ци ја по сле ди ца за га ђе ња;

− Зо на II об у хва та под руч ја за га ђе не и угро же не жи вот не сре-
ди не (Ла за ре вац и де ло ви окол них на се ља: Вре о ци, В. Цр ље ни, Ба-
ро ше вац, Ка ле нић, М. Бо рак, Ме до ше вац, Ра дље во, Са ку ља, Ско-
баљ, Зе о ке и Цве то вац, др жав ни пу те ви I и II ре да, же ле знич ке пру ге, 
ре ке Ко лу ба ра, Лу ко ви ца, Пе штан, Љиг, Ту ри ја, на сељ ске ин ду стриј-
ске зо не и др.): мо гу ће по вре ме но ма ње пре ко ра че ње ГВИ и МДК у 
ва зду ху, во да ма и зе мљи шту, по ви ше ни ни во бу ке, ко му нал ни от пад, 
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али без пре ко мер ног за га ђи ва ња ра ди о ак тив ним, кан це ро ге ним и 
му та ге ним ма те ри ја ма; по треб но је кон тро ли са ти ре жи ме ко ри шће-
ња зе мљи шта и при ме ни ти тех нич ко-тех но ло шке и ор га ни за ци о не 
ме ре за шти те ра ди са на ци је и спре ча ва ња да ље де гра да ци је;

− Зо на III об у хва та под руч ја пре те жно ква ли тет не жи вот не 
сре ди не (сва оста ла на се ља на План ском под руч ју, шум ска под-
руч ја, по љо при вред не и во ћар ске зо не, под руч ја са при род ном де-
гра да ци јом, ли ва де и па шња ци, лов на и ри бо лов на под руч ја, во до-
то ци II кла се): за га ђе ње еле ме на та жи вот не сре ди не у гра ни ца ма 
до зво ље ног (ГВИ, МДК); по треб но је ели ми ни са ти или ума њи ти 
по сто је ће из во ре не га тив них ути ца ја и чу ва ти ова под руч ја при ме-
ном тех нич ко-тех но ло шких и ор га ни за ци о них ме ра за шти те.

За шти та и уна пре ђе ње ква ли те та жи вот не сре ди не оства-
ри ва ће се спро во ђе њем план ских ре ше ња, као и сле де ћих ме ра и 
смер ни ца за: 

1) за шти ту и уна пре ђе ње ква ли те та ва зду ха:
– сма ње ње еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја из по сто је ћих из во ра 

за га ђи ва ња: про пи си ва њем и стро гом кон тро лом ГВЕ за га ђу ју ћих 
ма те ри ја из ста ци о нар них и по крет них из во ра за га ђи ва ња (екс пло-
а та ци је лиг ни та, про из вод ње енер ги је, ин ду стри је и са о бра ћа ја) од 
стра не ло кал них је ди ни ца упра ве, на осно ву утвр ђе них стан дар да 
на на ци о нал ном ни воу; раз во јем и им пле мен та ци јом са вре ме них 
ме ра за шти те у окви ру ру дар ских, енер гет ских и ин ду стриј ских 
обје ка та, ка ко би се сма њи ло еми то ва ње та ло жних и ток сич них ма-
те ри ја у ат мос фе ру – од но сно сма њио сте пен за га ђе ња ва зду ха на 
План ском под руч ју; примeном eкoлoш ки пoвoљниje тeхнoлoгиje 
зa прeчишћaвaњe вaздухa у ТЕ и индустриjи у ци љу зaдoвoљeњa 
ГВЕ; сма ње њем еми си је угљен мо нок си да као про дук та не пот пу-
ног са го ре ва ња фо сил них го ри ва у зо ни др жав них пу те ва пр вог 
и дру гог ре да; прoширeњeм и тeхничким унaпрeђeњeм систeмa 
дaљинскoг грejaњa оп штин ских цен та ра и усклaђивaњe рeжимa 
рaдa пoстojeћих кoтлaрницa сa прoписимa, уз прeлaзак с угљa нa 
тeчнa гoривa; смaњeњeм пoтрoшњe угљa и пoвeћaњeм пoтрoшњe 
oбнoвљивих извoрa eнeргиje зa тoплoтнe пoтрeбe дoмaћинстaвa; 
уна пре ђе њем си сте ма јав ног пре во за и же ле знич ког тран спор та; и 
за тва ра њем и са на ци јом по сто је ћих оп штин ских де по ни ја;

– огра ни ча ва ње еми си ја из но вих из во ра за га ђи ва ња: оба ве-
зне ин те гри са не до зво ле за по сто је ћа и но ва по стро је ња и објек те, 
уз про ме не у на чи ну функ ци о ни са ња по сто је ћих обје ка та и по-
стро је ња; при ме на нај бо љих до ступ них тех но ло ги ја и ре ше ња за 
но ва по стро је ња и објек те; и оба ве зном из ра дом про це не ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну за сва ко но во по стро је ње;

– си сте мат ско пра ће ње ква ли те та ва зду ха – кон тро ла ква ли-
те та ва зду ха на ви ше мер них ме ста (Ла за ре вац, Уб, Лај ко вац) у 
склaду сa Eврoпскoм дирeк тивoм o прoцeни и упрaвљaњу квaли-
тeтoм aмбиjeнталнoг вaздухa (96/62/EС), у окви ру др жав не мре же 
мер них ста ни ца за ме ре ње ре ги о нал ног и пре ко гра нич ног ат мос-
фер ског пре но са за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху и аеро се ди мен ти-
ма у окви ру ме ђу на род них оба ве за, као и ви ше ло кал них мер них 
ста ни ца за фик сна ме ре ња (на се ља у не по сред ној бли зи ни по вр-
шин ских ко по ва, ин ду стриј ских и ТЕ по стро је ња: Вре о ци, В. Цр-
ље ни, Ме до ше вац итд.), а у скла ду са За ко ном о за шти ти ва зду ха и 
Уред бом о усло ви ма за мо ни то ринг и зах те ви ма ква ли те та ва зду ха 
(„Слу жбе ни гла сник PC”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);

– раз вој мре же ме те о ро ло шких ста ни ца са осма тра њем свих 
ме те о ро ло шких па ра ме та ра на План ском под руч ју (по себ но у Ла-
за рев цу, Убу и Лај ков цу);

– из ра да ре ги стра за га ђи ва ча са би лан сом еми си је; 
– де фи ни са ње ре ги о нал не стра те ги је за шти те ва зду ха, пла-

но ва у слу ча ју ме ђу ре ги о нал ног за га ђе ња (Обре но вац, Ла за ре вац), 
ло кал них пла но ва ква ли те та ва зду ха и пла но ва опе ра те ра за сма-
ње ње еми си ја из ста ци о нар них по стро је ња;

2) за шти ту и уна пре ђе ње ква ли те та во да:
– за шти та по сто је ћих и пла ни ра них из во ри шта во до снаб де-

ва ња, као и из во ри шта тер мо ми не рал них во да, ус по ста вља њем од-
го ва ра ју ћих зо на и ре жи ма са ни тар ног над зо ра и за шти те жи вот не 
сре ди не;

– обез бе ђе ње ра ци о нал ног ко ри шће ња во де у ин ду стри ји и 
енер ге ти ци, уво ђе њем но вих тех но ло ги ја и ре цир ку ла ци је;

– укла ња ње сме ћа са оба ла (по себ но Ко лу ба ре и ма њих во до-
то ка) и из ко ри та ре ка и ка на ла за на вод ња ва ње;

– пре по зна ва ње и укла ња ње из во ра за га ђи ва ња ре ка: ис пи ти-
ва њем ква ли те та от пад них во да и пра ће њем ха ва риј ских за га ђе-
ња (члан 105. За ко на о во да ма); пре чи шћа ва њем от пад них во да до 

ни воа ко ји од го ва ра ГВИ, од но сно до ни воа ко јим се не на ру ша ва-
ју стан дар ди ква ли те та жи вот не сре ди не ре ци пи јен та (члан 99. За-
ко на о во да ма); ус по ста вља њем си сте ма ин те грал ног управљaња 
от па дом на те ри то ри ја ма свих оп шти на у скла ду са план ским ре-
ше њи ма; спре ча ва њем од ро ња ва ња и спи ра ња сме ћа у ре ке са по-
сто је ћих сме тли шта, до њи хо вог за тва ра ња и ре ме ди ја ци је;

– до след на при ме на Европ ске ди рек ти ве о во да ма (2000/60/
EC) и За ко на о во да ма РС у до ме ну: утвр ђи ва ња и ко ор ди на ци је ме-
ра за по вр шин ске и под зем не во де ко је при па да ју истом еко ло шком, 
хи дро ло шком и хи дро ге о ло шком сли ву; спре ча ва ња или сма ње ња 
ути ца ја не зго да код ко јих до ла зи до из не над ног за га ђи ва ња во да; 

– си сте мат ско пра ће ње ква ли те та во да: ре дов но пра ће ње 
вред но сти по ка за те ља ква ли те та во да и ре дов но пра ће ње са ста ва 
от пад них во да пре ис пу шта ња у ре ци пи јент;

3) за шти ту и уна пре ђе ње ква ли те та зе мљи шта:
– си сте мат ско пра ће ње ква ли те та зе мљи шта: пра ће ње кон-

цен тра ци је те шких ме та ла у зе мљи шту (по себ но у оп шти на ма Ла-
за ре вац и Уб);

– очу ва ње еко ном ских и еко си стем ских функ ци ја зе мљи шта 
спро во ђе њем тех нич ких и би о ло шких ра до ва и ме ра за шти те на 
еви ден ти ра ним еро зи о ним те ре ни ма, по себ но оним са ек це сив ном 
еро зи јом (у сли ву Там на ве, Ко лу ба ре и њи хо вих при то ка);

– ре ме ди ја ци ја по сто је ћих сме тли шта, за тво ре них оп штин-
ских де по ни ја (или де по ни ја у про це су за тва ра ња), ком плек са 
екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на, де по ни ја пе пе ла и шља ке, 
при вре ме них по зај ми шта зе мље и ка ме на за из град њу пу те ва; мо-
ни то ринг ква ли те та зе мљи шта, у не по сред ној око ли ни ових ло ка-
ци ја на кон њи хо вог за тва ра ња ра ди про це не угро же но сти де гра ди-
ра них про сто ра:

– прeдузимaње мeрa зa смaњeњe ризикa oд зaгaђивaњa 
зeмљиш тa при склaдишт eњу, прeвoзу и прeтaкaњу нaфтних дeри-
вaтa и oпaсних хeмикaлиja; 

– припрeма прeвeнтивних и oпeрaтивних мeрa зaш титe, 
рeaгoвaњa и пoступaкa сaнaциje зeмљиш тa у случajу хaвaриjскoг 
изливaњa oпaсних мaтeриja у oкoлину;

4) уна пре ђе ње ква ли те та јав ног здра вља:
– де фи ни са ње по ли ти ка јав ног здра вља на ни воу по је ди нач-

них оп шти на или це лог ре ги о на (по себ но Ла за рев ца и Уба, под ди-
рект ним ути ца јем ТЕ у В. Цр ље ни ма, Ка ле ни ћу – „Ко лу ба ра Б” и 
Обре нов цу) ко ји ма би се од ре ди ли при о ри те ти и па ра ме три за ак-
ци ју као од го вор на здрав стве не по тре бе ло кал ног ста нов ни штва;

– пра ће ње ефе ка та енер гет ских, ин ду стриј ских и ру дар ских 
ак тив но сти на здрав стве но ста ње по пу ла ци је;

– обез бе ђи ва ње усло ва за бр зо ре а го ва ње у слу ча ју еко ло-
шких ак ци де на та;

– про ши ре ње са ни тар ног над зо ра си сте ма за во до снаб де ва ње 
и пре чи шћа ва ње от пад них во да;

– сма њи ва ње ни воа бу ке за штит ним ба ри је ра ма на угро же-
ним ло ка ци ја ма, по ред са о бра ћај ни ца и ин ду стри ја, ко је угро жа-
ва ју ста но ва ње;

– при ме на про пи са них ме ра за шти те од не јо ни зу ју ћег зра че-
ња (да ле ко во ди, тра фо-ста ни це); 

– раз вој и уна пре ђе ње ква ли те та и до ступ но сти јав ним слу-
жба ма од зна ча ја за јав но здра вље;

5) спре ча ва ње ри зи ка од на стан ка уде сних си ту а ци ја:
– спро во ђе њем 24-ча сов ног си сте ма мо ни то рин га ква ли те та 

во де, ва зду ха и зе мљи шта; 
– спро во ђе њем по ступ ка до би ја ња ин те гри са не до зво ле за 

по сто је ћа по стро је ња и објек те, но ве објек те и про ме не у на чи ну 
функ ци о ни са ња по сто је ћих обје ка та и по стро је ња; и

– пред ла га њем но вих ло ка ци ја ко ја има ју по тен ци јал ни ри-
зик од на стан ка уде сних си ту а ци ја; 

6) под сти ца ње ра ци о нал ног ко ри шће ња при род них ре сур са, 
мак си мал ног ко ри шће ња се кун дар них си ро ви на, сма ње ња еми си је 
за га ђу ју ћих ма те ри ја и уво ђе њем чи сти је про из вод ње:

– из ра дом ин вен та ра га со ва са ефек том ста кле не ба ште у сек-
то ру енер ге ти ке, ин ду стри је, по љо при вре де и упра вља ња от па дом;

– ре ви та ли за ци јом за ста ре лих про из вод них енер гет ских обје-
ка та уз по бољ ша ње тех но ло шких и опе ра тив них пер фор ман си;

– оспо со бља ва њем за мак си мал но ко ри шће ње се кун дар них 
си ро ви на;

– оспо со бља ва њем и уна пре ђи ва њем по сто је ћих си сте ма за 
за шти ту у ци љу сма ње ња еми си је штет них ма те ри ја из тер мо е нер-
гет ских ка па ци те та;
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– по бољ ша њем по сто је ћег и да љи раз вој си сте ма да љин ског 

гре ја ња уз га ше ње ма лих ко тлар ни ца;
– суп сти ту ци јом фо сил них го ри ва уна пре ђе њем рас по ло жи-

вих ка па ци те та за ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је;
7) из град њу и ја ча ње ин сти ту ци о нал них ка па ци те та на ре ги-

о нал ном и ло кал ном ни воу, по бољ ша ње ин сти ту ци о нал не ко ор ди-
на ци је на хо ри зон тал ном и вер ти кал ном ни воу, про ши ре њем мо-
ни то рин га и да љим раз ви ја њем ин те грал ног ка та стра за га ђи ва ча 
(на ци о нал ног ре ги стра из во ра за га ђи ва ња);

8) раз ви ја ње јав не све сти о за шти ти жи вот не сре ди не:
– бо ље ин фор ми са ње и ко му ни ка ци ја са јав но шћу; 
– раз ви ја ње ме ха ни за ма уче шћа јав но сти у од лу чи ва њу о пи-

та њи ма жи вот не сре ди не; 
9) уна пре ђе ње еко ме наџ мен та етап ним уво ђе њем и при ме-

ном стан дар да ISO 14000 за упра вља ње жи вот ном сре ди ном у 
пред у зе ћи ма, и у дру гој фа зи си сте ма EMAЅ.

С об зи ром на огра ни че не ефек те у при ме ни ме ра за шти те 
жи вот не сре ди не у прет ход ном пе ри о ду у зо на ма ути ца ја ру дар-
ско-енер гет ског си сте ма, у на ред ном пе ри о ду, ЈП ЕПС ће, као 
упра вљач, спро ве сти ак тив но сти на утвр ђи ва њу ста ња жи вот не 
сре ди не, та ко што ће ан га жо ва ти акре ди то ва ну, не за ви сну ин сти-
ту ци ју ко ја ће спро ве сти ме ре ње па ра ме та ра о ути ца ји ма ру дар-
ско-енер гет ског ком плек са на жи вот ну сре ди ну. Има ју ћи у ви ду да 
су у не по сред ној зо ни ути ца ја ру дар ских ак тив но сти еви ден ти ра-
не по сле ди це ути ца ја по ве ћа не бу ке и ви бра ци ја, нео п ход но је ис-
тра жи ти (ура ди ти ве шта че ње) ефе ка та и ових ути ца ја. При о ри тет 
у овим ис тра жи ва њи ма и ме ре њи ма има ће на се ља Ве ли ки Цр ље-
ни и Ба ро ше вац. Нео п ход но је са гле да ти ку му ла тив не ути ца је.

Ши ри на за штит ног по ја са око ру дар ских, енер гет ских, ин-
фра струк тур них и дру гих по го на/обје ка та мо же да бу де 300, 500 
или ви ше ме та ра, али се не мо же уна пред утвр ди ти, већ мо ра да 
бу де ре зул тат ме ре ња и про це на ути ца ја. У зо ни на пре до ва ња по-
вр шин ских ко по ва обез бе ђу је се за штит ни по јас од ми ни мал но 
500 m’. Од ре ђи ва ње зо не ути ца ја и за штит ног по ја са од ла га ли-
шта ја ло ви не, пе пе ла и шља ке, по го на за пре ра ду угља, тер мо е-
лек тра на и ин фра струк тур них ко ри до ра зах те ва пер ма нент ни мо-
ни то ринг по сто је ћих про це на оче ки ва них ути ца ја. Ути ца ји ових 
обје ка та на окру же ње мо гу се у зна чај ној ме ри сма њи ти до след-
ном при ме ном за штит них ме ра (на ве де не у Про стор ном пла ну: 
кон тро ла SO2, CO2 и др., при ме на/уград ња елек тро фил те ра, са го-
ре ва ње у „флу и ди зо ва ном сло ју”, по ста вља ње ба ри је ра за сма ње-
ње ути ца ја бу ке и пра ши не, „ве зи ва ње” пра ши не, пре чи шћа ва ње 
ин ду стриј ских во да и сл.).

5.2.Рекултивацијаиревитализацијапростора

План ре кул ти ва ци је зе мљи шта и ре ви та ли за ци је при ро де на 
те ре ни ма ко ји су де гра ди ра ни ру дар ством и енер ге ти ком. за сни ва 

се на кон цеп ту це ло ви те ре ге не ра ци је, об но ве или ус по ста вља ња 
но вог ка рак те ра пре де ла. 

Кон цеп ци ја раз во ја ру дар ских ра до ва до 2020. го ди не пред-
ви ђа од ла га ње ја ло ви не (от крив ке) ис кљу чи во у уну тра шњим од-
ла га ли шти ма ко по ва без за у зи ма ња но вих по вр ши на за ову свр ху. 
Ова окол ност зна чај но огра ни ча ва мо гућ ност спро во ђе ња трај не 
ре кул ти ва ци је у овом ре ла тив но крат ком пе ри о ду. Мно го обим ни ја 
ре кул ти ва ци ја мо ћи ће да се ре а ли зу је тек у пост план ском пе ри о ду.

У пе ри о ду до 2020. го ди не пла ни ра се спро во ђе ње ре кул ти-
ва ци је на 814,7 ha де гра ди ра ног про сто ра (718,0 ha – од ла га ли шта 
от крив ке и 96,7 ha – од ла га ли шта пе пе ла), све на ме ње но по ди за њу 
шу ма (Та бе ла 59).

Та бе ла 59:  План ре кул ти ва ци је од ла га ли шта ја ло ви не и пе пе ла  
у пе ри о ду 2016–2020. го ди не (у ha)

Ру дар ски обје кат/КО Укуп но
ПЛА НИ РА НА РЕ КУЛ ТИ ВА ЦИ ЈА – СВЕ ГА 814,7
Од ла га ли шта ја ло ви не – све га 718,1
„Там на ва – за пад но по ље” 119,3
 1. КО Ка ле нић 88,3
 2. КО Ма ли Бо рак 31,0
„Там на ва – ис точ но по ље” 352,9
 1. КО Ка ле нић 2,2
 2. КО Ма ли Бо рак 15,2
 3. КО Цве то вац 195,0
 4. КО Вре о ци 58,6
 5. КО Ско баљ 81,9
„По ље Ве ли ки Цр ље ни” 245,8
 1. КО Вре о ци 131,1
 2. КО Ве ли ки Цр ље ни 39,5
 3. КО Цве то вац 75,2
Од ла га ли ште пе пе ла – све га 96,7
 1. КО Ве ли ки Цр ље ни 52,4
 2. КО Со ко ло во 27,6
 3. КО Сте по је вац 16,7

Исто вре ме но се пла ни ра за у зи ма ње 408,2 ha ра ни је ре кул ти-
ви са них зе мљи шта (179,9 ha по љо при вред ног, 220,2 ha шу ма и 7,3 
ha во де них по вр ши на – је зе ра/ба ре) за ши ре ње де по ни ја от крив ке 
на ко по ви ма По ља „Д”, По ља „Е” и По ља „Ц”. 

Бу ду ћи да се пе до ло шки про це си од ви ја ју ве о ма спо ро, ге-
не рал но се мо же оце ни ти да по нов но за у зи ма ње ре кул ти ви са них 
по вр ши на до но си ма ње еко си стем ске и со ци о е ко ном ске ште те од 
ши ре ња ко по ва на при род но фор ми ра на зе мљи шта ко ја се да нас 
по сма тра ју као, у осно ви, нео б но вљи ви при род ни ре сур си (Та бе ла 
60, Гра фи кон 12).

Та бе ла 60:  Би лан си ре кул ти ва ци је де гра ди ра ног про сто ра у 2020, у од но су на 2016. го ди ну (у ha)

Ред. 
бр. Оп шти на/КО Ста ње 2016. – све га ре кул тиви са но

Би лан си 2016–2020. Ста ње 2020.
Поновно заузимање Нова рекултивација Свега  

рекултивисано
од тога

Пољопривреда Шуме Пољопривреда Шуме шуме пољопривреда воде
Свега ПП 1020,6 –179,9 –179,9 814,7 1427,8 1328,2 79,0 20,5
ГО Лазаревац 992,9 –179,9 –220,2 596,1 1181,5 1083,7 77,3 20,5
1. Aрaповaц 253,5 –17,6 –19,3  213,1 187,7 25,4 0
2. Бaрошевaц 81,7 –40,0 –41,7 0 0 0
5. Велики Црљени 4,3 – – – 91,9 96,2 96,2 –
7. Вреоци – – – – 189,7 189,7 189,7 –
9. Зеоке 52,8 –16,9 –35,9 – – – – –
10. Jунковaц 195,7 –57,2 –72,7 – 64,1 38,3 25,8
15. Мали Црљени 8,4 2,9 5,5 8,4 2,9 5,5
17. Миросaљци 211,8 – – – – 211,8 193,0 – 18,8
19. Пркосaвa 73,3 –37,0 –34,1 – 0 0 0
20. Рудовци 27,7 –11,2 –16,5 – – 0 0 0
22. Соколово – – – – 27,6 27,6 27,6 –
23. Степоjевaц 38,5 – – – 16,7 55,2 51,1 4,1
27. Цветовaц 45,3 – – 270,2 315,1 294,6 19,2 1,7
Општина Лајковац 27,7 – – 128,1 155,8 154,0 1,8 –
3. Мaли Борaк 27,7 – – 46,2 73,9 72,1 1,8 –
6. Скобaљ – – – – 81,9 81,9 81,9 – –
Општина Уб – – – – 90,5 90,5 90,5 – –
2. Кaленић – – – – 90,5 90,5 90,5 – –
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Графикон 12.  Планиране промене односа између рекултивисаног 
простора и заузетог рударством и ТИ комплексом 
(у ha), 2015 и 2020.

При из бо ру пла ни ра них на ме на ре кул ти ва ци је узе ти су у 
об зир не са мо при род ни фак то ри, од ко јих нај ве ћи зна чај има-
ју хи дро ло шки усло ви, кон фи гу ра ци ја те ре на, по себ но на гиб на 
па ди на ма, кли ма и до ступ ност до пе до ге нет ског суп стра та, већ и 
ду го роч ни еко ло шки и еко ном ски ин те ре си жи те ља План ског под-
руч ја. У том до ме ну је по треб но да ље ја ча ње еду ка тив не и ин фор-
ма тич ке по др шке ло кал ним за јед ни ца ма, ра ди ши ре ња пер спек-
ти ва за из бор ре ше ња ко је до при но се по бољ ша њу оп штих усло ва 
жи вот не сре ди не, ду го роч ном еко ном ском раз во ју ши рег ре ги о на 
и функ ци о нал ном и естет ском уна пре ђи ва њу де гра ди ра ног про-
сто ра.

Пред ло же ни план за сни ва се на сле де ћим по став ка ма:
– за у зи ма ње зе мљи шта за екс пло а та ци ју лиг нит ских ле жи-

шта је при вре ме но, што под ра зу ме ва да су усло ви, об у хват, ди на-
ми ка, фи нан сиј ска сред ства и дру ги фак то ри од зна ча ја за успе-
шно спро во ђе ње про гра ма ре кул ти ва ци је де гра ди ра ног про сто ра и 
ре ге не ра ци је, об но ве или ус по ста вља ња но вог ка рак те ра пре де ла, 
де фи ни са ни у фа зи тех нич ко-тех но ло шког про јек то ва ња ру дар-
ских ра до ва, у скла ду са за ко ном;

– оба ве зно се мо ра ју обез бе ди ти усло ви за се лек тив но ски-
дaње ху му сног слоja земљиш тa, без чегa ниjе мо гу ће врaћaње 
нaрушеног биокaпaците тa просторa;

– нео п ход но је ја ча ње ис тра жи вач ке и план ске по др шке за: 
пра ће ње усло ва спољ не сре ди не (пе до ло шка и фи то це но ло шка ис-
тра жи ва ња); сук це сив но ана ли зи ра ње фи зич ких и хе миј ских осо-
би на от крив ке то ком це лог екс пло а та ци о ног пе ри о да; укљу чи ва ње 
те ре на за у зе тих ру дар ско-енер гет ским ак тив но сти ма у си стем ге о-
граф ске ин фор ма ти ке; уво ђе ње ме ђу на род но при хва ће них ин ди ка-
то ра и стан дар да ква ли те та зе мљи шта у по сту пак из бо ра од го ва-
ра ју ћих ме то да и тех ни ка ре кул ти ва ци је; и ус по ста вља ње си сте ма 
оце не и пра ће ња при ме ње них ме ра ре кул ти ва ци је;

– сло же ни про бле ми об но ве и уре ђе ња де гра ди ра них пре де ла 
се оба ве зно са гле да ва ју у скло пу пла на ре ге не ра ци је, об но ве или 
ус по ста вља ња но вог ка рак те ра пре де ла23; 

– тро шко ви и ефек ти при ме њи ва них ме ра се оце њу ју со ци о е-
ко ном ским и еко ло шким кри те ри ју ми ма.

Спро во ђе ње пла на ре ге не ра ци је, об но ве или „ус по ста вља-
ња но вог ка рак те ра” про сто ра засниваћe сe на по себ ним дугoрoч-
ним и срeдњeрoчним прoграмима, инвeстициoним прoјeк тима, 
про јек ти ма ре кул ти ва ци је и од го ва ра ју ћој тех нич кој до ку мен та-
ци ји. У фа зи про јек то ва ња сe алтeрнативнo раз ра ђу ју при клад на 
тeхнoлoш ка рeшeња, eкoлoш ки аспeкт и, прeдрачуни инвeстициo-
них трoш кoва, извoри срeдстава, тр жи шни ри зи ци и нeизвeснoсти, 
oчeкивани фи нан сиј ски и друш твeни eфeк ти и др. При то ме се 
оба ве зно мо ра ју ува жи ти ци ље ви, кон цеп ци ја и при о ри те ти стра-
те ги је раз во ја шу ма на Ад ми ни стра тив ном под руч ју гра да Бе о гра-
да, с јед не стра не, и ком плек сни ка рак тер ме ра по ли ти ке одр жи вог 
по љо при вред ног и ру рал ног раз во ја, с дру ге. То зна чи да по ред во-
ђе ња ра чу на o об но ви при род не плод но сти зе мљи шта и пoвeћању 
би о ло шке разнoврснoсти План ског пoдручја, тре ба обез бе ди ти ин-
ституциoналне, oрганизациoне, тeхничкo-тeхнoлoш ке, eкoнoмске 
и сoциoпсихoлoшке усло ве за ор га ни зо ва ње по ро дич них га здин-
ста ва на ре кул ти ви са ним по вр ши на ма, пре ма мо де лу мул ти функ-
ци о нал не по љо при вре де, ко ја, оба вља њем функ ци ја ве за них за 
–––––––––––––––
23 Пре ма: На црт Ак ци о ног пла на за им пле мен та ци ју Европ ске кон цен ци је о пре-

де лу у Ср би ји, ИАУС, Ми ни стар ство по љо при вре де и жи вот не сре ди не, 2014. 
го ди не.

про из вод њу хра не и не пре храм бе них по љо при вред них си ро ви на, 
исто вре ме но обез бе ђу је за шти ту жи вот не сре ди не и при род них 
ре сур са и очу ва ње еко ном ско-со ци јал не ви тал но сти и кул тур но-
исто риј ског на сле ђа ру рал них за јед ни ца. У тим окви ри ма тре ба 
од ре ди ти и мо да ли те те вра ћа ња eкспрoприсанoг зeмљиш та првo-
битним вла сни ци ма.

Оства ри ва ње ге не рал ног пра ви ла да се на по стру дар ским те-
ре ни ма мо ра, у што је мо гу ће кра ћем ро ку, ус по ста ви би о ло шки 
ка па ци тет, ко ји се мо же ис ко ри сти ти за ства ра ње ве штач ких шум-
ских за јед ни ца, по љо при вред них кул ту ра, де ко ра тив них за јед ни ца у 
бли зи ни на се ља, ре кре а тив них цен та ра или спе ци фич них за јед ни ца 
би о то па на коп ну и у во ди у окви ру вред них пре де о них це ли на, од-
ви ја ће се у три из во ђач ке фа зе: тех нич ка ре кул ти ва ци ја, би о ло шка 
ре кул ти ва ци ја и кре и ра ње но вих со ци о кул тур них са др жа ја пре де ла.

Тех нич ка ре кул ти ва ци ја (ре гу ла ци ја хи дро ло шких усло ва, 
план ско рас по ре ђи ва ње огром них ма са от крив ке, по бољ ша ва ње 
фи зич ких и хе миј ских осо би на зе мљи шта/суп стра та, рав на ње по-
вр ши, фор ми ра ње од го ва ра ју ћи на ги ба и дру гих фак то ра си гур но-
сти и ста бил но сти те ре на и сл.) об у хва та нај ску пље, али и нај зна-
чај ни је ра до ве на укуп ној ре кул ти ва ци ји зе мљи шта. У овој фа зи 
се спро во ди и ре ме ди ја ци ја за га ђе них ло ка ли те та. У тим окви ри ма 
се на ро чи то мо ра во ди ти ра чу на о ства ра њу од го ва ра ју ће фи зич ке 
осно ве за пу ну ва ло ри за ци ју за штит них функ ци ја шу ма. По себ но 
је ва жно фор ми ра ње па ди на са на ги би ма ма њим од 35% (20º) дуж 
ли ни је глав ног па да на за пад ним, ју жним и ис точ ним екс по зи ци ја-
ма, од но сно ма њим од 25% (14º) на се вер ним екс по зи ци ја ма. Уко-
ли ко по сто је не пре мо сти ва про стор на и ге о ме ха нич ка огра ни че ња 
за ис по што ва ње тог зах те ва у по ступ ку тех нич ке ре кул ти ва ци је, 
сад ња шу ма се мо же пла ни ра ти и на стр ми јим те ре ни ма, са на ги-
би ма до мак си мум 26º (49%), уз исто вре ме но де фи ни са ње по треб-
них ан ти е ро зи о них ра до ва и ме ра. У ко нач но об ли ко ва ње ко си на 
мо ра ју се укљу чи ти од го ва ра ју ћи тех нич ки ра до ви за спре ча ва ње 
на глог оти ца ња во де и за у ста вља ње ње ног еро зи о ног деј ства, по-
пут ма лих зе мља них бра на (бер ми), кон тур них ру сти кал них зи-
ди ћа од ка ме на, ру сти кал них пре гра ди ца од ка ме на, кон тур них 
те ра са (гра до на); кон тур них јар ко ва; ра зних вр ста пле те ра, па и 
шкар пи ра ња ја ко наг ну тих по вр ши на усе ку или на си ту. Оба ве зна 
је из град ња при ступ них пу те ва од твр де под ло ге, до вољ но ши ро-
ких и са успо ни ма ко ји до зво ља ва ју нео ме та њо кре та ње ме ха ни за-
ци је за ре дов но об ра ђи ва ње по љо при вред ног зе мљи шта, од но сно 
оба вља ње од го ва ра ју ћих ме ра не ге шум ских за са да.

Би о ло шка ре кул ти ва ци ја пред ста вља ви ше го ди шњи про-
цес, усме рен на об на вља ње про из вод ног по тен ци ја ла зе мљи шта, 
са ђе њем/се ја њем и ре дов ним одр жа ва њем/не го ва њем од го ва ра-
ју ћих биљ них за са да/кул ту ра, ко је до при но се по кре та њу пе до-
ге нет ских про це са и фор ми ра њу ста бил ног биљ ног по кри ва ча у 
ви ду ве штач ких шум ских за јед ни ца, по љо при вред них кул ту ра, 
де ко ра тив них за јед ни ца у бли зи ни на се ља, ре кре а тив них цен та-
ра или дру гих спе ци фич них за јед ни ца би о то па у окви ру вред них 
пре де о них це ли на. С об зи ром на пла ни ра но при во ђе ње ре ла тив но 
ве ли ких по вр ши на за рав ње них пла тоа од ла га ли шта пре ђа шњој, 
по љо при вред ној на ме ни, по себ но тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу 
да је ства ра ње ху му са у ја ло ви на ма ко је га не ма ју ја ко ду го тра јан 
про цес, што пред ста вља бит но огра ни че ње за по сти за ње ста бил не 
и кон ку рент не по љо при вред не про из вод ње. Сто га је оба ве зна при-
ме на кoмплeксних мeра агрoбиoлoш кe рeк ултивацијe (унoшeњe 
хумуснoг слoја и/или лигнит скoг пра ха, минeралнo и зeлeниш-
нo ђубрeњe, oдгoварајући плoдoрeд, пoљски путeви, вeличина и 
oблик парцeла и сл.), као и обез бе ђе ње мо гућ но сти за на вод ња ва-
ње и са о бра ћај не до ступ но сти за ре дов ну об ра ду и не гу по љо при-
вред них кул ту ра. При спро во ђе њу ре кул ти ва ци је по шу мља ва њем 
тре ба во ди ти ра чу на о из бо ру та квог сор ти мен та др ве на сте ве ге та-
ци је ко ји пот по ма же по кре та ње пе до ге нет ских про це са, спон та но 
об на вља ње аутох то них вр ста при зем не зе ља сте и жбу на сте шум-
ске ве ге та ци је и на се ља ва ње ди вље фа у не, укљу чу ју ћи ор га ни зме 
ко ји по др жа ва ју про из вод њу би о ма се и про дук тив ност еко си сте-
ма (ми кро ор га ни зми тла, пре да то ри, опра ши ва чи), као и о ин фра-
струк тур ном опре ма њу за раз вој ло ва и лов ног ту ри зма, ко њич ког 
спор та и дру гих спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја.

Де пре си је су на ме ње не за спро во ђе ње вод не ре кул ти ва ци-
је, при ме ном ме ра ко ји ма се обез бе ђу је це ло ви то уре ђе ње бу ду-
ћих вод них те ла, у скла ду с прет ход но де фи ни са ним функ ци ја ма 
(у пост план ском пе ри о ду). У слу ча ју спорт ско-ре кре а тив них или 
пеј за жних функ ци ја, нео п ход но је мо де ли ра ње об ли ка во де ног 
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огле да ла, чи шће ње дна од оста та ка ру дар ске опре ме, функ ци о нал-
но и естет ско уре ђе ње и озе ле ња ва ње оба ла, а на ро чи то спре ча ва-
ње еутро фи ка ци је ко ја има ка та стро фал не ми ри сне ефек те. Ако је 
на ме на осни ва ње ко мер ци јал них риб ња ка, оба ве зно је обез бе ђе ње 
ква ли те та во де ко ји од го ва ра по тре ба ма га је ња од ре ђе них вр ста 
ри ба и фор ми ра ње та кве мор фо ло ги је, за пре ми не и ин фра струк ту-
ре аку му ла ци је ко ја омо гу ћа ва про фи та бил но оба вља ње пла ни ра-
них ви до ва при вред ног ри бо ло ва. 

Ра ди кон ти ну и ра ног по ве зи ва ња и умре жа ва ња свих ка те го-
ри ја зе ле них по вр ши на у си стем ко ји до при но си за шти ти, об но ви 
и по ве ћа њу би о ди вер зи те та, по треб но је пот по ма га ње спон та ног/ 
при вре ме ног озе ље ња ва ња те ре на за у зе тих ру дар ским ра до ви ма, 
од но сно очу ва ње по сто је ћих жи ви ца, жбу ња, га је ва и вла жних 
ста ни шта. Сву да где за то не по сто је огра ни че ња ру дар ске при ро де 
је по треб но пред у зе ти ме ре за сма ње ње не по вољ них ути ца ја ко по-
ва на окру же ње, по ди за њем по ја се ва за штит ног зе ле ни ла.

5.3.Заштитаприродеипредела

По што на План ском под руч ју по сто ји са мо Ме мо ри јал ни 
при род ни спо ме ник „Врап че бр до”, опре де ље ње Про стор ног пла-
на Ре пу бли ке Ср би је за по ве ћа њем по вр ши не под за шти ће ним 
под руч ји ма спро во ди ће се по др шком ин тен зи ви ра њу на уч них и 
дру гих ак тив но сти на ста вља њу под од го ва ра ју ћи ре жим за шти-
те ло ка ли те та „Про фил ка рак те ри стич ног раз ви ћа гор њег пон та 
– Ве ли ки Цр ље ни”, ко ји је еви ден ти ран као вре дан обје кат ге о на-
сле ђа, као и на пре по зна ва њу и ва ло ри за ци ји дру гих фе но ме на, 
ло ка ли те та и ам би јен тал них це ли на од по себ ног при род ног и кул-
тур но-исто риј ског зна ча ја.

Ди рек тан до при нос за шти ти при ро де да ће ре ше ња ко ја се од-
но се на укла ња ње, кон тро лу, огра ни ча ва ње или ре ду ко ва ње за га ђе-
ња, ко ја пред ста вља ју ри зик по здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну, 
раз ра ђе на у по себ ном одељ ку овог пла на. Усло ви и ме ре за шти те 
есен ци јал них при род них ре сур са (во де, зе мљи ште и би о ди вер зи-
тет) спро во ди ће се ком па ти бил ним план ским ре ше њи ма ко ја се од-
но се на раз вој во до при вре де и во до при вред не ин фра струк ту ре, одр-
жи ви по љо при вред ни и ру рал ни раз вој, одр жи во га здо ва ње шу ма ма 
и одр жи ви раз вој лов ства и ри бар ства. По ред то га је, са ста но ви шта 
по себ них ци ље ва по ли ти ке за шти те при ро де и уре ђе ња пре де ла, 
као бит не ком по нен те жи вот не сре ди не, кроз ко ју се ис по ља ва ло-
кал ни кул тур но-исто риј ски иден ти тет, по треб на по себ на по др шка: 

– пот по ма га њу спон та ног/при вре ме ног озе ље ња ва ња те ре на 
за у зе тих ко по ви ма и пе пе ли шти ма, као и фор ми ра њу за штит них 
зе ле них по ја се ва по боч ним ли ни ја ма на пре до ва ња фрон та ко по ва;

– очу ва њу по сто је ћих жи ви ца, жбу ња, га је ва и вла жних ста-
ни шта, сву да где за то не по сто је огра ни че ња ру дар ске при ро де, 
ра ди кон ти ну и ра ног по ве зи ва ња и умре жа ва ња свих ка те го ри ја зе-
ле них по вр ши на у си стем ко ји до при но си за шти ти, об но ви и по-
ве ћа њу зо о фон да; 

– очу ва њу, уна пре ђи ва њу и за шти ти ам би јен тал них, естет ских 
и ту ри стич ко-ре кре а тив них по тен ци ја ла ру рал них и ур ба них пре де ла 
од по себ ног раз вој ног ин те ре са на ло кал ном и ре ги о нал ном ни воу;

– иден ти фи ко ва њу ста ни шта живoтињских и биљ них вр ста, 
ди вљих вр ста гљи ва, лишајeва и дру гих при род них до ба ра, ко ја су 
oбухваћeна Урeдбoм o за шти ти прирoдних рeт кoсти, као и пред-
у зи ма њу од го ва ра ју ћих ак тив но сти за њи хо ву за шти ту, од но сно 
па жљи во и огра ни че но ко ри шће ње, укoликo сe у да љим ис тра жи-
ва њи ма тe при род не рет ко сти кoнстатују на Планскoм пoдручју; 

– спре ча ва њу уно ше ња ге не тич ки мо ди фи ко ва них ор га ни за-
ма у при род ну сре ди ну, по што ва њем оба ве за пре у зе тих на осно ву 
Кар та ге на про то ко ла о би о ло шкој си гур но сти и Кон вен ци је о би о-
ди вер зи те ту, ко је су у Ре пу бли ци Ср би ји санк ци о ни са не За ко ном о 
ге не тич ки мо ди фи ко ва ним ор га ни зми ма и За ко ном о за шти ти жи-
вот не сре ди не;

– по ве ћа њу сте пе на за шти те ре ла тив но ста бил них екоси-
стемa у окви ру ру рал них пре де ла ко ји ни су ја че за хва ће ни штет-
ним ути ца ји ма ру дар ских ак тив но сти, та ко да у њи хо вим окви ри-
ма вла да спе ци фич ни струк тур ни ред из ме ђу по љо при вред них, 
шум ских и из гра ђе них по вр ши на и од ре ђе не, ло кал но спе ци фич не 
за ко ни то сти раз во ја;

– ис ко ри шћа ва њу мо гућ но сти адап та ци је по стру дар ских те-
ре на и на пу ште них ин ду стриј ских обје ка та у ра зно вр сне ту ри-
стич ке, кул тур не, вас пит но-обра зов не и дру ге дру штве но атрак-
тив не свр хе;

– про мо ви са њу ак тив но сти ко је су ком пле мен та ре ме ра ма за-
шти те при ро де и пре де ла (у окви ру со ци јал ног раз во ја, по љо при-
вре де, шу мар ства, ту ри зма, на у ке, обра зо ва ња и др.);

– раз во ју ин те грал ног ин фор ма ци о ног си сте ма о ста њу при-
ро де и жи вот не сре ди не (у окви ру ин фор ма ци о ног си сте ма про-
сто ра); 

– раз во ју ло кал них еко ло шких ини ци ја ти ва и њи хо вом умре-
жа ва њу на ре ги о нал ном, ре пу блич ком и ме ђу на род ном пла ну. 

Об но ва и уре ђи ва ње де гра ди ра них пре де ла од ви ја ће се сук-
це сив ним пре ди зи ма њем од го ва ра ју ћих ак тив но сти ко је ду го роч-
но има ју по зи ти ван ути цај на жи вот ну сре ди ну, очу ва ње би о ди-
вер зи те та и ини ци ра ње раз во ја но вих при вред них ак тив но сти, у 
скла ду са спе ци фич ним еко ло шким и со ци о е ко ном ским по тре-
ба ма и раз вој ним ин те ре си ма ло кал них за јед ни ца. Оства ри ва ње 
на прет ка у овој обла сти зах те ва мул ти сек тор ски при ступ, ко ји 
под ра зу ме ва пред у зи ма ње ме ђу соб но ускла ђе них ак тив но сти на 
пла ну за шти те прирoдних врeднoсти, кул тур но-исто риј ског на-
сле ђа и дугoрoчнoг унапрeђивања ин фра струк тур них, кoмунал-
них, здравствeних и дру гих со ци о е ко ном ских услoва живљeња на 
ло кал ном и ре ги о нал ном ни воу, прeма кoначнoј ви зи ји урeђeња 
прoстoра Кoлубарскoг басeна накoн завршeт ка eксплoатацијe лиг-
нит ских лeжиш та.

5.4.Културнонаслеђе

Кон цеп ци ја за шти те ба зи ра се на ин те грал ној за шти ти ма-
те ри јал них и не ма те ри јал них кул тур них вред но сти. План за шти-
те кул тур них до ба ра пред ви ђа да сви спо ме ни ци кул ту ре ко ји се 
на ла зе на фрон ту на пре до ва ња по вр шин ских ко по ва мо ра ју би ти 
бла го вре ме но еви ден ти ра ти и за шти ће ни. Сви еви ден ти ра ни ар хе-
о ло шки ло ка ли те ти ће би ти де таљ но ис пи та ни. Ар хе о ло шка ис ко-
па ва ња мо ра да пра те ди на ми ку на пре до ва ње по вр шин ских ко по-
ва, на на чин ко ји не до во ди у пи та ње спа са ва ње ових ло ка ли те та, 
ни ти угро жа ва на пре до ва ње ко по ва. Ар хе о ло шки ма те ри јал ис ко-
пан на про сто ру по вр шин ских ко по ва би ће де по но ван и из ло жен у 
му зе ју у Ла за рев цу или на дру гим по год ним ме сти ма.

У скла ду са усло ви ма Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме-
ни ка кул ту ре план ска ре ше ња се утвр ђу ју по зо на ма за шти те.

Пр ва и дру га зо на за шти те об у хва та ју утвр ђе на не по крет на 
кул тур на до бра као и еве ден ти ра на не по крет на кул тур на до бра ко-
ја су под прет ход ном за шти том (по пис ло ка ли те та је у До ку мен та-
ци о ној осно ви). Ове зо не под ле жу нај стро жи јем ре жи му за шти те 
кул тур них до ба ра. Оба ве зна је из ра да про гра ма и пла на за шти те 
за све де ло ве про сто ра ко ји су у ра ни јем по ступ ку већ утвр ђе ни 
за не по крет на кул тур на до бра или су под пред ход ном за шти том.

Тре ћа и че твр та зо на за шти те об у хва та ју пре о ста ло не ис тра-
же но под руч је Ко лу бар ског ба се на.

Основ ни прин цип и пра ви ло у ра ду на за шти ти не по крет них 
кул тур них до ба ра је сте да се вред но ва ње на сле ђа за сни ва на ис-
тра же но сти це ли не или по је ди нач них обје ка та. 

Да би се од ре ди ле пре ци зне ме ре за шти те и сте пе но ва ли ре-
жи ми за шти те нео п ход но је оба ви ти ре ког но сци ра ња, прет ход на 
ис тра жи ва ња и ва ло ри за ци ју про сто ра. На осно ву до би је них ре-
зул та та утвр ди ле би се вред но сти не по крет них кул тур них до ба ра.

Ин ве сти тор је ду жан да обез бе ди сред ства за прет ход на ар-
хе о ло шка ис ко па ва ња, као и за чу ва ње, пу бли ко ва ње и из ла га ње 
от кри ве них до ба ра ма те ри јал не кул ту ре. 

Археолошкa налазиш тa
Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња на про сто ру по вр шин ских ко по ва 

има ју ка рак тер за штит них ин тер вен ци ја при ли ком из во ђе ња зе-
мља них ра до ва и тре ба их спро во ди ти по себ ним про гра ми ма. То 
под ра зу ме ва да је, по ред по вр шин ске про спек ци је те ре на (ре ког-
но сци ра ње), нео п ход на при ме на са вре ме них мул ти ди сци пли нар-
них ме то да ис тра жи ва ња – ге о ра дар ска, ге о е лек трич на, ла сер ска 
ме ре ња, авио сни ма ња и дру го. Ове ме то де омо гу ћа ва ју ефи ка сни-
је де фи ни са ње ар хе о ло шке си ту а ци је на те ре ну и ти ме скра ћу ју 
вре ме ис тра жи ва ња. На про сто ри ма ко ји су угро же ни ру дар ским 
ра до ви ма по треб но је обез бе ди ти ин тен зив ни ју за шти ту ар хе о ло-
шких ис ко па ва ња ра ди бла го вре ме ног от кри ва ња ар хе о ло шких на-
ла за да не би до шло до оште ће ња објек та и пред ме та при ли ком 
ра да ру дар ске ме ха ни за ци је.

Ар хе о ло шка на ла зи шта угро же на ру дар ским ко по ви ма на-
ла зе се у ата ри ма на се ља: Ба ро ше вац, Вре о ци, Зе о ке, Ме до ше-
вац, Ру дов ци, Са ку ља, Цве то вац и Шо пић (град ска оп шти на 
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Ла за ре вац), Ско баљ и Ма ли Бо рак (оп шти на Лај ко вац) у Ра дље во 
(оп шти на Уб). За по је ди на ар хе о ло шка на ла зи шта да ти су усло-
ви уре ђе ња и ме ре за шти те. Та ко се пред ви ђа да ће ло ка ли тет из 
сред њег ве ка „Ма ђар ско гро бље” (Пе штан–Ру дов ци), ко ји је до 
са да био угро жен реч ном еро зи јом, у усло ви ма кон тро ле оти ца ња 
по плав них во да, би ти за шти ћен. Фор ми ра њем ре тен зи је Би стри ца 
би ће по вре ме но угро жен ар хе о ло шки ло ка ли тет из рим ског пе ри о-
да Ра ко вац – Ма ли Цр ље ни и тре ба га за шти ти ти.

Кон цеп ту ал но опре де ље ње је сте утвр ђи ва ње зо на са раз ли-
чи тим ре жи ми ма за шти те и одр жи вог ко ри шће ња не по крет них 
кул тур них до ба ра и њи хо вог окру же ња, за у ста вља ње не план ске 
из град ње, са на ци ја и уна пре ђе ње ста ња по сто је ће из град ње у зо-
на ма за шти те. То се у пр вом ре ду од но си на не по крет но кул тур но 
на сле ђе ко је има спо ме нич ке вред но сти.

Са крал но спо ме нич ко на сле ђе
На План ском под руч ју на ла зи се ве ли ки број са крал них 

обје ка та. Са крал не спо ме ни ке нео п ход но је чу ва ти in si tu, а Про-
гра мом за шти те по треб но је де фи ни са ти де таљ не ме ре за шти те, 
одр жа ва ња и уре ђе ња. Хро но ло шки, ови спо ме ни ци при па да ју бо-
га том на сле ђу но вог ве ка и сла бо су ис тра же ни. 

Са крал не спо ме ни ке са не по сред ним при род ним окру же њем 
тре ба уре ди ти и фор ми ра ти са др жа је ко ји до при но се очу ва њу тра-
ди ци о нал них вред но сти овог кра ја и ства ра њу ам би јен та за кул-
тур не и умет нич ке ак тив но сти. Усло ви уре ђе ња по је ди них са крал-
них спо ме ни ка утвр ђе ни су у про стор ним пла но ви ма оп шти на. 
Као и за сва кул тур на до бра пре об но ве или ре кон струк ци је мо ра ју 
се при ба ви ти по себ ни усло ви у скла ду са за ко ном.

Са крал ни спо ме ни ци угро же ни ру дар ским ко по ви ма на ла зе 
се у оп шти ни Ла за ре вац у на се љи ма: Ба ро ше вац и Вре о ци.

На род но гра ди тељ ство
Ру дар ске ак тив но сти угро жа ва ју и под руч ја са еле мен ти ма 

тра ди ци о нал не ар хи тек ту ре. На пре до ва њем ко по ва не ста ју чи та ва 
се ла, а са мим тим и објек ти на род ног гра ди тељ ства ко ји су за шти-
ће ни или ужи ва ју прет ход ну за шти ту. За шти та обје ка та на род ног 
гра ди тељ ства ва жна је из раз ло га очу ва ња исто риј ске ба шти не и 
иден ти те та под руч ја. 

Тре ба обез бе ди ти да се из у зет но вред ни објек ти ко ји се на ла-
зе у зо ни по вр шин ске екс пло а та ци је пре но се на но ве ло ка ци је, а 
да се објек ти и ам би јен тал не це ли не ма њег зна ча ја об но ве у но вим 
на се љи ма или ет но пар ку. Уз оба ве зу фи нан си ра ња ре кон струк ци је 
и ре ви та ли за ци је обје ка та и уз усло ве о чу ва њу, одр жа ва њу и ко-
ри шће њу, тре ба ре ши ти у од го ва ра ју ћим план ским до ку мен ти ма 
про блем аде кват не на ме не и да љег ко ри шће ња ре кон стру и са них 
обје ка та ове ка те го ри је. 

Спо ме ни ци на род ног гра ди тељ ства угро же ни ру дар ским ко-
по ви ма на ла зе се у на се љи ма Вре о ци и Зе о ке (град ска оп шти на 
Ла за ре вац) и Ма ли Бо рак (оп шти на Лај ко вац).

Се о ска гро бља
По себ ну па жњу за вре ђу ју и гро бља, на ро чи то над гробнм 

спо ме ни ци. Сим бо ли зам де ко ра тив них еле ме на та, за јед но са нат-
пи си ма, пред ста вља бо гат из вор ин фор ма ци ја ко је све до че о оби-
ча ји ма, по гле ди ма, лич ним и ре ли ги о зним ве ро ва њи ма, дру штве-
ним и исто риј ским до га ђа ји ма и по је дин ци ма, ко ји су од и гра ли 
зна чај ну уло гу у тим до га ђа ји ма. Уко ли ко су из ван функ ци је са-
хра њи ва ња, се о ска гро бља се чу ва ју као ме мо ри јал не, пар ков ски 
уре ђе не по вр ши не. Нај вред ни ја гроб на обе леж ја се пре зен ту ју по-
себ но.

У зо на ма по вр шин ске екс пло а та ци је уни ште на су или из ме-
ште на ста ра се о ска гро бља ко ја по ти чу из XVII, XVI II и XIX ве ка, 
тзв. „ма ђар ска гро бља”.

Се о ски цен три
Аутен тич не се о ске цен тре тре ба са чу ва ти ко ри шће њем на-

сле ђе ног гра ђе вин ског фон да и фор ми ра њем но вог, ко ји ће по-
што ва ти тра ди ци о нал ну про стор ну ор га ни за ци ју, би ло да се ра ди 
о тр гу, про ши ре ној ули ци или са мо де лу ули це. По је ди нач не гра-
ђе ви не, као што су цр кве и при ме ри на род ног гра ди тељ ства, за-
слу жу ју по себ ну па жњу у вред но ва њу исто риј ског раз во ја са мог 
на се ља и пред ста вља ју и од ре ђе на до стиг ну ћа у раз во ју на род ног 
не и мар ства у Ср би ји.

Ет но пар ко ви
Пла ном су пред ви ђе не три ло ка ци је за фор ми ра ња ет но се ла/

ет но пар ко ва на ко је би се пре ме сти ли, ре кон стру и са ли (кон зер ва-
тор ско-ре ста у ра тор ски ра до ви) и ре ви та ли зо ва ли спо ме ни ци на-
род ног гра ди тељ ства у окви ру ам би јен тал них це ли на. Пла ни ра не 

ло ка ци је су: део ре кре а тив ног ком плек са „Па љу ви–Виш” у оп-
шти ни Уб, се ло Ле ско вац и про стор у окви ру ре кре а тив ног цен тра 
„Оча га” у град ској оп шти ни Ла за ре вац. 

Ови ло ка ли те ти по се ду ју ве ли ки по тен ци јал за да љи раз вој и 
ви ше на мен ско ко ри шће ње. Они мо гу би ти и ме ста за кул тур не до-
га ђа је, по себ но оне ко ји се од ви ја ју на отво ре ном (лет њи би о скоп 
и по зо ри ште, фе сти ва ли, му зич ке ма ни фе ста ци је, из ло жбе ни про-
сто ри итд.). Ет но про стор мо же по ста ти ва жан сег мент ту ри стич-
ке и еду ка тив не по ну де ко ја пре зен ту је на род не оби ча је и дру го 
не ма те ри јал но кул тур но на сле ђе овог де ла Ср би је (ку ли нар ство, 
му зи ка, ру ко тво ри не, умо тво ри не итд.). 

Ур ба но гра ди тељ ско на сле ђе
Гра ди тељ ско на сле ђе на ста ло то ком исто риј ског раз во ја на-

се ља – у кул тур ном, еко ном ском и про стор ном по гле ду зах те ва 
по сте пе не про ме не у одр жа ва њу гра ђе ви на и ин фра струк ту ре. За-
те че но гра ди тељ ско на сле ђе ука зу је на нео п ход ност по што ва ња и 
очу ва ња ар хи тек ту ре обје ка та и прин ци па ко ји су вла да ли у вре ме 
њи хо вог на стан ка.

Ур ба на об но ва мо ра се спро во ди ти на на чин ко ји ће оси гу ра-
ти очу ва ње из вор них ур ба ни стич ко-ар хи тек тон ских, умет нич ких 
и естет ских свој ста ва, и у скла ду са тим на мен ско оспо со бља ва-
ње гра ђе ви на за трај но ко ри шће ње, кон струк тив но са ни ра ње и 
уно ше ње но вих са др жа ја, ко ји про из ла зе из са вре ме них по тре ба 
ста но ва ња, кул тур них, здрав стве них, ту ри стич ких, при вред них и 
дру гих де лат но сти.

5.5.Елементарнеидругенепогоде

5.5.1. Ин сти ту ци о нал ни и стра те шки оквир

У на шој зе мљи је ус по ста вљен стра те шки и прав ни оквир за 
за шти ту и де ло ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма: Де кла ра ци ја УН 
Ми ле ни јум ски ци ље ви раз во ја, Хјо го оквир за де ло ва ње 2005–
2015: Раз вој от пор но сти на ци ја и за јед ни ца на ка та стро фе, Сен даи 
оквир за сма ње не ри зи ка од ка та стро фа 2015–2030. го ди не, Стра-
те ги ја уну тра шње без бед но сти ЕУ (пе та стра те шка област), Стра-
те ги ја ЕУ за по др шку сма ње њу ри зи ка од ка та стро фа у зе мља-
ма у раз во ју, све за по тре бе де фи ни са ња на ци о нал не и ло кал них 
плат фор ми за сма ње ње ри зи ка од еле мен тар них не по го да, За кон о 
ван ред ним си ту а ци ја ма, За кон о од бра ни, На ци о нал на стра те ги ја 
за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма, Стра те ги ја за шти-
те од по жа ра за пе ри од 2012–2017. го ди не, Стра те ги ја на ци о нал не 
без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, Стра те ги ја од бра не Ре пу бли ке Ср-
би је, дру ге сек тор ске стра те ги је и сек тор ски за ко ни. Исто вре ме но 
се од стра не др жав них ор га на и ин сти ту ци ја ра ди на под сти ца њу 
ме ђу на род не са рад ње и ре ги о нал ног удру жи ва ња ло кал них за јед-
ни ца и ор га ни за ци ја.

Ме мо ран дум о раз у ме ва њу и ин сти ту ци о нал ном окви ру 
Ини ци ја ти ве за пре вен ци ју и спрем ност у слу ча ју ка та стро фа за 
ре ги он Ју го и сточ не Евро пе (DPPI SEE) пот пи сан је 2013. го ди не, а 
за по че те су и ак тив но сти на ре а ли за ци ји Пи лот Про јек та ус по ста-
вља ња исто риј ске ба зе по да та ка о гу би ци ма иза зва ним ка та стро-
фа ма у Ср би ји. Кан це ла ри је Ме ђу на род не стра те ги је за сма ње ње 
ри зи ка за Евро пу (УНИС ДР), Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку и 
Сек то ра за ван ред не си ту а ци је МУП-а и из ра да и ажу ри ра ње Кар-
те ри зи ка од еле мен тар них не по го да Ре пу бли ке Ср би је.

До не то је Упут ство о ме то до ло ги ји за из ра ду про це не угро-
же но сти и пла но ва за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма, 
Уред бе о раз вр ста ва њу обје ка та, де лат но сти и зе мљи шта у ка те го-
ри је угро же но сти од по жа ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 76/10) 
и Уред бе о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма за од ре ђи ва ње ста ту са угро-
же не жи вот не сре ди не и при о ри те та за са на ци ју и ре ме ди ја ци ју 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 22/10). 

Све ове ак тив но сти да ју од го ва ра ју ћи основ за ак ти ви ра ње 
и уна пре ђе ње ка дров ских и ма те ри јал них по тен ци ја ла ло кал них 
за јед ни ца и при вред них су бје ка та у прав цу де ло ва ња и сма ње ња 
мо гу ћих по сле ди ца у ван ред ним си ту а ци ја ма ко је би на ста ле као 
по сле ди ца еле мен тар них не по го да и тех нич ких ак ци де на та.

5.5.2. План ски оквир

Пи та ња ве за на за за шти ту од еле мен тар них не по го да, тех-
нич ких ка та стро фа и дру гих об ли ка угро же но сти мо гу се ре ша-
ва ти са мо ако се тре ти ра ју на осно ву ком плек сних кри те ри ју ма 
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тех нич ког, еко ном ског и функ ци о нал ног ка рак те ра. При том, знат-
но ефи ка сни је и ра ци о нал ни је је пред у зи ма ње ме ра на от кла ња њу 
по сле ди ца пр вен стве но у фа зи пла ни ра ња не го у ка сни јим фа за ма 
из град ње и екс пло а та ци је. Због то га је ва жно да се у пла но ви ма, 
про гра ми ма и про јек ти ма, кроз им пле мен та ци ју Про стор ног пла-
на, ра де по себ ни при ло зи са про це на ма ри зи ка и ме ра ма за ње го во 
сма ње ње. 

Пла ни ра ње ме ра за шти те у оби му ап со лут не за шти те је еко-
ном ски не при хва тљи во, па је план ски при ступ кон ци пи ран на 
стра те ги ји при хва тљи вог ри зи ка од при сут них об ли ка угро же но-
сти, од но сно на кри те ри ју му да по ве ћа ни тро шко ви про јек то ва ња, 
из град ње и фи нан сиј ских ула га ња ко ји ма би се мо гла спре чи ти 
оште ће ња или ру ше ња и гу би ци људ ских жи во та не сме ју да пре-
ма ше тро шко ве на от кла ња њу по сле ди ца мо гу ћих ак ци де на та.

Но ви ин те грал ни кон цепт за шти те од по пла ва, ко ји се укла па 
у кон цепт одр жи вог раз во ја и ко ји је по др жан Di rek ti vom 2007/60/
EC Европ ског пар ла мен та и Са ве та од 23. ок то бра 2007. о про це-
ни и упра вља њу ри зи ци ма од по пла ва, под ра зу ме ва да до са да шњи 
прин цип „бор бе про тив по пла ва” мо ра би ти за ме њен прин ци пом 
„жи ве ти са по пла ва ма”.

За шти та од еле мен тар них ка та стро фа и дру гих об ли ка угро-
же но сти у про сто ру, мо ра би ти за сно ва на на по у зда ним по да ци ма, 
до би је ним из оп штих и сек тор ских ис тра жи ва ња за План ско под-
руч је, али и за ши ре под руч је, и ре ле вант не до ку мен та ци је и под-
ло га ко ји ће би ти до ступ ни при уград њи за штит них ме ра у про-
це су ур ба ни стич ког пла ни ра ња и про јек то ва ња и кроз фор ми ра ње 
по себ не ин фор ма ци о не осно ве (ка та стар по је ди нач них ха зар да у 
про сто ру, кар те оп штих и по је ди нач них ри зи ка).

Из ра ди ти ме те о ро ло шке, хи дро ло шке и хи дра у лич ке ана ли-
зе на осно ву ко јих ће се про стор но и вре мен ски ре кон стру и са ти 
по плав ни та ла си на це лом про сто ру и из вр ши ти ко рек ци ја кри те-
ри ју ма и па ра ме та ра за ди мен зи о ни са ње за штит них обје ка та (на-
ро чи то за за шти ту по вр шин ских ко по ва) и да ти тех нич ка ре ше ња, 
ко ја би мо гла да пру же за шти ту од ка та стро фал них по пла ва у бу-
дућ но сти. Из вр ши ти кар ти ра ње плав них под руч ја, ште та и ри зи-
ка од по пла ва. За ре а ли за ци ју ове ме ре за шти те од по пла ва нео п-
ход но је: (1) ино ви ра ти про ра чу не ве ли ких во да ра зних по врат них 
пе ри о да (екс трем но ве ли ке во де >> 100 го ди на, по пла ве сред ње 
ве ро ват но ће по ја ве ≥ 100 го ди на, по пла ве ве ли ке ве ро ват но ће), де-
фи ни са ти плав не по вр ши не, гра ни це пла вље ња и рас по ред ду би на 
пла вље ња (ко те ни воа во де), бр зи не то ка и од го ва ра ју ћег про то ка; 
и (2) од ре ђи ва ње по тен ци јал не ште те – вред но сти имо ви не угро-
же не по пла ва ма, за по вр ши не ра зних на ме на.

Ка да се го во ри о за шти ти од зе мљо тре са он да се сва ка ко не 
мо же го во ри ти о ап со лут ној за шти ти од зе мљо тре са, с об зи ром на 
то да би ова кав при ступ био еко ном ски не при хва тљив. И по ред 
де таљ них се и змо ло шких и дру гих ис тра жи ва ња, још увек оста је 
про блем до но ше ња од лу ке о сте пе ну за шти те и еко ном ски при-
хва тљи вом кри те ри ју му си гур но сти обје ка та. Због про из вољ но сти 
ве за не за при ро ду по ја ве зе мљо тре са, мо ра се још у фа зи пла ни ра-
ња при хва ти ти по сто ја ње из ве сног ни воа се и змич ког ри зи ка. Сто-
га је нео п ход но фор му ли са ти стра те ги ју за шти те ко ја би, уз од го-
ва ра ју ће план ске и дру ге по треб не ме ре, мо ра ла би ти про пра ће на 
и оси гу ра на од го ва ра ју ћом про стор но-план ском и ур ба ни стич ком 
ре гу ла ти вом, по го то ву у ве зи са по ли ти ком ко ри шће ња зе мљи шта 
и дру гим ре ле вант ним аспек ти ма про стор ног и ур ба ни стич ког 
пла ни ра ња, из град ње обје ка та и тех нич ке ин фра струк ту ре. Укуп-
на сли ка оп штег ри зи ка за са о бра ћај ну ин фра струк ту ру им пли-
ци ра зо не при хва тљи вог ри зи ка у ко ји ма би тре ба ло ус по ста ви ти 
са о бра ћај ну по ве за ност по је ди них на сељ ских цен та ра, чи ме би се 
омо гу ћи ло аде кват но функ ци о ни са ње са о бра ћај ног си сте ма по сле 
ак ци ден та, ал тер на тив ним прав ци ма и по преч ним ве за ма. 

При ли ком од ре ђи ва ња вул не ра би ли те та по је ди нач них обје-
ка та и функ ци ја и с тим у ве зи се и змич ког ри зи ка, про це не ба зи-
ра ти на од ред ба ма Пра вил ни ка за про це ну ште та од еле мен тар них 
не по го да код про це не ште та од зе мљо тре са, а уса гла ша ва ње ти-
по ва оште ће ња и обје ка та вр ши ти пре ма ЕМС-98 што је у сми слу 
апрок си ма ци је на ших про пи са са Европ ским стан дар ди ма. 

Обез бе ди ти ко ор ди на ци ју и ко ре ла ци ју на ре ги о нал ном, на-
ци о нал ном и ло кал ном ни воу при ма пи ра њу опа сно сти и усме ра-
ва њу сред ста ва и ин сти ту ци ја за спро во ђе ње по ли ти ке ко ри шће ња 
зе мљи шта у ци љу убла жа ва ња ри зи ка.

По спе ши ти ин спек циј ске и дру ге кон тро ле на на ци о нал ном 
ни воу с об зи ром на не по што ва ње про пи са них ро ко ва за из ра ду 

до ку ме на та из обла сти про це не угро же но сти је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве и упра вља ња ван ред ним си ту а ци ја ма.

5.5.3. Ме ре за шти те

Ме ре за шти те од еле мен тар них не по го да об у хва та ју пре вен-
тив не ме ре, ко ји ма се не по го де спре ча ва ју или се убла жа ва њи хо-
во деј ство, ме ре ко је се пред у зи ма ју у слу ча ју не по сред не опа сно-
сти или ка да на сту пе еле мен тар не не по го де и ме ре убла жа ва ња и 
от кла ња ња не по сред них по сле ди ца, пре све га ште та ко је су иза-
зва не.

ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра, као пред у зе ће ко је на сво јим 
ло ка ци ја ма мо же има ти од ре ђе не вр сте опа сних ма те ри ја у ко ли-
чи на ма из над про пи са них, али и енер гет ски сек тор у це ли ни у си-
ту а ци ји је да мо же пот па сти под оба ве зу из ра де Из ве шта ја о без-
бед но сти и Пла на за шти те од уде са, од но сно ко ја су у оба ве зи да 
из ра де По ли ти ку пре вен ци је уде са. За те по тре бе, али и у сми слу 
сма ње ња ути ца ја и спро во ђе ња про пи са них ме ра за шти те жи вот не 
и рад не сре ди не, нео п ход но је ус по ста ви ти це ло вит и пер ма нен-
тан мо ни то ринг си стем у зо на ма ути ца ја, на су прот прак си спро во-
ђе ња ло ка ли зо ва них и пе ри о дич них ме ре ња/пре гле да ко ји се спро-
во де у огра ни че ном оби му и у слу ча ју да за ин те ре со ва не стра не 
при ја ве ште те. Пра ће ње ути ца ја спро во ди ти на ни воу ба се на а не 
на ни воу по је ди них руд ни ка.

Ме ре за шти те ус по ста вља ти и усме ра ва ти пре ма ре зул та ти-
ма мо ни то рин га уз ува жа ва ње ду жи не из ло же но сти по је ди нач ним 
ути ца ји ма, не са мо на осно ву за кон ских ин ди ка то ра.

Прак са ко ри шће ња ре гу ла тор не функ ци је про стор ног и ур-
ба ни стич ког пла ни ра ња, по себ но при утвр ђи ва њу за штит них зо на 
и де фи ни са њу зо на ути ца ја обје ка та ру дар ског и сек то ра пре ра де 
ми не рал них си ро ви на, ба зи ра ти на ква ли тет ној сту диј ској и тех-
нич кој до ку мен та ци ји, пре све га сту ди ји ста ња и мо гу ће угро же-
но сти, али и на стра ти граф ски об ра ђе ним ре зул та ти ма ис пи ти ва-
ња на те ре ну.

При ли ком из ра де про стор них пла но ва је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве и ур ба ни стич ких пла но ва на се ља, а на ро чи то при из ра ди 
ур ба ни стич ких пла но ва за зо не ути ца ја руд ни ка, огра ни чи ти ши-
ре ње на се ља пре ма зо на ма ру дар ских ак тив но сти. 

Ре а ли за ци ја ме ра и ак тив но сти за шти те спро во ди се и ди-
рект ном при ме ном пла но ва за шти те од уде са у ру дар ско-енер-
гет ском сек то ру и дру гим при вред ним дру штви ма на те ри то ри ји 
ло кал них са мо у пра ва на План ском под руч ју за ко је над ле жни ми-
ни стар про пи ше оба ве зну из ра ду тих пла но ва.

У усло ви ма еле мен тар них не по го да и дру гих не сре ћа је дан 
од нај зна чај ни јих за да та ка ор га на ло кал не упра ве, при вред них 
дру шта ва, дру гих прав них ли ца, уста но ва и дру гих ор га ни за ци-
ја је очу ва ње до ба ра бит них за оп ста нак, што об у хва та очу ва ње 
обје ка та за во до снаб де ва ње, одр жа ва ње по треб ног оби ма по љо-
при вред не и дру ге про из вод ње и оп ста нак биљ ног и жи во тињ ског 
фон да кроз обез бе ђе ње и чу ва ње по треб них ко ли чи на и вр ста до-
ба ра нео п ход них за жи вот ста нов ни штва, као и кул тур но-исто риј-
ских, ма те ри јал них и дру гих бит них до ба ра. 

На План ском под руч ју и у окру же њу на ла зе се објек ти из са-
др жа ја „Спи ска не по крет но сти ко је ни су нео п ход не за функ ци о-
ни са ње Вој ске Ср би је, а ко је се ста вља ју у функ ци ју при ба вља ња 
нео п ход них сред ста ва за спро во ђе ње ре фор ме си сте ма од бра не и 
по бољ ша ња ма те ри јал ног по ло жа ја вој ске Ср би је – МА СТЕР, 2006. 
(За кљу чак Вла де 05 број 46-3622/2006-3 од 22. ју на 2006. го ди не). 
Пра ви ла уре ђе ња и ре жим за шти те за ком плекс За бран ускла ђе ни 
су са „Усло ви ма и зах те ви ма у ве зи са по тре ба ма од бра не” Ми ни-
стар ства од бра не, Сек то ра за ма те ри јал не ре сур се, Упра ве за ин-
фра струк ту ру, инт. број 921-5 од 14. ма ја 2014. У овим усло ви ма за 
на ве де ни ком плекс „За бран” на те ри то ри ји Лај ков ца од го ва ра ју ћим 
пла но ви ма ни жег ре да утвр ди ти но ви на чин ко ри шће ња.

6. НА МЕ НА ПРО СТО РА И БИ ЛАНС ПО ВР ШИ НА ПО СЕБ НЕ 
НА МЕ НЕ

По себ на на ме на у Про стор ног пла на од но си се на по вр ши не 
и објек те од јав ног ин те ре са ру дар ско-енер гет ског ком плек са и об-
у хва та три ка те го ри је:

1) зо ну основ них ру дар ских ак тив но сти; 
2) зо ну пра те ћих ру дар ских ак тив но сти (ван по вр шин ског 

ко па);
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3) зо ну не по сред ног ути ца ја ру дар ских ак тив но сти на око
ли ну24.

Зо на основ них ру дар ских ак тив но сти об у хва та: по сто је ће и 
пла ни ра не по вр шин ске ко по ве са за штит ним по ја си ма и од ла га ли-
шти ма ја ло ви не и дру ге (пра те ће) ру дар ске ак тив но сти у об у хва ту 
ко па.

Зо на пра те ћих ру дар ских ак тив но сти об у хва та: пре ра ду уг-
ља, де по ни је угља, се кун дар них ми не рал них си ро ви на, от па да и 
ре про ма те ри ја ла, ру дар ске и енер гет ске ин фра струк тур не си сте ме, 
од бра ну ко по ва од по вр шин ских и под зем них во да, пре чи шћа ва ње 
от пад них во да, ма га ци не и скла ди шта и сл.) 

Зо на не по сред ног (не по вољ ног) ути ца ја ру дар ских ак тив но-
сти на око ли ну – (на се ља и др.) (као што су: ису ши ва ње и сле-
га ње тла и оште ће ње гра ђе вин ских обје ка та услед сни жа ва ња 
ни воа под зем них во да, по ја ве кли зи шта, за га ђе ње жи вот не сре-
ди не, гу би так јав них (ур ба них) сер ви са због пре се ље ње цен тра 
и пре те жног де ла по сто је ћег на се ља и сл. – утвр ђу је се, та ко ђе, 
у план ском до ку мен ту као про стор од ин те ре са за раз вој и функ-
ци о ни са ње ру дар ско-енер гет ског ком плек са. План ска ре ше ња за 
ту зо ну утвр ђу ју „пре те жну или по тен ци јал ну на ме ну ру дар ске 
ак тив но сти” и пред ста вља ју план ски основ за утвр ђи ва ња јав ног 
ин те ре са и пре се ље ње ста нов ни штва. Ова зо на се по пра ви лу по-
кла па са зо ном мо ни то рин га ути ца ја ру дар ских ра до ва на око ли ну.

„Пре те жна на ме на ру дар ске ак тив но сти” утвр ђу је се за зо не 
где по сто је ре ле вант не ана ли зе и про це не о ни воу не га тив них ути-
ца ја ру дар ства на око ли ну ко је по ка зу ју да ће у тим зо на ма (де-
ло ви ма на се ља) усло ви жи во та би ти не под но шљи ви. На тим про-
сто ри ма оста ју дру ге на ме не (ин фра струк ту ра, по љо при вред но, 
шум ско или вод но зе мљи ште и др.) чи је из ме шта ње ни је мо гу ће 
или ни је оправ да но.

„По тен ци јал на на ме на ру дар ске ак тив но сти” утвр ђу је се за 
зо не об у хва ће не мо ни то рин гом где се у пост план ском пе ри о ду мо-
гу оче ки ва ти зна чај ни ји не га тив ни ути ца ји ру дар ских ак тив но сти 
на око ли ну. На осно ву ре зул та та мо ни то рин га утвр ђу ју се пра ви-
ла уре ђе ња и ре жим ко ри шће ња про сто ра у но вом план ском до ку-
мен ту.

До са да шња ис ку ства у раз во ју План ског под руч ја ни су у све-
му јед но знач на. С јед не стра не, оно не дво сми сле но по ка зу је да 
план ске ин тер вен ци је у ко ри шће њу основ ног ре сур са (угља) мо гу 
би ти ефи ка сне, под усло вом да се план ске и дру ге од лу ке до след но 
спро во де и уко ли ко је њи хо вом спро во ђе њу обез бе ђе на нео п ход на 
и ра зно вр сна по др шка. Уто ли ко, до са да шње план ско ис ку ство мо-
же би ти до бра осно ва и во ди ља у пла ни ра њу бу ду ћег раз во ја, уре-
ђе ња и еко ло шко-про стор не за шти те План ског под руч ја. 

По себ но тре ба ука за ти на про блем план ске кон тро ле и рас-
по де ле по зи тив них и не га тив них екс тер них ефе ка та раз во ја. Као и 
у ве ћи ни срод них слу ча је ва, по зи тив ни ефек ти ова кве ак тив но сти 
ви ше се очи ту ју у укуп ној при вре ди (пре ма пра ви лу до ми на ци је 
тзв. „мул ти пли ка тив них”, „ак це ле ра тор ских” и „екс те ри то ри јал-
них ефе ка та” на ши рем пла ну), а ма ње у ло кал ним/ре ги о нал ним 
окви ри ма, у ко ји ма се, опет, ло ка ли зу је знат но ве ћи број ди рект них 
и ин ди рект них не га тив них ути ца ја. Иако на План ском под руч ју 
има пред у зе ћа из два де се так гра на про из вод ног сек то ра, до ми ни-
ра ју ру дар ско-енер гет ско-ин ду стриј ски сек тор и ме та ло пре ра ђи-
вач ка ин ду стри ја. За пр ву гру пу ка рак те ри стич но је да је из ра зи-
то ка пи тал но ин тен зив на, пе ри од из град ње ка па ци те та/обје ка та је 
дуг, ула га ња су ви со ка (што им пли ци ра да су тро шко ви отва ра ња 
је ди нич ног рад ног ме ста енорм но ви со ки), основ ни ре сурс се екс-
пло а ти ше (екс тра ху је и пре ра ђу је) у ду гом пе ри о ду, а не по сред-
на про фи та бил ност је ни ска. С дру ге стра не, не ма сум ње да су 
упра во ак ти ви ра ње основ ног ре сур са и ње го ва пре ра да, као и раст 
пра те ћих ин ду стриј ских и дру гих ак тив но сти, има ли за ре зул тат 
оп шти бо љи так за План ско под руч је, што се ма ни фе сто ва ло кроз 
ве ли ке еко ном ске, со ци јал не, де мо граф ске и про стор не про ме не, 
где су ме ђу нај ва жни ји ма: 

– раст ин ве сти ци ја, про из вод ње, за по сле но сти и дру штве ног 
про из во да (на ци о нал ног до хот ка), ко ји је био на ро чи то ин тен зи-
ван у 70-тим и 80-тим го ди на ма про шлог ве ка;

– про ме на струк ту ре при вре де;
– раст жи вот ног стан дар да (ква ли те та жи вље ња);
– по ве ћа ње про стор не (хо ри зон тал не) и со ци јал не (вер ти кал-

не) по кре тљи во сти ста нов ни штва; 
–––––––––––––––
24 У скла ду са чла ном 13. став 3. Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра-

де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња.

– ус по ста вља ње но вог про стор ног обра сца у на се ља ва њу ста-
нов ни штва и ло ци ра њу при вред них и не при вред них ак тив но сти. 

До са да шње ис ку ство не дво сми сле но упу ћу је на при ступ по 
ко ме основ ни прав ци план ске и дру ге ко ор ди на ци је тре ба убу ду ће 
да об у хва те сле де ће стра те шке и ре ги о нал не аспек те раз во ја:

– мак си ми зо ва ње из глед них по зи тив них ути ца ја екс пло а та-
ци је основ ног ре сур са, на јед ној стра ни, и спре ча ва ње мо гу ћих 
не га тив них ути ца ја, од но сно њи хо во до во ђе ње на нео п хо дан/под-
но шљив ми ни мум, на дру гој;

– план ско кон тро ли са ње фак то ра, у пр вом ре ду де мо граф-
ских, на сељ ско-ко му нал них и еко ло шких, ко ји би мо гли оте жа ти, 
успо ри ти или осу је ти ти ра ци о нал но ко ри шће ње основ ног ре сур са;

– пред у зи ма ње ак тив но сти на ло кал ном, ре ги о нал ном и др-
жав ном/на ци о нал ном ни воу ко ји ма се по ве ћа ва ин ве сти ци о на и 
дру га при влач ност План ског под руч ја за ло ци ра ње ком пле мен-
тар них про гра ма и про је ка та раз во ја, тј. оних ко ји се на ла зе из-
ван обла сти екс пло а та ци је основ ног ре сур са (пре ма им пе ра ти ву: 
„по бољ ша ње ре ги о нал ног про фи ла План ског под руч ја и ње го вог 
те ри то ри јал ног по тен ци ја ла”);

– план ско и про гра ми ра но от кла ња ње до са да шњих не га тив-
них по сле ди ца екс пло а та ци је лиг ни та, а у пр вом ре ду про стор но-
еко ло шка ре ха би ли та ци ја оште ће них од но сно про ме ње них пре де-
о них це ли на; 

– пла ни ра но/про гра ми ра но пред у зи ма ње ак тив но сти ко је ци-
ља ју на про ме ну до са да шњих не га тив них со ци о е ко ном ских трен-
до ва и про стор но-на сељ ских тен ден ци ја на План ском под руч ју.

У на ред ном пе ри о ду за де по но ва ње рас крив ке ко ри сти ће се 
по пра ви лу уну тра шња од ла га ли шта у де пре си ја ма по вр шин ских 
ко по ва где је екс пло а та ци ја угља за вр ше на. У по след њим фа за ма 
екс пло а та ци је лиг нит ског ле жи шта фор ми ра ће се две ре ла тив но 
ве ли ке трај не де пре си је, јед на у ис точ ном (По ље „Е” и „Ју жно по-
ље”) и јед на у за пад ном де лу лиг нит ског ба се на (По ље „Ра дље-
во”), ко је ће би ти ис пу ње не во дом. За вр ше так екс пло а та ци је угља 
у Ко лу бар ском ба се ну оче ку је се из ме ђу 2055. и 2060. го ди не.

Кон цепт об на вља ња де гра ди ра ног про сто ра (на се ља, еко си-
сте ма, пре де ла и сл.) за сни ва се на ана ли зи и вред но ва њу тра ди ци-
о нал них вред но сти под руч ја (гра ди тељ ског и кул тур ног на сле ђа, 
со ци јал них и ху ма них вред но сти, при род не сре ди не тј. ка рак те ри-
сти ка ре ље фа, зе мљи шта, пре де ла, фло ре и фа у не и сл.). Ова кав 
став не ис кљу чу је дру ге вред но сти и стан дар де ко ји су у функ ци ји 
за до во ља ва ња са вре ме них по тре ба чо ве ка.

Про стор ним пла ном се обез бе ђу је за шти та лиг нит ског ле-
жи шта од де гра да ци је и не ра ци о нал ног ко ри шће ња. Утвр ђу је се 
ре стрик ти ван и план ски кон тро ли сан ре жим ко ри шће ња про сто ра 
и из град ње ин фра струк тур них, при вред них и на сељ ских обје ка-
та из над лиг нит ског ле жи шта. По себ ним план ским ме ра ма и ре-
ше њи ма би ће обез бе ђе но да при ме на по ме ну тих огра ни че ња не 
ути че на по гор ша ње усло ва жи во та у на се љи ма ко ја се на ла зе у 
екс пло а та ци о ном под руч ју лиг нит ског ба се на. Ове ме ре би ће по-
др жа не од го ва ра ју ћим ин сти ту ци о нал ним и нор ма тив ним ре ше-
њи ма, у скла ду с но вим стра те шким опре де ље њи ма Ре пу бли ке Ср-
би је у обла сти ко ри шће ња енер гет ских ре сур са.

Прин ци пи ра ци о нал но сти на ла жу кон цен три са ње са о бра ћај-
ни ца и дру гих ин фра струк тур них си сте ма у уза ним ко ри до ри ма на 
екс пло а та ци о ном под руч ју и у ње го вој кон такт ној зо ни. Про стор ни 
план за др жа ва ју по сто је ћи ко ри дор же ле знич ке пру ге Бе о град–Бар. 
У истом ко ри до ру, ко ји де ли лиг нит ски ба сен на ис точ ни и за пад-
ни, на ла зи се и др жав ни пут IБ-22, ко ји ће у зо ни на се ља Вре о ци и 
Шо пић би ти при вре ме но из ме штен у ду жи ни од 6–8 km до 2021. 
го ди не. За трај но из ме шта ње де ла пу та IБ-22 и де ла же ле знич ке 
пру ге, ре ке Ко лу ба ре и дру гих ин фра струк тур них си сте ма ре зер-
ви сан је ко ри дор у зо ни „хор ста” пре ко уну тра шњег од ла га ли шта 
ја ло ви не у ко пу „Там на ва – ис точ но по ље”. Дру ги ин фра струк тур-
ни ко ри дор би ће фор ми ран на прав цу про ла ска ауто пу та Бе о град 
– Ју жни Ја дран, по ред за пад не кон ту ре екс пло а та ци о ног под руч ја 
лиг нит ског ба се на, од но сно, по вр шин ског ко па „Ра дље во”.

У пла ни ра ној струк ту ри на ме не про сто ра План ског под руч ја 
нај ве ћи део при па да по љо при вре ди (66,8%). У по ре ђе њу са по сто-
је ћом на ме ном део по љо при вред ног зе мљи шта је сма њен за око 
5%. По ве ћан је удео шум ског за 2%, зе мљи шта за у зе то ру дар ством 
за 1,1%, ре кул ти ви са ног зе мљи шта за 0,7%, на се ља и ин фра струк-
ту ре за 1,2% и енер гет ско-ин ду стриј ског ком плек са за 0,1%. 

Спро во ђе њем ре кул ти ва ци је до би ће се но ве по вр ши не на ме-
ње не шу мар ству као и спорт ско-ре кре а тив ним ак тив но сти ма.
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Из ме шта ње по је ди них ин фра струк тур них си сте ма не ан га жу је но ве по вр ши не у би лан су, осим ка да је реч о из град њи де о ни це ауто-

пут ског ко ри до ра Бе о град–По же га као и оби ла зни ца око град ских на се ља.
Има ју ћи у ви ду де мо граф ске про јек ци је, ко је ука зу ју на стаг на ци ју бро ја ста нов ни ка до 2020. го ди не, на План ском под руч ју не по сто ји 

по тре ба за зна чај ни јим по ве ћа њем гра ђе вин ских под руч ја на се ља. Бу ду ћа из град ња на се ља мо же се нај ве ћим де лом ор га ни зо ва ти у по сто је-
ћим гра ни ца ма, чи ме би се из бе гло, од но сно све ло на ми ни мум, за у зи ма ње но вих по вр ши на по љо при вред ног зе мљи шта. 

Про це на је да ће се ве ћи део до ма ћин ста ва пре се ље них из зо не ру дар ских ак тив но сти на се ли ти у по сто је ћа град ска на се ља.
На се ља где су сме ште ни про из вод ни, енер гет ски и дру ги објек ти РЕ ИС-а, има ју огра ни че не мо гућ но сти за да ље про стор но ши ре-

ње, ка ко због већ фор ми ра них ин фра струк тур них и про из вод них си сте ма, та ко и због пра ва ца ши ре ња ру дар ских ра до ва и дру гих не по-
вољ них ути ца ја РЕ ИС-а.

Про стор ни раз вој ру дар ско-енер гет ско-ин ду стриј ског си сте ма у Ко лу бар ском ба се ну (РЕ ИС-а) по сти гао је зна ча јан сте пен дис пер-
зи је, пре све га енер гет ских обје ка та. По сто ји по тре ба за про ши ре њем по сто је ћих и из град њом но вих про из вод них ка па ци те та и по тен-
ци јал ним из ме шта њем ин ду стриј ског ком плек са у цен трал ној зо ни.

Та бе ла 61: На ме на про сто ра План ског под руч ја 2020. го ди не 

Оп шти не (де ло ви ко ји  
при па да ју план ском под руч ју)

Је дини ца 
ме ре Укуп но По љо привре да Шу ме За у зе то за  

по тре бе ру дар ства

Енер гет ско-
ин ду стриј ски 

ком плекс
Ре кул ти ви са но На се ља и  

ин фра струк ту ра
Оста ло  

не плод но

Ла за ре вац 
ha 27117,7 17.441,8 801,7 3.935,7 365,1 1.181,6 2.687,0 704,8
% 100,0 64,3 3,0 14,5 1,3 4,4 9,9 2,6

Обре но вац 
ha 4565,5 3.761,1 306,9 0 21,3 0 350,0 126,2
% 100,0 82,4 6,7 0,0 0,5 7,7 2,8

Лај ко вац 
ha 9844,5 6.185,5 1.091,2 856,2 39,6 155,8 868,0 648,2
% 100,0 62,8 11,1 8,7 0,4 1,6 8,8 6,6

Уб 
ha 13302.9 9.296,8 1.294 924,1 235,0 90,5 860,0 602,5
% 100,0 69,9 9,7 6,9 1,8 0,7 6,5 4,5

Aранђеловац 
ha 3817,45 2.506,2 1.049,4 0  198,0 63,8
% 100,0 65,7 27,5 0,0  5,2 1,7

УКУП НО ПЛАН СКО ПОД РУЧ ЈЕ
ha 58648,1 39.191,4 4.543,2 5716,0 661,0 1.427,9 4963.0 145,5
% 100,0 66,8 7,7 9,7 1,1 2,4 8,5 3,7

Та бе ла 62: Би ланс по вр ши на ру дар скоенер гет ског ком плек са 2016. и 2020. го ди не
СТА ЊЕ 2016. го ди не СТА ЊЕ 2020. го ди не Би ланс 2020/2015. 

– у haha % ha %
ПЛАНСКО ПОДРУЧЈЕ 58.648,1 100,0 58.648,1 100
ПОВРШИНА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА 14.318,6 24,4 14.318,6 24,4
ПОВРШИНЕ ЗАУЗЕТЕ РУДАРСТВОМ 5.050,4 8,6 5716,0 9,7 +665,7 
1. „Тамнава – западно поље” 1.075,0  1.134,7  +59,7 
2. „Тамнава – источно поље” 1.108,7  722,9  –385,8 
3. Поље „Г”, „Јужно поље”   94,7  +94,7 
4. Поље „Д” 2.040,5  2.208,0  +167,5 
5. Поље „ Ц” 580,3  928,7  +348,4 
6. Поље „Е”   262,7  +262,7 
7. Поље „Велики Црљени” 245,8  0,0  –245,8 
8. Поље „Радљево”   364,3  +364,3 
ЕНЕРГЕТСКО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМПЛЕКС 613,2 1,0 661,0 1,1 +47,8 
РЕКУЛТИВАЦИЈА – УКУПНО 1.020,6 1,7 1.427,9 2,4 +407,3 

У Про стор ном пла ну ре зер ви сан је про стор на три ло ка ци-
је за из град њу – про ши ре ње ру дар ско-енер гет ско-ин ду стриј ског 
ком плек са и пра те ћих са др жа ја у Ко лу бар ском ба се ну (Вре о ци, В. 
Цр ље ни, Ка ле нић).

Про стор ним пла ном ста вље на је ван сна ге на ме на про сто ра 
из Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за на се ље Вре о ци за део План ског 
под руч ја ко је се на ла зи ван пла ни ра них ру дар ских ак тив но сти 
(„Ку са ња”) и утвр ђе на но ва на ме на – „зо на пра те ћих ру дар ских ак-
тив но сти” пре ма основ ним план ским про по зи ци ја ма Про стор ног 
пла на а у скла ду са од ред ба ма Пра вил ни ка о са др жи ни, по ступ ку 
и на чи ну из ра де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни-
ра ња (члан 13. став 3).

Има ју ћи у ви ду да се пре ма ду го роч ној кон цеп ци ји раз во ја 
ру дар ских ра до ва у цен трал ном де лу Ба се на не пред ви ђа из ме шта-
ње по сто је ћих ин фра струк тур них и при вред них си сте ма у ско рој 
бу дућ но сти – за про стор по сто је ће При вред но-ин ду стриј ске зо не 
у Вре о ци ма из вр ше не су од ре ђе не из ме не и до пу не план ских ре-
ше ња из ПГР Вре о ца, ко је ће омо гу ћи ти ре кон струк ци ју по сто је-
ћих обје ка та и из град њу ин фра струк тур них и тех но ло шких си сте-
ма у ци љу нор мал ног функ ци о ни са ња „Пре ра де” и дру гих по го на 
у на ред ном пе ри о ду.

За из ме шта ње При вред но-ин ду стриј ске зо не Вре о ца у пост-
план ском пе ри о ду ре зер ви сан је про стор на под руч ју Вре о ца у 
„де лу ко ји ни је ди рект но угро жен ру дар ским ра до ви ма” (део на се-
ља „Ку са ња”) ко ји се на ла зи на гра ни ци са КО Ве ли ки Цр ље ни и 

ко ји је оце њен као нај по вољ ни ји за ту на ме ну с об зи ром на ње гов 
по ло жај, бли зи ну ин фра струк тур них и тех но ло шких си сте ма и на 
чи ње ни цу да се пре ко 90% до ма ћин ства из тог де ла на се ља из ја-
сни ло за пре се ље ње.

С об зи ром на но ву ди на ми ку раз во ја по вр шин ских ко по ва у 
Ко лу бар ском ба се ну утвр ђе ну у Про стор ном пла ну, про ме ње на је 
ди на ми ка пре се ље ња до ма ћин ства и из ме шта ња ин фра струк тур-
них си сте ма утвр ђе на у (по сто је ћем) Про стор ном пла ну и пла-
но ви ма ге не рал не ре гу ла ци је из 2008. (Вре о ци, Шо пић–део, Ба-
ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро во) и 2012. го ди не (Ра дље во, 
Ка ле нић–део, Бр гу ле–део и Шар ба не).

Раз вој но вих про из вод них по го на ван си сте ма РЕ ИС-а усме-
рен је пр вен стве но пре ма оп штин ским при мар ним и се кун дар ним 
цен три ма и дру гим на се љи ма, у скла ду са кон цеп ци јом про стор-
не ор га ни за ци је при вре де. Ова кво ре ше ње омо гу ћу је не по сре дан 
кон такт но вих ком плек са са де лом по сто је ћих про из вод них обје-
ка та, као и са по сто је ћим и бу ду ћим тра са ма са о бра ћај не и тех нич-
ке ин фра струк ту ре, а спре ча ва из град њу у зо на ма ко је не ће би ти 
угро же не ши ре њем по вр шин ских ко по ва.

7. ВИ ЗИ ЈА ПРО СТОР НОГ РАЗ ВО ЈА ПЛАН СКОГ ПОД РУЧ ЈА  
У ПОСТ ПЛАН СКОМ ПЕ РИ О ДУ

План ска пред ви ђа ња за та ко дуг вре мен ски пе ри од су у ве-
ли кој ме ри не по у зда на, ка ко због број них не по зна ни ца та ко и због 
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огра ни че но сти сту диј ске и дру ге рас по ло жи ве до ку мен та ци је. Ну-
жно је ипак, са гле да ти ма кар са мо не ке аспек те ду го роч ног раз во-
ја, ка ко би са да шњи раз вој мо гао да бу де усме ра ван ка бу дућ но сти 
са по треб ном ме ром ра ци о нал но сти.

На осно ву ре зул та та од го ва ра ју ћих ис тра жних ра до ва пред у-
зе тих по след њих 10–15 го ди на и сту ди ја оправ да но сти, од ре ђе на 
је ори јен та ци о на гра ни ца екс пло а та ци о ног под руч ја Ко лу бар ског 
ба се на. У том под руч ју и ње го вом окру же њу мо гу се пред ви де ти 
мо гу ћи оквир ни сце на ри ји раз во ја и план ског уре ђе ња про сто ра. 
По сле 2020. го ди не би ће оправ да на екс пло а та ци ја лиг нит ског сло-
ја и у тзв. „за штит ном сту бу” где се са да на ла зе при вред ни и ин-
фра струк тур ни објек ти, као и не ких ле жи шта у ге о ло шким кон ту-
ра ма Ко лу бар ског ба се на ван План ског под руч ја („Зви здар” и др.). 
Ти ме би нај ве ћи део екс пло а та ци о ног под руч ја био ис ко ри шћен, 
што би усло ви ло уре ђе ње но вих ло ка ци ја за по сто је ће при вред не 
и ин фра струк тур не објек те у Вре о ци ма. Про стор ним пла ном ре-
зер ви сан је про стор за раз вој ру дар ских ак тив но сти у пост план-
ском пе ри о ду, фор ми ра ње ко нач ног ин фра струк тур ног ко ри до ра у 
цен трал ном де лу Ба се на, као и ло ка ци ја за из ме шта ње по сто је ћих 
и из град њу но вих обје ка та у ру дар ско-енер гет ско-иду стриј ском 
ком плек су.

Бу ду ћи да на де по ни ја ма ја ло ви не ни је упут но гра ди ти на-
се ља, при вред не и дру ге гра ђе вин ске објек те, ово под руч је би ће 
у бу дућ но сти пре кри ве но шу ма ма, по љо при вред ним кул ту ра ма 
и је зе ри ма са по вр ши на ма за спорт, од мор и ре кре а ци ју. По ред 
по сто је ће аку му ла ци је „Па љу ви–Виш”, на кра ју екс пло а та ци је 

лиг нит ског ле жи шта оста ће трај не де пре си је од по вр шин ских ко-
по ва ис пу ње них во дом (у зо ни Вре о ца–Шо пи ћа и Ра дље ва–Ја буч-
ја).

Оквир ни би ланс ре кул ти ва ци је де гра ди ра ног про сто ра по за-
вр шет ку ру дар ских ра до ва об у хва та око 131,8 km², од то га шу ме 
65,8 km², по љо при вред не по вр ши не 51,0 km², ве штач ка је зе ра и во-
до то ци 4,3 km², по вр ши не за спорт и ре кре а ци ју 8,7 km² и по вр ши-
не за у зе те ин фра струк тур ним ко ри до ри ма око 2,0 km² (Ски ца 18).

По сто је ћа при вред на струк ту ра, чи ју око сни цу чи ни ру дар-
ство и енер ге ти ка, мо ра ће бла го вре ме но да се ме ња у ко рист де лат-
но сти из ван овог сек то ра. По сто је ће по вр ши не за у зе те енер гет ско-
ин ду стриј ским ком плек сом уз нео п ход ну пре на ме ну и пре у ре ђе ње 
мо гу да по слу же за бу ду ће про из вод не по го не дру га чи је на ме не. 
При том тре ба има ти у ви ду да фу ту ри стич ки сце на ри ји раз во ја 
ука зу ју на ра ди кал но по ме ра ње те жи шта ак тив но сти у бу дућ но сти 
од при мар ног и се кун дар ног ка тер ци јар ном и квар тар ном сек то ру.

Убр за но ис цр пљи ва ње не ких нео б но вљи вих ре сур са као и 
кон ти ну и ра на де гра да ци ја жи вот не сре ди не, има ће за по сле ди цу: 
на сто ја ња да се обез бе ди суп сти тут или омо гу ћи ре про це си ра ње 
де фи ци тар них си ро ви на; при ме ну тех но ло ги ја ко је ће сма њи ти 
де гра да ци ју при род не сре ди не, убла жи ти со ци јал не и дру ге кон-
флик те и убр за ти ре ви та ли за ци ју про сто ра у зо ни екс пло а та ци је и 
пре ра де си ро ви на; по ја ву но вих ма те ри ја ла и фи нал них про из во да 
са но вим свој стви ма и функ ци ја ма ко ји мо гу про ме ни ти кон вен ци-
о нал не окви ре жи во та и ра да и на пра ви ти ре во лу ци ју у гра ђе ви-
нар ству, из град њи на се ља и уре ђе њу те ри то ри је.

Ски ца 18: Ви зи ја мо гу ће на ме не про сто ра по за вр шет ку ру дар ских ак тив но сти
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Еко ло шки кри те ри ју ми и кри те ри ју ми „одр жи вог раз во ја” 

би ће у пот пу но сти за сту пље ни у пла ни ра њу укуп ног раз во ја, ор-
га ни за ци је и уре ђе ња про сто ра и од лу чу ју ће ће ути ца ти на из бор 
ци ље ва, ре ше ња и при о ри те та. По себ на па жња би ће по све ће на 
очу ва њу исто риј ског и кул тур ног на сле ђа и за шти ти при ро де, по-
себ них ам би јен тал них це ли на и укуп них вред но сти пре де ла, за-
тим са на ци ји по сто је ћих и об ли ко ва њу но вих град ских про сто ра, 
уре ђе њу ту ри стич ких и ре кре а тив них по вр ши на и др.

Раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и те ле ко му ни ка ци ја, до-
при не ће убр за ном тран сфе ру ин фор ма ци ја, укла ња ју ћи та ко про-
блем про стор не и вре мен ске дис тан це. Отво ре не мо гућ но сти „за 
све”, по мо ћи ће уки да њу при ви ле го ва но сти, од но сно пре ва зи ла-
же њу мар ги на ли за ци је по је ди них под руч ја, као и по себ них со ци-
јал них гру па. 

На ра зум но дуг рок, ши ре под руч је Ко лу бар ског лиг нит ског 
ба се на, а у ње му и План ско под руч је, раз ви ја ће се као про стор ко ји 
је ин те гри сан у ши ри про стор Ср би је, као и у не по сред но и ши ре 
ре ги о нал но и све е вроп ско окру же ње, са сле де ћим ка рак те ри сти-
ка ма: дру штве на и про стор на (ре ги о нал на) за јед ни ца у ко јој је по-
стиг ну та рав но те жа из ме ђу еко ном ске и со ци јал не ко хе зи је, на ро-
чи то, из ме ђу еко ном ског ра ста, со ци јал не пра вич но сти и за шти те 
жи вот не сре ди не; са по вољ ним па ра ме три ма у по гле ду одр жи вог 
раз во ја, вред но сти ин дек са тзв. ,,ху ма ног раз во ја” (HDI), за по сле-
но сти, ра ши ре но сти и ду би не си ро ма штва и БДП-а; раз ви је на и 
ди вер си фи ко ва на при вред на струк ту ра (ши ре ње и гра на ње при-
вред не ма три це); раз ви је но пред у зет ни штво и дру штве но (со ци-
јал но, еко ло шки итд.) од го вор но кор по ра циј ско по на ша ње; до бра 
раз ви је ност и по во љан про стор ни раз ме штај обје ка та дру штве них 
слу жби; до бра из гра ђе ност тех нич ке ин фра струк ту ре и њен по-
во љан про стор ни раз ме штај; очу ва на живoтна сре ди на; ефи ка сна 
(ло кал на и ре ги о нал на) ад ми ни стра ци ја; и бо гат кул тур ни жи вот.

IV. ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈА ПРО СТОР НОГ ПЛА НА

1. ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

У оства ри ва њу Про стор ног пла на при ме њу ју се од ред бе За-
ко на о пла ни ра њу и из град њи, као и дру гих про пи са, од го ва ра ју ћи 
ре пу блич ки стан дар ди, нор ма ти ви и про пи си, од но сно до ку мен ти 
раз во ја из обла сти про стор ног пла ни ра ња и ур ба ни зма, за шти те 
жи вот не сре ди не и ко ри шће ња при род ног ре сур са, као и из дру гих 
обла сти (ру дар ства, енер ге ти ке, гра ђе ви нар ства, по љо при вре де, 
во до при вре де, шу мар ства итд.).

У спро во ђе њу план ских ци ље ва и кон цеп ци ја, као и у при ме-
ни утвр ђе них кри те ри ју ма, ме ра и ин стру ме на та Про стор ног пла-
на, при о ри тет има:

– обез бе ђе ње нео п ход них усло ва за екс пло а та ци ју и да љу 
тран сфор ма ци ју (пре ра ду) лиг ни та и дру гих ре сур са у Ба се ну, у 
скла ду са за кон ским про пи си ма, оп штим раз вој ним опре де ље њи-
ма и по став ка ма Про стор ног пла на;

– обез бе ђе ње при сту пач но сти ле жи шти ма угља, уз ува жа ва-
ње пра ва и ин те ре са гра ђа на и ло кал не за јед ни це;

– са на ци ја ра ни је на ста лих ште та од екс пло а та ци је и пре ра де 
лиг ни та; 

– спре ча ва ње и кон тро ли са ње ди рект них и ин ди рект них не-
га тив них ути ца ја;

– спре ча ва ње на се ља ва ња и не план ске из град ње те ри то ри је 
из над лиг нит ских ле жи шта; 

– за шти та со ци јал них, еко ном ских и еко ло шких усло ва жи-
вље ња ста нов ни штва ко је је угро же но екс пло а та ци јом и пре ра дом 
лиг ни та;

– при ме на про стор но-план ских, ур ба ни стич ких и дру гих ме-
ра за шти те жи вот не сре ди не и тех нич ко-тех но ло шких ме ра за шти-
те у про из вод ном про це су;

– убла жа ва ње не га тив них по сле ди ца не рав но мер ног ре ги-
о нал ног раз во ја и по сто је ће при вред не струк ту ре сти му ли са њем 
де лат но сти и ак тив но сти ко је на План ском под руч ју нај бр же по ве-
ћа ва ју за по сле ност и обез бе ђу ју бр зо оства ри ва ње до би ти; 

– обез бе ђи ва ње ин сти ту ци о нал них, ор га ни за ци о них и ин фор-
ма тич ких усло ва за спро во ђе ње Про стор ног пла на, као и усло ва за 
на ста вак за по че тих ис тра жи ва ња и из ра ду од го ва ра ју ћих про гра ма, 
пла но ва и про је ка та од ин те ре са за раз вој План ског под руч ја. 

Ана ли за оства ри ва ња Про стор ног пла на би ће из вр ше на на-
кон че ти ри го ди не, а по по тре би и на кон ис те ка две го ди не по 

до но ше њу. Уко ли ко ана ли за ука же на знат ни ја од сту па ња у оства-
ри ва њу план ских ре ше ња и про по зи ци ја или на мо гу ћа но ва ре-
ше ња усло вље на но вим стра те шким до ку мен ти ма, би ће по кре нут 
по сту пак из ра де но вог план ског до ку мен та.

При ме на план ских ре ше ња и про по зи ци ја Про стор ног пла на 
се оства ру је ин ди рект но – при пре мом и до но ше њем од го ва ра ју-
ћих сред њо роч них пла но ва и про гра ма за екс пло а та ци ју по је ди-
них де ло ва лиг нит ског ле жи шта, од го ва ра ју ћих про стор них пла-
но ва је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва и ур ба ни стич ких пла но ва за 
на се ља или де ло ве на се ља, ин фра струк тур не ко ри до ре и ком плек-
се и објек те по себ не на ме не, као и ди рект ном при ме ном утвр ђе-
них план ских ре ше ња и про по зи ци ја.

2. ДИ РЕКТ НА И ИН ДИ РЕКТ НА ПРИ МЕ НА ПРО СТОР НОГ 
ПЛА НА

2.1.Директнаприменапланскихрешењаипропозиција
Просторногплана

Ди рект на при ме на план ских ре ше ња и про по зи ци ја Про стор-
ног пла на спро во ди се из да ва њем ло ка циј ских усло ва, из во да из 
план ског до ку мен та и ин фор ма ци ја о ло ка ци ји за по је ди не ло ка-
ци је/објек те на осно ву утвр ђе них пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра-
ђе ња (Део дру ги) за сле де ће про стор не це ли не и ко ри до ре по себ не 
на ме не:

1) Под руч је ре тен зи ја у сред њем то ку ре ке Пе штан ко ја об у-
хва та шест про стор них це ли на: ре тен зи је „Би стри ца”, „Тр бу шни-
ца”, „Да ро са ви ца”, „Ру дов ци”, „Кру ше ви ца” и „Ка ме но лом Кру-
ше ви ца”;

2) Уре ђе ње под руч ја за хва ће ног по пла ва ма из ма ја 2014. го-
ди не;

3) Под руч је во до а ку му ла ци је „Па љу ви–Виш”;
4) Под руч је ко ри до ра дво стру ког да ле ко во да 35 kV „Руд ник 

IIIА и IIIБ” до ТС „Ба ро ше вац”; 
5) Под руч је ко ри до ра да ле ко во да 2x110 kV у Вре о ци ма;
6) Уре ђе ње де ла ко ри до ра др жав ног пу та ДП IIБ-363 (ра ни је 

Р-201) Вре о ци–Кру ше ви ца; 
7) Под руч је ко ри до ра за снаб де ва ње по го на „Пре ра де” у Вре-

о ци ма тех нич ком во дом;
8) При вред но-ин ду стриј ска зо на Вре о ца – ком плекс „Пре ра де”;
9) Од ла га ли ште ја ло ви не „Ту ри ја”;
10) Од ла га ли ште ја ло ви не у ПК „Там на ва – ис точ но по ље”; 
11) Од ла га ли ште ја ло ви не у зо ни „По ља А”; 
12) Про ши ре ње де по ни је угља у ком плек су „Дро би ла на-Там-

на ва”; 
13) Сепарацијa кварц ног пе ска у Вре о ци ма;
14) Зо на ути ца ја ПК По ље „Е” у де лу на се ља Зе о ке; 
15) Зо на ути ца ја ПК По ље „Д” у де лу на се ља Вре о ци; 
16) Зо на ути ца ја ПК По ље „Д” у де лу на се ља Ме до ше вац; 
17) Зо на ути ца ја ПК „Там на ва – за пад но по ље” у на се љу 

Ско баљ; 
18) Про ши ре ње из во ри шта ВС „Ка ле нић”; 
19) Во до и зво ри ште „Су ва се па ра ци ја”;
20) Про ши ре ње но вог ме сног гро бља у Ба ро шев цу;
21) По стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да у Ба ро шев цу;
22) Спорт ско-ре кре а тив ни ком плекс у на се љу „Је лав”; 
23) Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар у Ру дов ци ма.

2.2.ИндиректнаприменаПросторногпланапутемизраде
планскихдокумената,развојне,студијскеитехничке

документације

Раз вој по вр шин ских ко по ва, ре ви та ли за ци ја по сто је ћих енер-
гет ских и ин ду стриј ских обје ка та и из град ња но вих на План ском 
под руч ју би ће за сно ва ни на ду го роч ним и сред њо роч ним про гра-
ми ма раз во ја ЕПС-а и ин ве сти ци о но-тех нич кој до ку мен та ци ји, 
ускла ђе ним са Стра те ги јом раз во ја енер ге ти ке Ср би је, Про стор-
ним пла ном, раз вој ним пла но ви ма и про гра ми ма и дру гим план-
ским до ку мен ти ма на План ском под руч ју.

Пре се ље ње ста нов ни штва и из ме шта ње на се ља, при вред них, 
ин фра струк тур них и дру гих обје ка та из под руч ја по вр шин ске екс-
пло а та ци је вр ши ће се ор га ни зо ва но и план ски, на осно ву од го ва-
ра ју ћих ур ба ни стич ких пла но ва и про гра ма пре се ље ња ускла ђе-
них са ди на ми ком ру дар ских ра до ва и Про стор ним пла ном.
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Ре кул ти ва ци ја и ре ви та ли за ци ја оште ће ног (за у зе тог) зе мљи-
шта вр ши ће се на осно ву ду го роч них и сред њо роч них про гра ма и 
од го ва ра ју ће тех нич ке до ку мен та ци је, за сно ва них на ре зул та ти ма 
ис тра жи ва ња, а ме ђу соб но ускла ђе них са про гра ми ма и про јек ти-
ма ру дар ских ра до ва.

За на се ља/де ло ве на се ља где ће при о ри тет но би ти на се ља ва-
но раз ме ште но ста нов ни штво, до но си ће се про гра ми при пре ма ња 
и уре ђи ва ња зе мљи шта и опре ма ња на се ља од но сно њи хо вих де-
ло ва у скла ду са од го ва ра ју ћим ур ба ни стич ким пла но ви ма.

Про стор ни пла но ви оп шти на Аран ђе ло вац, Лај ко вац и Уб 
као и про стор ни пла но ви град ских оп шти на Ла за ре вац и Обре но-
вац са др же ше мат ске при ка зе за на се ља за ко ја ни је пред ви ђе на 
из ра да ур ба ни стич ких пла но ва. 

Ин ди рект на при ме на план ских ре ше ња и про по зи ци ја Про-
стор ног пла на спро во ди се:

– до но ше њем про стор них и ур ба ни стич ких пла но ва за уже 
про стор не це ли не;

– из ра дом ур ба ни стич ко-тех нич ких про је ка та и тех нич ке до-
ку мен та ци је;

– угра ђи ва њем про по зи ци ја Про стор ног пла на у пла но ве и 
про гра ме раз во ја је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, про гра ме раз во ја 
про из вод ног си сте ма ЈП ЕПС огра нак РБ Ко лу ба ра и по је ди них 
ње го вих де ло ва, дру гих при вред них су бје ка та, ин фра струк тур них 
си сте ма, као и у дру ге про гра ме, пла но ве и про јек те;

– до но ше њем и спро во ђе њем про гра ма и пла но ва раз во ја 
ин ду стри је и МСП, во до при вре де и дру гих сек то ра на План ском 
под руч ју; одр жи вог раз во ја под руч ја; ин те грал ног ру рал ног раз-
во ја; за шти те и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не; ре ха би ли та ци је и 
ре кул ти ва ци је де гра ди ра них по вр ши на; пра ће ња (мо ни то рин га) 
ква ли те та ва зду ха, во да и зе мљи шта и др.

Ве о ма је ва жно обез бе ди ти син хро ни зо ва ну из ра ду план ске 
до ку мен та ци је са из ра дом сту диј ске и тех нич ке до ку мен та ци је за 
ру дар ско-енер гет ски си стем, са о бра ћај не ко ри до ре, уре ђе ње и за-
шти ту во до то ка и дру ге при вред не и ин фра струк тур не си сте ме.

Но си о ци ре а ли за ци је при о ри те та у из ра ди план ске и раз вој-
не до ку мен та ци је су:

1) за зо не ру дар ско-енер гет ског ком плек са: ЈП ЕПС, Ре пу бли-
ка и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве; 

2) за ло кал ну мре жу и објек те: је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
у са рад њи са над ле жним ре пу блич ким ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма.

2.2.1. При о ри те ти у из ра ди план ске до ку мен та ци је

Из ра да но вих план ских до ку ме на та
При о ри те ти у из ра ди ур ба ни стич ких пла но ва су:
1) из ра да пла но ва де таљ не ре гу ла ци је (ПДР) за про стор не 

це ли не и ло ка ци је где се пред ви ђа пре се ље ње (де ло ва) на се ља из 
зо не ру дар ских ак тив но сти; 

2) из ра да пла но ва де таљ не ре гу ла ци је за ту ри стич ко-ре кре-
а тив ну зо ну аку му ла ци је „Па љу ви–Виш” (по себ но за де ло ве ко ји 
при па да ју оп шти ни Уб и оп шти ни Лај ко вац); 

3) из ра да ур ба ни стич ких пла но ва ко ја је пред ви ђе на у дру-
гим план ским до ку мен ти ма и про гра ми ма.

Про стор ни об у хват пред мет них план ских до ку ме на та би ће 
утвр ђен при ли ком до но ше ња од лу ка о из ра ди.

При ме на по сто је ћих план ских до ку ме на та на План ском под
руч ју до не тих од стра не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве

По по тре би из вр ши ти ускла ђи ва ње по сто је ћих план ских до-
ку ме на та са Про стор ним пла ном: про стор них пла но ва оп шти на 
Уб, Лај ко вац и Аран ђе ло вац и про стор них пла но ва град ских оп-
шти на Обре но вац и Ла за ре вац; пла но ва ге не рал не ре гу ла ци је за 
Ла за ре вац, Лај ко вац и Уб; и пла но ва ге не рал не ре гу ла ци је за под-
руч је ТЕ „Ко лу ба ра Б” и зо не раз во ја ко по ва (По ље „Д”, „Е” и „Г”, 
„Ра дље во”) и др.

План ским до ку мен ти ма ко је до но се је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве не мо гу се ме ња ти план ска ре ше ња и план ске про по зи ци је 
утвр ђе не Про стор ним пла ном.

Сви про стор ни и ур ба ни стич ки пла но ви на План ском под руч-
ју до не ти у прет ход ном пе ри о ду од стра не је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве оста ју на сна зи осим у де ло ви ма ко ји су об у хва ће ни пра ви ли-
ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе ња утвр ђе ним Про стор ним пла ном.

С об зи ром да се не оче ку је из ме шта ње по сто је ће При вред но-
ин ду стриј ске зо не Вре о ца као ни трај но из ме шта ње ин фра струк-
тур них си сте ма (же ле знич ке пру ге, др жав них пу те ва, да ле ко во да, 

во до то ка) у на ред них 10–20 го ди на, у Про стор ном пла ну су из вр-
ше не од го ва ра ју ће про ме не де ла план ских про по зи ци ја и ре жи ма 
ко ри шће ња про сто ра за При вред но-ин ду стриј ску зо ну Вре о ца као 
и за „део Вре о ца ко ји ни је ди рект но угро жен ру дар ским ра до ви-
ма” (део на се ља „Ку са ња”) у Пла ну ге не рал не ре гу ла ци је за на се-
ље Вре о ци (у да љем тек сту: ПГР Вре о ца).

Ста вља ју се ван сна ге план ска ре ше ња и про по зи ци је: 1) 
Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за на се ље Вре о ци („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, број 54/08) и 2) Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за 
под руч је на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро во („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, брoј 58/08) у гра ни ца ма об у хва та 
про стор них це ли на и ко ри до ра по себ не на ме не за ко је су у Про-
стор ном пла ну утвр ђе на пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња. По 
до но ше њу Про стор ног пла на би ће у при ме ни пред мет на пра ви ла 
уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња.

Пре се ље ње (де ло ва) на се ља и из ме шта ње ин фра струк тур
них и дру гих обје ка та

Пре се ље ње на се ља и из ме шта ње ин фра струк тур них и дру гих 
обје ка та ре а ли зо ва ће се на осно ву про гра ма пре се ље ња утвр ђе них 
у пла но ви ма ге не рал не ре гу ла ци је за на се ља Вре о ци, Ме до ше вац, 
Шо пић, Зе о ке, Ба ро ше вац, Бу ро во, Ра дље во, Ка ле нић, Бр гу ле и 
Шар ба не, и на осно ву пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња утвр ђе-
на у Про стор ном пла ну за де ло ве тих на се ља. 

У при ме ни ће би ти но ва ди на ми ка пре се ље ња де ло ва на се ља 
и из ме шта ња ин фра струк тур них си сте ма из зо не бу ду ћих ру дар-
ских ак тив но сти утвр ђе на Про стор ним пла ном, уме сто ди на ми ке 
утвр ђе не тим про гра ми ма пре се ље ња.

Про грам пре се ље ња на се ља Ско баљ је са став ни део Про-
стор ног пла на.

Ре а ли за ци ја про гра ма пре се ље ња у пе ри о ду до 2020. го ди не 
из вр ши ће се до но ше њем по себ них „опе ра тив них про гра ма пре-
се ље ња” од стра не ЈП ЕПС и Огран ка РБ Ко лу ба ра у са рад њи са 
струч ним слу жба ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и од го ва ра ју ћим 
ме сним за јед ни ца ма.

Из ра да но вог план ског до ку мен та 
На осно ву „Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Ср би је до 2025. 

го ди не са про јек ци ја ма до 2030. го ди не”, „До го роч ног про гра ма 
екс пло а та ци је угља у Ко лу бар ском и Ко сто лач ком ба се ну до 2025. 
го ди не са про јек ци јом раз во ја до кра ја ве ка екс пло а та ци је”, но вог 
Про стор ног пла на Ре пу бли ке Ср би је и дру гих стра те шких до ку-
ме на та као и од го ва ра ју ће сту диј ске и тех нич ке до ку мен та ци је за 
Ко лу бар ски ба сен, а има ју ћи у ви ду кра так план ски хо ри зонт Про-
стор ног пла на (2020. го ди не), до не ће се но ви план ски до ку мент. 
Но ви план ски до ку мент ће, по ред стра те шког де ла, са др жа ти и: 
1) про гра ме пре се ље ња ста нов ни штва као и 2) пра ви ла уре ђе ња и 
пра ви ла гра ђе ња за од ре ђе не про стор не це ли не и ко ри до ре по себ-
не на ме не, укљу чу ју ћи де ло ве на се ља и ин фра струк тур не си сте ме 
ко ји се из ме шта ју из зо не ру дар ских ак тив но сти, при о ри тет но за: 

1) зо не ути ца ја по вр шин ских ко по ва за:
– По ље „Д” и По ље „Г” („Ју жно по ље”) – (КО Вре о ци, КО 

Шо пић и др.);
– По ље „Б”, „Ц” и „Е” (КО Ба ро ше вац, КО Зе о ке, КО Ме до-

ше вац и КО Бу ро во);
– По ље „Там на ва – за пад но по ље” (КО Ја буч је – део); 
– По ље „Ра дље во” II фа за (КО Ра дље во, КО Ка ле нић – део, 

КО Бр гу ле – део, КО Шар ба не, КО Сту бле ни ца – део и КО Па љу-
ви – део); 

2) зо ну ко ри до ра за ко нач но из ме шта ње во до то ка и ин фра-
струк тур них си сте ма у цен трал ном де лу Ба се на и из ме шта ња дру-
гих ин фра струк тур них си сте ма; 

3) зо ну ути ца ја од ла га ли шта ја ло ви не, пе пе ла, шља ке и дру-
гог от па да као и пра те ћих ру дар ских ак тив но сти (КО В. Цр ље ни, 
КО Со ко ло во, КО Цве то вац и др.) на осно ву си сте мат ског ме ре ња 
ути ца ја и Из ве шта ја ком пе тент не, не за ви сне струч не ин сти ту ци је.

2.2.2. При о ри те ти у из ра ди раз вој них стра те ги ја и про гра ма, 
сту диј ске и тех нич ке до ку мен та ци је

При о ри те ти у из ра ди и до но ше њу раз вој них стра те ги ја и 
про гра ма су: 

– из ра да и опе ра ци о на ли за ци ја про гра ма за от кла ња ње по-
сле ди ца ве ли ких по пла ва из ма ја 2014. го ди не;

– из ра да и до но ше ње Ду го роч не стра те ги је (про гра ма) раз во-
ја Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на и Сред њо роч ног про гра ма раз-
во ја ЈП ЕПС у зо ни Ко лу бар ског ба се на;
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– из ра да но вих и пре и спи ти ва ње по сто је ћих стра те ги ја ко је 

се од но се на План ско под руч је у обла сти по љо при вре де и ру рал-
ног раз во ја, во до при вре де и за шти те во да, са о бра ћа ја, при вред ног 
и со ци јал ног раз во ја, ту ри зма и за шти те при род них и кул тур них 
до ба ра;

– про грам раз во ја и ре кон струк ци је енер гет ских обје ка та у 
Ко лу бар ском ба се ну;

– про грам ре кул ти ва ци је де гра ди ра ног зе мљи шта у зо ни ру-
дар ских ра до ва; 

– про грам упра вља ња жи вот ном сре ди ном на План ском под-
руч ју са мо ни то рин гом.

При о ри те ти у из ра ди сту диј ске и тех нич ке до ку мен та ци је об-
у хва та ју:

– тех нич ку до ку мен та ци ју и сту ди је оправ да но сти за но ве ко-
по ве (укљу чу ју ћи раз вој ко по ва у ко нач ним гра ни ца ма) са про це-
ном ста бил но сти ко си на и тла на кон так ту са ко пом;

– тех нич ку до ку мен та ци ју за из град њу но вих и ре кон струк-
ци ју по сто је ћих енер гет ских обје ка та (ТЕ „Ко лу ба ра А”, ТЕ „Ко-
лу ба ра Б” и др.);

– тех нич ку до ку мен та ци ју на ни воу идеј них и глав них про је-
ка та и сту ди ја оправ да но сти за из град њу/из ме шта ње ин фра струк-
тур них си сте ма (са о бра ћај ни ца, енер гет ских и те ле ко му ни ка ци о-
них во до ва);

– про јек те за ко му нал но опре ма ње на се ља за при хват пре се-
ље них до ма ћин ста ва; 

– про јек те за ре кул ти ва ци ју и уре ђе ње де гра ди ра них по вр-
ши на; 

– про јек те и про гра ме за уре ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта; 
– дру ге при о ри тет не сту ди је и про јек те од зна ча ја за про стор-

ни раз вој План ског под руч ја.

3. ПРИ О РИ ТЕ ТИ ПРО СТОР НОГ РАЗ ВО ЈА ПЛАН СКОГ  
ПОД РУЧ ЈА

3.1.Општиприоритетиразвоја

У екс пло а та ци ји при род них ре сур са по ла зи се од оп штих 
зах те ва ко ји се од но се на њи хо во ефи ка сно ко ри шће ње ко је до-
при но си ра сту ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног стан дар да, на јед ној 
стра ни, и ува жа ва њу еко ло шко-про стор них огра ни че ња, на дру гој.

При род не ре сур се – по вр шин ске и под зем не во де, лиг нит и 
дру га руд на бо гат ства, шу ме, по љо при вред но зе мљи ште и др. – 
ко ри сти ти ра ци о нал но и ште дљи во, што под ра зу ме ва: сма њи ва ти 
утро шак ре сур са по је ди ни ци про из во да од но сно услу ге; на сто ја-
ти на до би ја њу што ве ће еко ном ске про тив вред но сти у ко ри шће-
њу ре сур са; узи ма ти у об зир све ди рект не и ве ли ки број ин ди рект-
них ко ри сти и тро шко ва при ли ком план ске ева лу а ци је ко ри шће ња 
ре сур са; на сто ја ти да се што ви ше ко ри сте тзв. еко ло шки-про стор-
но по вољ не тех но ло ги је (ни ско у гље нич не или „зе ле не”, „чи сте” 
тех но ло ги је) и др. 

Екс пло а та ци ја лиг ни та вр ши ће се на осно ву по себ них ду-
го роч них и сред њо роч них про гра ма екс пло а та ци је. При ли ком 
њи хо ве из ра де, ну жно је об у хва ти ти, из ме ђу оста лог, и сле де ће: 
еко ном ске, со ци јал не и еко ло шко-про стор не ефек те на План ском 
под руч ју, ње го вом не по сред ном ре ги о нал ном окру же њу и на ши-
рем про сто ру; про це ну ал тер на тив них мо гућ но сти ко ри шће ња, уз 
по ре ђе ње до би ти и тро шко ва оних при род них и ство ре них ре сур-
са чи је је по тен ци јал но ко ри шће ње у су ко бу са екс пло а та ци јом 
лиг ни та (тј. зе мљи шта, во да, на сељ ских си сте ма итд.); и из глед не 
не га тив не ефек те у при род ној и ство ре ној на сељ ској сре ди ни, ка ко 
би они би ли све де ни на нај ма њи мо гу ћи ни во.

Ну жно је огра ни чи ти сма њи ва ње по вр ши на по љо при вред ног 
зе мљи шта (на ро чи то оног ко је је у бо љим бо ни тет ним кла са ма) и 
про ме ну ње го ве на ме не у не плод не по вр ши не (за гра ђе ње, ру дар-
ство, ин ду стри ју итд.). Та ко ђе, тре ба спре чи ти кон вер зи ју шум-
ских и дру гих еко ло шки вред них по вр ши на у по љо при вред не, а 
на сто ја ти на ква ли тет ни јем ко ри шће њу по сто је ћег по љо при вред-
ног зе мљи шта. 

Нео п ход но је бит но уна пре ди ти ко ри шће ње шу ма и уре ђе-
ње шум ског зе мљи шта: за у ста ви ти не ле гал ну се чу; у скла ду са 
при род ним да то сти ма, ну жно је ин тен зи ви ра ти по шу мља ва ње, а 
на ро чи то де гра ди ра них по вр ши на и об ра ди вих зе мљи шта 6–8 ка-
та стар ске кла се; у то ме, при о ри тет но тре ба по бољ ша ва ти би о ло-
шко ста ње шум ских са сто ји на и пред у зи ма ти би о тех нич ке и дру ге 

ме ре за шти те од еро зи је, по пла ва и дру гих об ли ка де гра да ци је зе-
мљи шта. 

У ела бо ра ци ји ин сти ту ци о нал но-ор га ни за ци о не по др шке за 
оства ри ва ње стра те шких ци ље ва План ског под руч ја тре ба по ћи од 
не ко ли ко упо ри шта:

– уна пре ђе ње са рад ње из ме ђу ло кал ног, ре ги о нал ног и на ци-
о нал ног ни воа, са ци љем да се сти му ли ше ло кал ни и ре ги о нал ни 
еко ном ски и со ци јал ни раз вој;

– уна пре ђе ње кор по ра тив не са рад ње (ЈП ЕПС Огра нак РБ 
Ко лу ба ра) са ло кал ном са мо у пра вом и дру гим ак те ри ма;

– ре а ли зо ва ње „но вог ур ба но-ру рал ног парт нер ства”, чи ји 
је основ ни сми сао урав но те жен раз вој под руч ја у ко ји ма ру рал ни 
део знат ни је за о ста је за ур ба ним; 

– са рад ња у ре ги о нал ном окру же њу, у обла сти ма из град ње и 
раз во ја тех нич ке ин фра струк ту ре, уре ђи ва ња и за шти те во до то ко-
ва, у обла сти обра зо ва ња и кул ту ре, оства ри ва ња одр жи вог со ци-
јал ног и при вред ног раз во ја, за шти те жи вот не сре ди не, упра вља-
ња ван ред ним си ту а ци ји ма итд.; 

– бла го вре ме но ела бо ри ра ње до ку ме на та ко је су нео п ход ни 
као плат фор ме за са рад њу са ин сти ту ци ја ма ЕУ и при ступ фон до-
ви ма ЕУ;

– ко ор ди на ци ја раз вој них про це са на ре ги о нал ном и ло кал-
ном ни воу: 1) ак ти ви ра ње но вих про стор них/ло ка ци о них мо де ла 
при вред но-ин ду стриј ске ин фра струк ту ре (ин ду стриј ска зо на, при-
вред на/пред у зет нич ка зо на, по слов ни ин ку ба тор, сло бод на зо на, 
ин ду стриј ски пар ко ви, спе ци ја ли зо ва ни про из вод но-ин ду стриј ски 
цен три и др.); 2) раз вој ре ги о нал них при вред них кла сте ра МСП у 
кључ ним сек то ри ма про из вод ње и услу га, што под ра зу ме ва умре-
жа ва ње и ја ча ње функ ци о нал них ве за про из во ђа ча, до ба вља ча, 
ко о пе ра на та, ку па ца фор ми ра њем кла сте ра МСП ра ди ра ста кон-
ку рент но сти и за у ста вља ња дез ин те гра ци је и фраг мен ти са но сти 
про сто ра; и 3) ре ви та ли за ци ја по сто је ћих при вред них ком плек са, 
или њи хо вих де ло ва; 

– пра ће ње но ве европ ске по ли ти ке ре ги о нал ног раз во ја са 
ци љем да се бр же раз ви ја ју не до вољ но раз ви је на под руч ја; но ви 
циљ је омо гу ћа ва ње ра ста и раз во ја под руч ја ко ја тре ба да има-
ју уло гу „по лу га ко је мо гу по ву ћи” оп шти раз вој, што се у пр вом 
ре ду од но си на тзв. „про пул зив на”, „ино ва тив на”, „кре а тив на” 
под руч ја, од ко јих ве ћи на при па да де лу раз ви је ни јих и нај ра зви-
је ни јих ре ги о на – и то све на осно ву оп ти мал ног ак ти ви ра ња и ко-
ри шће ња укуп ног по тен ци ја ла под руч ја, и уз ак тви ра ње што ве ћег 
бро ја ак те ра; 

– при ме на прин ци па и оп штих кри те ри ју ма ре ги о на ли зма и 
ре ги о нал ног упра вља ња.

3.2.Приоритетиразвојапообластима

3.2.1. Ру дар ство и енер ге ти ка

Ру дар ство 
Ре а ли за ци ја основ них кон цеп ци ја и ре ше ња Про стор ног пла-

на у обла сти ру дар ства под ра зу ме ва:
– от кла ња ње по сле ди ца ве ли ких по пла ва из ма ја 2014. го ди-

не и оспо со бља ва ње ру дар ских обје ка та, ин фра струк ту ре, ме ха ни-
за ци је и др. за оп ти мал ну про из вод њу;

– на ста вак ис тра жи ва ња ре зер ви лиг ни та и дру гих ми не рал-
них си ро ви на у Ба се ну и за шти та по тен ци јал них по вр ши на за екс-
пло а та ци ју (до ак ти ви ра ња) од не план ске из град ње и дру гих ак-
тив но сти ко је мо гу угро зи ти рен та бил ност екс пло а та ци је;

– при ла го ђа ва ње ди на ми ке из град ње но вих ка па ци те та ак ту-
ел ним по тре ба ма енер ге ти ке Ср би је, по себ но у по гле ду елек трич-
не енер ги је и угља, обез бе ђу ју ћи при то ме ин сти ту ци о нал не окви-
ре и дру ге усло ве за ста бил но фи нан си ра ње из град ње по ме ну тих 
енер гет ских ка па ци те та и ре а ли за ци ју оста лих од го ва ра ју ћих ак-
тив но сти ко је про из ла зе из Про стор ног пла на;

– да ља раз ра да сту диј ске и про јект не до ку мен та ци је у ве зи са 
ди на ми ком про из вод ње лиг ни та у Ко лу бар ском ба се ну, при че му 
тре ба узе ти у об зир и би лан сне ре зер ве да нас не до ступ них или не-
е ко но мич них екс пло а та ци о них по ља;

– обез бе ђе ње тех нич ких, тех но ло шких, фи нан сиј ских, со ци-
јал них и дру гих прет по став ки за отва ра ње но вих по вр шин ских ко-
по ва (По ље „Е”, „Ра дље во”, По ље „Г”) као и за одр жи ву про из вод-
њу угља у по сто је ћим по вр шин ским ко по ви ма;
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– за по тре бе ин тен зив ни је екс пло а та ци је угља у Ко лу бар ском 
ба се ну, од но сно за по тре бе ре ша ва ња про бле ма ви шка за по сле-
них, нео п ход но је бла го вре ме но при сту пи ти ре ша ва њу ка дров ских 
про бле ма, на при мер, кроз из ра ду и до но ше ње од го ва ра ју ћег про-
гра ма пре ква ли фи ка ци је, обу ке и сти ца ња спе ци ја ли стич ких зна-
ња, при ла го ђа ва ње школ ског про гра ма и др.; 

– фор ми ра ње но вог си сте ма це на, ко ји омо гу ћа ва и соп стве-
ну аку му ла ци ју за ин ве сти ра ње, од но сно за за шти ту сре ди не, у 
окви ру ру дар ско-енер гет ског си сте ма;

– уна пре ђе ње упра вља ња и ком па ниј ског по сло ва ња на осно-
ва ма одр жи вог раз во ја; 

– ја ча ње са рад ње са ло кал ном за јед ни цом.
Енер ге ти ка
Пре ма пла но ви ма ЈП ЕПС при о ри те ти су:
– ре ви та ли за ци ја/ре кон струк ци ја бло ко ва Б1 и Б2 у ТЕ „Ни ко-

ла Те сла”, уз мо гућ ност по ве ћа ња сна ге на бло ку Б2 за око 47 МW;
– из град ња по стро је ња за од сум по ра ва ње на оба бло ка; 
– на ста вак пре го во ра са стра ним парт не ри ма и при пре ма за 

евен ту ал но за по чи ња ње из град ње „ТЕ Ко лу ба ра Б1 и 2” и ТЕНТ Б3.
Пре ма се ту за ко на о за шти ти жи вот не сре ди не, ко ји су сту-

пи ли на сна гу кра јем де цем бра 2004. го ди не, оба ве за ЈП ЕПС је да 
ускла ди рад сво јих обје ка та са од ред ба ма и про пи си ма Ср би је и 
Европ ске уни је ко ји се од но се на сма ње ње еми си је штет них ма те-
ри ја у ва здух. То зна чи да се у но ве тер мо е нер гет ске објек те и оне 
ко ји се ре ви та ли зу ју мо ра ју угра ђи ва ти по стро је ња за од сум по ра-
ва ње, де ни три фи ка ци ју дим них га со ва као и елек тро фил те ри ви-
со ке ефи ка сно сти, по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да и 
уво ди ти но ва по вољ на ре ше ња тран спор та и од ла га ња пе пе ла и др.

Енер гет ска ефи ка сност и об но вљи ви из во ри енер ги је
Про грам раз во ја енер ге ти ке у де лу ко ји се од но си на енер-

гет ску ефи ка сност са сто ји се у ис пу ња ва њу сле де ћих при о ри те та:
– тех но ло шка мо дер ни за ци ја елек тро е нер гет ских обје ка та; 
– ра ци о нал на упо тре ба и по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти у 

сек то ри ма по тро шње елек трич не енер ги је и др.;
– тех но ло шка мо дер ни за ци ја елек тро е нер гет ских обје ка та, 

од но сно, спро во ђе ње свих ак тив но сти ко је до при но се по бољ ша њу 
тех но ло шких и рад них пер фор ман си елек тро е нер гет ских обје ка та;

– ра ци о нал на упо тре ба и по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти 
у сек то ри ма по тро шње елек трич не енер ги је, суп сти ту ци ја елек-
трич не енер ги је ко ја се ко ри сти за то плот не енер гет ске услу ге по-
ве ћа њем енер гет ске ефи ка сно сти у ди стри бу тив ним си сте ми ма и 
код крај њих ко ри сни ка и др.

У ци љу оства ре ња на прет ка у при ме ни ОИЕ на План ском 
под руч ју од ре ђе ни су сле де ћи при о ри те ти:

– по ве ћа ње оби ма ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је;
– обим ни ја ис тра жи ва ња по тен ци ја ла об но вљи вих из во ра 

енер ги је;
– ус по ста вља ње си сте ма за упра вља ње ОИЕ;
– раз вој по љо при вре де и уна пре ђе ње га здо ва ња шу ма ма ра ди 

што ве ће про из вод ње би о ма се; 
– отва ра ње по стро је ња за пре ра ду би о ма се у се о ским на се љи ма.

3.2.2. При вред ни раз вој

Раз вој и про стор ни раз ме штај ин ду стри је, МСП и услу га 
При о ри тет но је уна пре ђе ње и ства ра ње про стор них и ин фра-

струк тур них усло ва за ало ка ци ју но вих при вред них ак те ра и са др-
жа ја при ба вља њем и из град њом при вред не ин фра струк ту ре за по-
моћ и под сти цај раз во ја но вих start-up ММСП, МСП, ино ва тив них 
spin-off МСП, по бољ ша њем усло ва ра да по сто је ћих МСП, при ват-
ног пред у зет ни штва и дру гих при вред них дру шта ва. Основ не ме-
ре за ре а ли за ци ју тог при о ри те та су:

– кре и ра ње по вољ ног при вред ног ам би јен та у функ ци ји раз-
во ја сек то ра МСП и пред у зет ни штва кроз ства ра ње ефи ка сне ад-
ми ни стра ци је (сма ње ње ад ми ни стра тив не про це ду ре) у прав цу 
фор ми ра ња „one stop shop” (све на јед ном ме сту) и пру жа ња on–li-
ne услу га и сер ви са;

– обез бе ђе ње кон ку рент них при вред них ло ка ли те та и по-
слов не ин фра струк ту ре;

– раст бро ја но вих при вред них ак те ра (пред у зе ћа, дру шта-
ва, рад њи и др.), по бољ ша ње по слов ног ам би јен та, обу ка за по-
слов не и пред у зет нич ке ве шти не, по др шка пред у зет ни штву, ми-
кро-би зни су, удру же њи ма пред у зет ни ка, про мо ци ја и привлaчeњe 
инвeститoрa, и др.;

– по др шка при вред ном, сек тор ском умре жа ва њу и раз во-
ју снаб де вач ких ла на ца/кла сте ра (ре ги о нал на са рад ња ве ли ких и 
МСП у кључ ним сек то ри ма, мар ке тин шки под сти ца ји снаб де вач-
ких ла на ца, и сл.);

– раз вој ло кал ног фи нан сиј ског и бан кар ског си сте ма и ин-
тен зив ни је ко ри шће ње те ку ћих под сти цај них ме ра за раз вој МСП 
и при ват ног пред у зет ни штва (при ступ из во ри ма фи нан си ра ња за 
прав на ли ца, под сти ца ње ми кро кре ди та за по чет ни ке – „start up”, 
по сто је ћа и но ва МСП и др.);

– oб ез беђење ко ор ди на ци је, мо ни то рин га и упра вља ња при-
вред ним раз во јем на оп штин ском/ и ре ги о нал ном ни воу кроз осни-
ва ње и са рад њу оп штин ских и ре ги о нал них кан це ла ри ја/раз вој них 
ин сти ту ци ја: по др шка са мо за по шља ва њу и раз во ју МСПП, раз вој 
са рад ње јав ног и при ват ног сек то ра; кон так ти ра ње по тен ци јал них 
фи нан си је ра (др жав ни фон до ви и аген ци је, ло кал ни при вред ни ци 
и пред у зет ни ци и ино стра ни стра те шки парт не ри за фи нан си ра ње 
атрак тив них про је ка та од ин те ре са за ло кал не за јед ни це и су сед не 
оп шти не); ор га ни за ци ја из ра де по треб не план ске и тех нич ке до ку-
мен та ци је и ис тра жи ва ња, про гра ма, про јек ци ја и би знис пла но ва 
ко ји ће кон ку ри са ти за сред ства раз ли чи тих фон до ва, као што су 
НИП, СИ Е ПА, укљу чу ју ћи и сред ства ин стру мен та IPA Европ ске 
уни је и европ ских ин сти ту ци ја (Европ ске бан ке за об но ву и раз вој 
– EBRD, Европ ске ин ве сти ци о не бан ке – EIB, Европ ске аген ци је 
за ре кон струк ци ју – ЕАR, и др.); 

– ефи ка сно ру ко во ђе ње бу џе том ло кал не за јед ни це, ло кал-
ним еко ном ским раз во јем, ин ве сти ци ја ма у раз вој не про јек те, ин-
те ре сним по ве зи ва њем ло кал них за јед ни ца на ре ги о нал ном и на-
ци о нал ном ни воу.

При о ри тет но је та ко ђе ак ти ви ра ње бра ун филд ло ка ци ја у 
дру ге про дук тив не на ме не и њи хо во укљу чи ва ње у би лан се бу ду-
ће по ну де зе мљи шта за из град њу при вред них са др жа ја, што под-
ра зу ме ва сле де ће:

– из ра да стра те шког про јек та о бра ун филд ло ка ли те ти ма и 
објек ти ма; 

– ре ги стар бра ун филд ло ка ли те та и обје ка та са раз ли чи тим 
по де ла ма и вр ста ма; 

– из ра да ин ве сти ци о них ка та ло га за бра ун филд ло ка ли те те; 
– ускла ђи ва ње про гра ма уре ђе ња гра ђе вин ског зе мљи шта и 

про гра ма ко му нал не ин фра струк ту ре са при прем ним ак тив но сти ма 
у ре ша ва њу ре ви та ли за ци је или ре кон струк ци је бра ун филд ло ка ци ја; 

– ини ци ра ње про да је/при ва ти за ци је пред у зе ћа у сте ча ју. 
По љо при вре да и ру рал ни раз вој
При о ри тет ни про гра ми и ак тив но сти у обла сти по љо при вре-

де и ру рал ног раз во ја су:
– до но ше ње и ре а ли за ци ја оп штин ских про гра ма Одр жи вог 

по љо при вред ног и ру рал ног раз во ја, у скла ду с од го ва ра ју ћим ре-
ги о нал ним (гра да Бе о гра да, Ко лу бар ског управ ног окру га), од но-
сно на ци о нал ним стра те ги ја ма, уз де фи ни са ње фи нан сиј ских из-
во ра за ко фи нан си ра ње пред ло же них ме ра;

– по др шка ре фор ми ка та стра и зе мљи шних књи га;
– ја ча ње струч не по др шке убр за ном уво ђе њу HACCP (Ана-

ли за опа сно сти и кри тич не кон трол не тач ке) и Glo bal GAP (про из-
вод ња по прин ци пи ма До бре по љо при вред не прак се) стан дар да у 
про из вод њу и пре ра ду по љо при вред но-пре храм бе них про из во да;

– обу ка по љо при вред ни ка за раз вој ин те грал не и ор ган ске 
про из вод ње, при ме ну од го ва ра ју ћих ме ра и тех ни ка кон зер ва ци о-
не об ра де зе мљи шта и пру жа ње агро е ко ло шких услу га;

– про мо ви са ње до при но са мул ти функ ци о нал не по љо при вре-
де по бољ ша њу ста ња жи вот не сре ди не и за шти ти би о ди вер зи те та, 
по себ но на те ре ни ма из ло же ним ја чим ути ца ји ма ру дар ства и енер-
гет ско-ин ду стриј ског ком плек са, као и у руб ним зо на ма гра до ва; 

– ја ча ње по др шке ула га њи ма мла дих по љо при вред ни ка у про-
ши ре ње по се да, об но ву па шњач ког сто чар ства, об но ву и по ди за ње 
за са да во ћа и план та жа ле ко ви тог би ља, опре му за на вод ња ва ње и 
ме ха ни за ци ју и ди вер си фи ка ци ју де лат но сти на га здин ству и у ру-
рал ном окру же њу, ко ри шће њем под сти цај них сред ста ва из бу џе та 
Ре пу бли ке и фор ми ра њем оп штин ских аграр них бу џе та, про на ла же-
њем стра те шких парт не ра и ко ри шће њем дру гих раз вој них фон до ва; 

– обез бе ђе ње по др шке вер ти кал ном и те ри то ри јал ном по ве-
зи ва њу про из во ђа ча и пре ра ђи ва ча на ин те ре сној осно ви, као и 
њи хо вом укљу чи ва њу у лан це про да је про из во да, кроз раз вој кла-
сте ра, ра ди за јед нич ке на бав ке ре про ма те ри ја ла, опре ме и си ро ви-
на по по вољ ни јим це на ма, струч не обу ке, при ба вља ња сер ти фи ка-
та за ква ли тет, уна пре ђе ња мар ке тин га и сл.; 
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– обез бе ђе ње по ре ских и ин фра струк тур них олак ши ца за ин-

ве сти ра ње у отва ра ње ма лих и сред њих про из вод них и услу жних 
пред у зе ћа и рад њи на се лу, по себ но за пред у зет нич ко ан га жо ва ње 
у по љо при вре ди, шу мар ству и пра те ћим де лат но сти ма. 

Шу мар ство, лов ство и ри бар ство
При о ри те ти у раз во ју шу мар ства, лов ства и ри бар ства су:
– спро во ђе ње пла ни ра них про гра ма ре кул ти ва ци је де по со ла 

по шу мља ва њем;
– ино ви ра ње ка та стра/утвр ђи ва ње ста ња шу ма у при ват ном 

вла сни штву и раз вој си сте ма пла ни ра ња и кон тро ле га здо ва ња 
при ват ним шу ма ма, при ме ном ме то до ло ги је ко ја је утвр ђе на На-
ци о нал ном ин вен ту ром шу ма Ре пу бли ке Ср би је (2009);

– до но ше ње оп штин ских, од но сно под руч ног, про гра ма га-
здо ва ња при ват ним шу ма ма;

– ино ви ра ње Шум ских осно ва за шу ме по диг ну те у прет ход ном 
пе ри о ду на де по со ли ма, ко ји ма га зду је ЈП „Ср би ја шу ме”, у скла ду 
са Стра те ги јом раз во ја шу мар ства Ср би је и За ко ном о шу ма ма;

– из ра да и спро во ђе ње про јек та за по ди за ње и одр жа ва ње оп-
ти мал ног ква ли те та и гу сти не шум ских са о бра ћај ни ца, као и по-
моћ не ин фра струк ту ре у шу ма ма свих сво јин ских об ли ка; 

– ка дров ско, ор га ни за ци о но и фи нан сиј ско ја ча ње ка па ци те та 
струч не слу жбе за при ват не шу ме; 

– по др шка раз во ју удру же ња соп стве ни ка шу ма у при ват ној 
сво ји ни;

– по др шка осни ва њу и раз во ју ма лих и сред њих пред у зе ћа за 
оба вља ње по сло ва у шу мар ству и ин ду стри ји ба зи ра ној на шум-
ским про из во ди ма; 

– ус по ста вља ње ефи ка сног си сте ма кон тро ле из да ва ња и 
ко ри шће ња до зво ла за са ку пља ње је сти вих гљи ва, шум ских пло-
до ва, ле ко ви тог би ља, про из во да шум ских са сто ји на и про из во да 
шум ског зе мљи шта, бу ду ћи да су све ове ак тив но сти на чел но за-
бра ње не За ко ном о шу ма ма;.

– очу ва ње по вр ши на и ква ли те та лов них ста ни шта, при ме-
ном пла ни ра них ме ра за шти те и ко ри шће ња шу ма и по љо при вред-
ног зе мљи шта; 

– ус по ста вља ње ефи ка сног си сте ма здрав стве не за шти те ди-
вља чи; 

– из ра да тех нич ке до ку мен та ци је за раз вој спорт ско-ре кре а-
тив ног и при вред ног ри бо ло ва у је зе ри ма ко ја су фор ми ра на у де-
пре си ја ма на ста лим на кон ва ђе ње руд них бо гат ста ва; 

– обез бе ђе ње по др шке осни ва њу но вих ко мер ци јал них риб-
ња ка на еко ло шки при клад ним ло ка ци ја ма; 

– из ра да про јек та за по бољ ша ње ква ли те та ри бо лов них во да;
Ту ри зам, спорт и ре кре а ци ја 
При о ри те ти оства ри ва ња ту ри стич ке по ну де на План ском 

под руч ју су:
– раз вој тран зит ног ту ри зма уз фре квент не са о бра ћај ни це и 

ор га ни зо ва ње пунк то ва са од го ва ра ју ћим ту ри стич ко-ин фор ма-
тив ним са др жа ји ма;

– раз вој ту ри зма на на пу ште ним ко по ви ма – ре кул ти ви са ним 
по вр ши на ма (во де не по вр ши не, пар ко ви и сло бод не по вр ши не ко је 
ће на ста ти по шу мља ва њем и фор ми ра њем је зе ра на кон ис ко па угља);

– об је ди ња ва ње ту ри стич ко-ре кре а тив не по ну де, ефи ка сни-
јим по ве зи ва њем ту ри стич ких ре кре а тив них ком плек са и ор га ни-
зо ва њем по је ди нач них са др жа ја ту ри стич ке по ну де (тран зит ни, 
кул тур но-исто риј ски, се о ски, еко ло шки, ин ду стриј ски, би ци кли-
стич ки, ко њич ки, лов ни и ри бо лов ни и сл.); 

– уна пре ђе ње и раз вој ре кре а тив них са др жа ја (те ре ни, ста зе, 
аква то ри је) и тех нич ке ин фра струк ту ре (во до снаб де ва ње и ка на-
ли са ње от пад них во да, га си фи ка ци ја, елек тро снаб де ва ње и те ле-
ко му ни ка ци је), ра ди обез бе ђе ња ма те ри јал не осно ве за раз вој ту-
ри зма и ре кре а ци је и обо га ћи ва ње ту ри стич ке по ну де; 

– мо дер ни за ци ја и ко мер ци ја ли за ци ја по сто је ћих и по тен ци-
јал них сме штај них ка па ци те та, по себ но у на се љи ма у ру рал ном 
по бр ђу, са очу ва ним кул тур ним пре де лом и ет но на сле ђем.

3.2.3. Ин фра струк тур ни си сте ми

Са о бра ћај и са о бра ћај на ин фра струк ту ра
При о ри те ти у ре ор га ни за ци ји пут не мре же ко јом се обез бе-

ђу је не сме та но функ ци о ни са ње друм ског са о бра ћа ја у свим фа за-
ма отва ра ња и екс пло а та ци је ко по ва су сле де ћи:

– из град ња де о ни це ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја дран; 
– при вре ме но из ме шта ње де ла др жав ног пу та ре да IБ-22 (ра-

ни је М-22) у де лу кроз на се ља Вре о ци и Шо пић;

– из ме шта ње и ре кон струк ци ја де ла др жав ног пу та ре да IIА-
145 (ра ни је Р-101а); 

– ре кон струк ци ја оп штин ског пу та О-1806 на по те зу од рас-
кр сни це са оп штин ским пу тем б.б. (ра ни је Р-201) од Ба ро шев ца ка 
Ла за рев цу; 

– из град ња но ве де о ни це оп штин ског пу та О-1806, се вер но 
од Шо пи ћа.

Ко ри шће ње во да и во до при вред на ин фра струк ту ра
При о ри те ти у ко ри шће њу и за шти ти во да и раз вој во до при-

вред не ин фра струк ту ре су:
– ажу ри ра ње про гра ма/пла но ва за шти те под руч ја од ве ли ких 

во да;
– из ра да сту ди ја о про це ни ути ца ја за све по тен ци јал не објек-

те и ра до ве ко ји на би ло ко ји на чин мо гу ути ца ти на вод ни ре жим;
– са на ци ја во до при вред них и хи дро тех нич ких си сте ма од 

ште та на ста лих од по пла ва 2014. го ди не;
– из ме шта ње ко ри та во до то ка – мо ра ју се при ме ни ти про-

јект на ре ше ња ко ја омо гу ћа ва ју еко ло шку ре ви та ли за ци ју но вог 
то ка и фор ми ра ње ста бил них еко си сте ма. 

– ус по ста вља ње про пи са них зо на са ни тар не за шти те за аку-
му ла ци је ко је слу же за снаб де ва ње во дом за пи ће; 

– утвр ђи ва ње и ре а ли за ци ја ме ра за шти те аку му ла ци је „Па-
љу ви–Виш” од еутро фи ка ци је, са ја сно де фи ни са ним про гра мом 
пра ће ња аби о тич ких и би о тич ких про це са у је зе ру; 

– за сва пе пе ли шта и де по ни је ко ја се ре а ли зу ју у окви ру РЕ-
ИС-а мо ра ју се ура ди ти по себ ни про јек ти за шти те по вр шин ских 
и под зем них во да; за шти та се мо ра спро ве сти пре ма про јек ту, уз 
ус по ста вље ње од го ва ра ју ћег мо ни то ринг си сте ма (си стем пи је зо-
ме та ра, ме ре ња ква ли те та во де), по себ но у по чет ним фа за ма из-
ра де ка се та де по ни ја, ка ко би се ис пи ти ва њи ма „in si tu” утвр ди ла 
ефи ка сност пла ни ра них ме ра за шти те; 

– обез бе ђи ва ње усло ва за при кљу че ње по сто је ћих во до во да 
на Ко лу бар ски ре ги о нал ни си стем, што под ра зу ме ва: (а) сво ђе ње 
гу би та ка у мре жи на ма ње од 18%, (б) ус по ста вља ње пот пу не хи-
дра у лич ке осмо три во сти свих ло кал них во до во да, са мо ни то ринг 
си сте мом ко ји омо гу ћа ва ме ре ња про то ка у свим гра на ма си сте-
ма и ре ги стро ва њем вод них би лан са по тро шње, (в) про дај на це на 
во де мо ра да по кри је све тро шко ве про сте ре про дук ци је си сте ма, 
тро шко ве за шти те из во ри шта, као и део тро шко ва про ши ре не ре-
про дук ци је (око 30%) ко ји под ра зу ме ва да љи раз вој си сте ма; 

– из ра да ка та стра ма лих аку му ла ци ја, ка ко би се нео п ход-
ни хи дро ло шки ис тра жни ра до ви усред сре ди ли на те во до то ке и 
про фи ле, са ци љем по у зда ни јег и лак шег про јек то ва ња; пру жи ти 
струч ну по моћ оп шти на ма и ме сним за јед ни ца ма ко је ре а ли зу ју 
про јек те ма лих аку му ла ци ја. 

Енер гет ска ин фра струк ту ра
При о ри те ти у раз во ју енер гет ске ин фра струк ту ре су:
– от кла ња ње ште та иза зва них ве ли ким по пла ва ма из ма ја 

2014. го ди не;
– из ме шта ње да ле ко во да 110 и 35 kV из зо не бу ду ћих ру дар ских 

ак тив но сти (По ље „Г”, „Там на ва – за пад но по ље”, По ље „Ра дље во”, 
По ље „Д”, По ље „Е”); ре кон струк ци ја ло кал не елек тро-мре же;

– одр жа ва ње и про ши ре ње мре же то пли фи ка ци је у цен трал-
ном де лу Ко лу бар ског ба се на (Ла за ре вац, Вре о ци, В. Цр ље ни);

– при прем не ак тив но сти и по че так из град ње га со вод не мре-
же на План ском под руч ју и др.

Те ле ко му ни ка ци је и по штан ски са о бра ћај
Пре ма при о ри те ти ма у овој обла сти пред ви ђе но је да се те-

ле фон ском мре жом по кри ју сва на се ља и да при то ме гу сти на те-
ле фо на бу де око 50 те ле фо на/100 ста нов ни ка (са да шња гу сти на за 
це ло под руч је из но си око 30 те ле фо на/100 ста нов ни ка), а гу сти на 
ши ро ко по ја сних при кљу ча ка (за пре нос по да та ка и ин тер нет око 
15/100 ста нов ни ка), што под ра зу ме ва:

– про ши ре ње ка па ци те та у пет на се ља у ко ји ма са да по сто ји 
те ле фон ска мре жа; 

– из град њу но вих ка па ци те та у укуп но 23 на се ља у ко ји ма 
ко му та ци о ни чво ро ви са да не по сто је или је по треб на ре кон струк-
ци ја.

На се ља у ко ји ма је пла ни ра на из град ња но вих са вре ме них 
мул ти сер ви сних при ступ них чво ро ва (МСАН) су:

– у град ској оп шти ни Ла за ре вац: Ла за ре вац (1 и 2), Ара по-
вац, Бу ро во, В. Цр ље ни, Вр бов но, Вре о ци, Дрен, Зе о ке, Лу ка ви ца, 
Ле ско вац, Ме до ше вац, Пет ка, Пр ко са ва, Ра сад ник, Со ко ло во, Стр-
мо во, Тр бу шни ца и Цве то вац (2);
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– у оп шти ни Лај ко вац: Ће ли је и Ру бри бре за;
– у оп шти ни Уб: Па љу ви;
– у град ској оп шти ни Обре но вац: По ља не и Ко на ти ца;
– у оп шти ни Аран ђе ло вац: Да ро са ва и Про го ре о ци.
По треб но је из гра ди ти: 
– око 60 km оп тич ких ка бло ва;
– око 16.000 но вих те ле фон ских и око 12.000 ши ро ко по ја-

сних при кљу ча ка у ко му та ци ји; 
– око 13.000 прет плат нич ких ка бло ва у ме сној мре жи;
– 28 оп тич ких GE (Gi ga bit Et her net) лин ко ва.
Пред ви ђа се уна пре ђе ње по штан ског са о бра ћа ја и са на ци ја 

по сто је ћих обје ка та у скла ду са при о ри те ти ма ЈП „По ште Ср би је”.
Ко му нал на ин фра струк ту ра
Основ ни при о ри те ти у обла сти ефи ка сни јег упра вља ња ко-

му нал ном ин фра струк ту ром је су:
– ин тен зи ви ра ње из град ње ре ги о нал ног цен тра за упра вља-

ње от па дом за 11 оп шти на, тран сфер ста ни ца и ре ци кла жних дво-
ри шта; 

– из ра да про јект не до ку мен та ци је за са ни тар но уре ђе ње, за-
тва ра ње и ре кул ти ва ци ју по сто је ћих не са ни тар них де по ни ја и 
сме тли шта; 

– укла ња ње опа сног от па да и ње го во збри ња ва ње пре ма до-
ма ћем за ко но дав ству и стан дар ди ма ЕУ;

– ор га ни зо ва ње мо бил них ко му нал них слу жби у ру рал ним 
на се љи ма; 

– раз вој си сте ма се лек тив ног при ку пља ња и се па ра ци је от па-
да на РЕТ пла сти ку и кар тон;

– спро во ђе ње план ског и ор га ни зо ва ног пре се ље ња се о ских 
гро ба ља (пу тем „опе ра тив них про гра ма”) ко ја су угро же на раз во-
јем ру дар ских ак тив но сти.

3.2.4. Ста нов ни штво, со ци јал ни раз вој и мре жа на се ља

Ста нов ни штво, со ци јал ни раз вој и јав не слу жбе
Основ ни при о ри тет су:
– сти му ли са ње по себ них рад них про гра ма при ла го ђе не рад-

ним ка па ци те ти ма ста ри јег ста нов ни штва, чи ме се обез бе ђу је њи-
хо ва еко ном ска са мо стал ност и сма њу је по тре ба за за штит ним 
про гра ми ма со ци јал ног збри ња ва ња и по мо ћи; про гра ми би тре-
ба ло да бу ду при ла го ђе ни спо соб но сти ма и ин те ре си ма ове ста-
ро сне гру пе; 

– по др шка ак ти ви ра њу при ват ног сек то ра и ње го вом умре жа-
ва њу у си стем пред школ ске за шти те де це на ни воу оп шти не, тре ба 
пла ни ра ти но ве ло ка ци је за из град њу пред школ ских уста но ва, ра-
чу на ју ћи на по ве ћа ну тра жњу, на ро чи то због пре се ље ња ста нов-
ни штва, за по шља ва ња же на и за др жа ва ња мла дог ста нов ни штва и 
мла дих по ро ди ца у се о ским на се љи ма; 

– уво ђе ње са вре ме них ме то да и мо дер ни за ци ја на ста ве у 
шко ла ма са ма њим бро јем уче ни ка, ко ри шће њем мо бил них еки па 
и учи ла (ауто бу си опре мље ни ком пју те ри ма и дру гим са вре ме ним 
учи ли ма, мо бил ни на став нич ки ти мо ви са спе ци ја ли зо ва ним зна-
њи ма и сл.); 

– пла ни ра ње по ве ћа ња про сто ра у објек ти ма основ них шко ла 
због: (1) пре се ље ња ста нов ни штва; (2) оче ки ва ног по ве ћа ња бро ја 
за по сле них, на ро чи то же на, што ће по ве ћа ти по тре бу за це ло днев-
ном на ста вом, ускла ђе ном са рад ним вре ме ном ро ди те ља и (3) ни-
ских рас по ло жи вих про стор них ка па ци те та у основ ним шко ла ма, 
ко ји су ис под стан дард них 6 m² по уче ни ку; 

– ускла ђи ва ње про гра ма сред њих шко ла са при о ри тет ним 
раз вој ним прав ци ма у ло кал ним за јед ни ца ма; 

– шко ло ва ње де фи ци тар ног ка дра на План ском под руч ју (за-
ва ри ва чи, ме та ло гло да чи, ру ко ва о ци ма ши на ма, бра ва ри, ме на џе-
ри и сл.).

– под сти ца ње при ват не ини ци ја ти ве у обла сти здрав стве-
не за шти те кроз: (1) умре жа ва ње при ват них ам бу лан ти и кли ни-
ка у си стем здрав стве не за шти те; (2) уво ђе ње ва у че ра за пла ћа ње 
здрав стве них услу га по осно ву здрав стве ног оси гу ра ња и за услу-
ге у при ват ном сек то ру и (3) по ре ске и дру ге олак ши це за отва ра-
ње и рад ам бу лан ти у се о ским на се љи ма;

– под сти ца ње ор га ни зо ва ња и ко ри шће ња мо бил них ме ди-
цин ских слу жби;

– кон ци пи ра ње и оства ри ва ње при о ри тет них про гра ма за 
збри ња ва ње и за шти ту ста рих и не моћ них ли ца, на ко мер ци јал ној 
и не про фит ној осно ви у окви ру тре ћег сек то ра (не про фит не ор га-
ни за ци је, ху ма ни тар не ор га ни за ци је, не вла ди не ор га ни за ци је итд.).

– обез бе ђи ва ње про сто ра у окви ру ме сних за јед ни ца за раз-
ли чи те ти по ве днев ног бо рав ка ли ца ко ји ма је по тре бан од го ва-
ра ју ћи вид за шти те и бри ге док су чла но ви до ма ћин ства на по-
слу или од сут ни дру гим раз ло зи ма (де ца са по себ ним по тре ба ма и 
раз вој ним смет ња ма, ста ри ји чла но ви по ро ди це и сл.); та кви про-
сто ри мо гу да при ме и дру ге функ ци је, као што је при пре ма обе да 
по суб вен ци о ни ра ним це на ма, пру жа ње од ре ђе них вр ста услу га 
по не про фит ним/не ко мер ци јал ним це на ма, а мо гу се ко ри сти ти и 
за во лон тер ски рад и под сти ца ње раз ли чи тих ви до ва ин тер ге не-
ра циј ске и уну тар ге не ра циј ске ко му ни ка ци је, со ли дар но сти и по-
др шке; 

– с об зи ром на оче ки ва но по ве ћа ње ор га ни за ци ја у обла сти 
кул ту ре кроз тре ћи сек тор, по треб но је ис пи та ти да ли су по сто-
је ћи ка па ци те ти кул тур них уста но ва до вољ ни и у ре гу ла ци о ним 
пла но ви ма ре зер ви са ти про стор за објек те кул ту ре, у ко ји ма се мо-
гу ор га ни зо ва ти и оба вља ти ак тив но сти не вла ди них ор га ни за ци ја, 
удру же ња гра ђа на, ал тер на тив них кул тур них по кре та и сл.

Мре жа на се ља и функ ци је цен та ра
Ра ди оства ри ва ња стра те шких и сред ње роч них ци ље ва пре-

се ље ња ста нов ни штва, уре ђе ња жи вот ног и рад ног окру же ња и 
уна пре ђе ња на сељ ских функ ци ја оп штин ских цен та ра, при о ри тет-
но тре ба обез бе ди ти:

– уна пре ђе ње ло кал не пут не мре же и си сте ма ло кал ног јав-
ног пре во за;

– по бољ ша ње по сто је ћих и раз вој но вих са др жа ја у цен три ма 
за јед ни ца на се ља, а на ро чи то у сек то ру јав них слу жби и услу га и 
ко му нал них де лат но сти;

– раз вој при вред них ак тив но сти из ван обла сти ко ри шће ња 
ру дар ских, по љо при вред них и дру гих при род них ре сур са, укљу-
чу ју ћи и раз не об ли ке ту ри зма (из лет нич ки, лов ни, обра зов ни и 
др.), хор ти кул ту ре итд.; 

– по бољ ша ње упра ве и ра зних тех нич ких слу жби из ван оп-
штин ских цен та ра;

– уре ђе ње де ло ва град ских на се ља и цен та ра за јед ни це на се-
ља на чи јем се гра ви та ци о ном под руч ју пла ни ра на се ља ва ње или 
пре ме шта ње ста нов ни штва (у скла ду са пла ни ра ном ди на ми ком 
ши ре ња ру дар ско-енер гет ског ком плек са), тј. Ја буч је и но ви цен-
тар у Бр гу ла ма и Ка ле ни ћу (уме сто Ра дље ва); 

– фор ми ра ње цен тра за јед ни це на се ља у ата ру на се ља Ми-
лор ци, ка ко би се план ски спре чи ло на се ља ва ње дуж ко ри до ра бу-
ду ћег др жав ног пу та Iа ре да (ауто пу та Бе о град – Ју жни Ја дран).

Пре се ље ње ста нов ни штва, за у зи ма ње зе мљи шта и из ме
шта ње ин фра струк тур них и при вред них си сте ма

План ски при о ри те ти су: (1) обез бе ђе ње усло ва за пла ни ра но 
пре се ље ње ста нов ни штва до 2020. го ди не и (2) уре ђе ње жи вот ног 
и рад ног окру же ња на ко му нал но уре ђе ним но вим ло ка ци ја ма. 

По треб на је бла го вре ме на из ра да, до но ше ње и при ме на по-
себ них „опе ра тив них про гра ма пре се ље ња ста нов ни штва и из ме-
шта ња ин фра струк тур них, ко му нал них и дру гих си сте ма” и од-
го ва ра ју ћих ур ба ни стич ких пла но ва ло ка ци ја за на се ља ва ње на 
осно ву прет ход но утвр ђе них: 

– гра ни ца раз во ја по вр шин ских ко по ва, гра ни це под руч ја за-
шти ће них зо на у ко ји ма је утвр ђен ре стрик ти ван ре жим из град ње, 
гра ни ца не по сред ног ути ца ја ко по ва и тер мо е лек тра на на око ли ну 
(у по гле ду за га ђи ва ња, тран спор та угља, от па да и сл.) и ди на ми ке 
из ме шта ња на се ља;

– зо на на се ља ва ња, у че му на ро чи то тре ба еви ден ти ра ти по-
год но сти и огра ни че ња за сва ку од мо гућ них зо на, на ро чи то из 
аспек та сво јин ског ста ту са зе мљи шта;

– усло ва екс про при ја ци је, пра ва и оба ве за ло кал ног ста нов-
ни штва, усло ва пре се ље ња, са оп ци ја ма и мо да ли те ти ма на чи на 
пре се ље ња, усло ва на бав ке по љо при вред ног зе мљи шта, гра ђе вин-
ских пар це ла, из град ње стам бе них и по љо при вред них обје ка та и 
др; на ве де не еле мен те тре ба на ја сан и ра зу мљив на чин пре до чи ти 
ло кал ном ста нов ни штву, да би оно мо гло сте ћи по у здан увид под 
ко јим усло ви ма се мо же пре се ли ти, ка ква су ње го ва пра ва у том 
по гле ду и у ко јем по ступ ку ће то би ти оства ре но; 

– про це на тро шко ва пре се ље ња на се ља и ин фра струк тур них 
си сте ма, што об у хва та све ре ле ват не ин фор ма ци је о сред стви ма 
по треб ним за из ме шта ње угро же них на се ља и ин фра струк тур них 
обје ка та, за тро шко ве на док на да ста нов ни штву као и тро шко ва за 
ре а ли за ци ју на се ља ва ња у сва ку од пред ви ђе них зо на, у по гле ду 
ку по ви не зе мљи шта, из ра де план ске и тех нич ке до ку мен та ци је, 
ко му нал ног опре ма ња на се ља, ор га ни за ци је јав них слу жби;
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– на кна да на ста лих ште та од ути ца ја ру дар ско-енер гет ског 

си сте ма и сл. 

3.2.5. За шти та про сто ра

Жи вот на сре ди на
У обла сти за шти те жи вот не сре ди не при о ри тет на је ре а ли за-

ци ја сле де ћих про је ка та:
– енер ге ти ка: сма ње ње ис пу шта ња за га ђу ју ћих ма те ри ја, ис-

ко ри шћа ва ње ле те ћег пе пе ла и шља ке, по ве ћа ње енер гет ске ефи-
ка сно сти у ин ду стри ји и до ма ћин стви ма;

– за шти та во да: из град ња по стро је ња за пре чи шћа ва ње от-
пад них во да у Ба ро шев цу; ре а ли за ци ја про јек та за раз два ја ње, са-
ку пља ње, ка на ли са ње и ева ку а ци ју от пад них во да из ком плек са 
ПК „Там на ва – за пад но по ље” и по го на Дро би ла не и др. у Ка ле-
ни ћу;

– за шти та ва зду ха: за вр ше так ре кон струк ци је си сте ма от-
пе пе ља ва ња бло ка 5 у ТЕ „Ко лу ба ра А”; при ме на по ступ ка оро-
ша ва ња во дом за спре ча ва ње еми то ва ња пра ши не у про це су от-
ко па ва ња, тран спор та и од ла га ња угља; ре кон струк ци ја свих 
елек тро фил тер ских по стро је ња у скла ду са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма;

– за шти та зе мљи шта: уво ђе ње но вих тех но ло ги ја се лек тив-
ног от ко па ва ња по влат них сло је ва; на бав ка од ла га ча за ме ђу слој-
ну ја ло ви ну;

– за шти та од бу ке: по ста вља ње звуч них ба ри је ра; 
– упра вља ње от па дом: за вр ше так ре ги о нал не де по ни је „Ка-

ле нић” са ре ци кла жним цен тром, са на ци ја по сто је ћих сме тли шта; 
– си стем упра вља ња жи вот ном сре ди ном: до би ја ње ин те-

гри са не до зво ле (IPPC) за ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра; упо ста-
вља ње си сте ма за упра вља ње ква ли те том угља у за пад ном де лу 
ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра; из ра да Ак ци о ног пла на за за шти ту 
жи вот не сре ди не ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра;

– фор ми ра ње за штит них по ја са и про сто ра под по себ ним ре-
жи ми ма ко ри шће ња; 

– из ра да и ре а ли за ци ја ло кал них еко ло шких ак ци о них пла но-
ва за све оп шти не на План ском под руч ју.

Нео п ход но је спро ве сти сле де ће при о ри тет не ак тив но сти:
– ја ча ње струч них слу жби за ду же них за жи вот ну сре ди ну у 

оп шти на ма и по го ни ма РЕ ИС-а;
– фор ми ра ње ме ђу оп штин ског ко ор ди на ци о ног струч ног те-

ла за за шти ту жи вот не сре ди не;
– спро во ђе ње мо ни то рин га ква ли те та жи вот не сре ди не;
– спро во ђе ње ис тра жи ва ња о мо гу ћем ути ца ју ду бо ких ко по-

ва („Ју жно по ље” и По ље „Е”) на не по сред но окру же ње (ису ши ва-
ње и сле га ње тла, ста бил ност обје ка та и сл.); 

– раз вој ин фор ма ци о ног си сте ма жи вот не сре ди не, ко ји би 
по ред ре зул та та ло кал ног си сте ма мо ни то рин га, во дио еви ден ци ју 
по да та ка и из из во ра град ских и ре пу блич ких над ле жних ин сти-
ту ци ја.

По до но ше њу Про стор ног пла на, у окви ру им пле мен та ци је 
план ских ре ше ња и план ских про по зи ци ја, у на се љи ма ко ја се на-
ла зе на кон так ту са ру дар ско-енер гет ским ком плек сом, на осно ву 
ре зул та та мо ни то рин га или струч не екс пер ти зе ком пе тент не, акре-
ди то ва не, не за ви сне струч не ин сти ту ци је, утвр ђу је се оба ве за за 
но си о це при вред них ак тив но сти и упра вља че ру дар ско-енер гет-
ским ком плек сом (ЕПС, ЕМС или дру ги при вред ни су бјек ти) да 
на док на де ште ту угро же ним до ма ћин стви ма или да из вр ше њи-
хо во пре се ље ње уко ли ко се не по вољ ни ути ца ји и ште те не мо гу 
от кло ни ти. То се мо же ре а ли зо ва ти на осно ву по себ ног план ског 
до ку мен та и про гра ма пре се ље ња. 

План ска ре ше ња Про стор ног пла на у ве зи са здра вљем ста-
нов ни штва за сно ва на су на јав но до ступ ним по да ци ма. ЈП ЕПС и 
Огра нак РБ Ко лу ба ра ће у на ред ном пе ри о ду пред у зе ти нео п ход на 
ис тра жи ва ња о ста њу здра вља у на се љи ма Ко лу бар ског ба се на (пр-
ви је Ба ро ше вац). Из ве шта ји, ко је ће при пре ми ти не за ви сне струч не 
ин сти ту ци је, би ће при пре мље ни и пре зен то ва ни јав но сти у ро ку од 
шест (6) ме се ци по до но ше њу Про стор ног пла на. Ре зул та ти тих ис-
тра жи ва ња/из ве шта ја мо гу ути ца ти на утвр ђи ва ње но вих план ских 
про по зи ци ја у ве зи са ути ца јем ру дар ских ак тив но сти на жи вот ну 
сре ди ну ко је ће би ти угра ђе не у но ви план ски до ку мент.

ЕПС и Огра нак РБ Ко лу ба ра ће ре а ли зо ва ти ин те грал ни си-
стем за шти те жи вот не сре ди не пре ко фор ми ра ног Сек то ра за за-
шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не.

Ре кул ти ва ци ја и ре ви та ли за ци ја про сто ра и уре ђе ње пре де ла
При о ри те ти у спро во ђе њу пла на ре кул ти ва ци је и ре ви та ли-

за ци је про сто ра су:
– иден ти фи ка ци ја и оце на пре де ла и фор ми ра ње ба зе про-

стор них по да та ка о пре де лу Ко лу бар ског угље ног ба се на;
– oбeз бeђeњe фи нан сиј ске по др шке инфoрматичким и научнo-

ис тра жи вач ким ак тив но сти ма, ко је су усме ре не на унапрeђивање 
тeхничкo-тeхнoлoш ких, eкoнoмских и eкoлoш ких рeшeња за рeк-
ултивацију дeградираних пoвршина, из ра да и ре а ли за ци ја пла но ва 
ре ге не ра ци је или об но ве де гра ди ра них про сто ра;

– про стор но ускла ђи ва ње ме ра тех нич ке/ру дар ске ре кул ти ва-
ци је са зах те ви ма пла ни ра них ви до ва, од но сно на ме на би о ло шке 
ре кул ти ва ци је;

– из ра да из во ђач ких/ин ве сти ци о них прoјeк та и од го ва ра ју ће 
тех нич ке до ку мен та ци је за спро во ђе ње пла ни ра них про стор них 
за хва та по љо при вред не, шум ске и вод не ре кул ти ва ци је, с прeдра-
чунoм трoш кoва пo фа за ма рeализацијe и утвр ђи ва њем ко нач них 
еко ном ских и еко ло шких ефе ка та; 

– oдрeђивањe надлeжнoсти у пoглeду газдoвања рeк-
ултивисаним пoвршинама (кoришћeњe зе мљи шта, нeга шум ских 
кул ту ра, инфраструкт урнo oпрeмањe, вр ста и обим до зво ље них 
спорт ско-ре кре а тив них, ту ри стич ких, на уч но-ис тра жи вач ких, еду-
ка тив них и дру гих са др жа ја и сл.);

– ус по ста вља ње си сте ма оце не и пра ће ња по вр ши на и ква-
ли те та зе мљи шних ре сур са ко ји су при вре ме но за у зе ти ру дар ским 
ак тив но сти ма, и то у фа зи пре от по чи ња ња от крив ке, то ком екс-
пло а та ци о ног пе ри о да, у по ступ ци ма тех нич ке и би о ло шке ре кул-
ти ва ци је и кон ти ну и ра но на кон функ ци о нал ног при во ђе ња ре ви-
та ли зо ва ног про сто ра пла ни ра ној на ме ни; 

– укљу чи ва ње ло кал ног ста нов ни штва, удру же ња гра ђа на, 
при вред ни ка, ор га на ло кал не са мо у пра ве и дру гих за ин те ре со ва-
них ак те ра у до но ше ње од лу ке по пи та њу ви зи је и пла на об но ве 
и уре ђе ња де гра ди ра них про сто ра на кон за вр шет ка ру дар ске екс-
пло а та ци је лиг нит ских ле жи шта. 

За шти та при ро де и при род них вред но сти 
При о ри тет не ак тив но сти и про гра ми, ко ји ма се обез бе ђу је 

оства ри ва ње план ских ре ше ња по пи та њу за шти те при ро де и уре-
ђе ња пре де ла су: 

– при ме на од го ва ра ју ћих ме ра пре вен ци је од штет них ути-
ца ја ру дар ства, енер ге ти ке и пра те ћих при вред них де лат но сти на 
при род но окру же ње; 

– умре жа ва ње по ја се ва за штит ног зе ле ни ла с шум ским и 
дру гим при род ним ста ни шти ма, у функ ци ји за шти те, очу ва ња и 
уна пре ђе ња би о ди вер зи те та, по себ но зо о фон да.

Кул тур но на сле ђе 
Спо ме ни ци кул ту ре и ар хе о ло шка на ла зи шта зах те ва ју по-

себ ну бри гу и спе ци фич не ме ре при ли ком из ме шта ња и за шти те. 
При о ри тет не ак тив но сти у овој обла сти су:

– прет ход на ис тра жи ва ња и из ра да Про гра ма за шти те не по-
крет них кул тур них до ба ра на План ском под руч ју;

– спро во ђе ње ме ра за шти те, уре ђе ња и пре зен та ци је не по-
крет них кул тур них до ба ра од из у зет ног зна ча ја и кул тур них до ба-
ра од ве ли ког зна ча ја;

– утвр ђи ва ње еви ден ти ра них кул тур них до ба ра за не по крет-
на кул тур на до бра;

– уна пре ђе ње ква ли те та окру же ња обје ка та кул тур них вред-
но сти; утврђивaњe гра ни ца за шти ће не око ли не и зoнa са рaзличи-
тим рeжимимa зaш титe, из град ње и уре ђе ња прoстoрa зa ка те го ри-
са на културнa дoбрa;

– истрaживaњe aрхeoлoш ких нaлaзиш тa, oбjeкaтa нaрoднoг 
грaдитeљствa и рурaлних прoстoрних цeлинa и спрoвoђeњe прoцe-
дурe кaтeгoризaциje и стицaњa стaтусa културнoг дoбрa; 

– си сте мат ско ре ког но сци ра ње ру рал ног под руч ја у окви ру 
про јек та „Атлас на род ног гра ди тељ ства Ср би је”; очу ва ње на ме не 
и основ них функ ци ја спо ме ни ка кул ту ре на род ног гра ди тељ ства и 
њи хо во укљу чи ва ње у ту ри стич ку по ну ду оп шти не; 

– раз вој на ци о нал них и ре ги о нал них „пу те ва кул ту ре” у 
функ ци ји пре зен та ци је и ин тер пре та ци је не по крет ног и не ма те ри-
јал ног кул тур ног на сле ђа.

Еле мен тар не и дру ге не по го де
За спро во ђе ње план ских ре ше ња ко ја се од но се на сма ње ње 

ри зи ка од при род них и иза зва них ка та стро фа и пла ни ра них ме ра 
за шти те, нео п ход но је обез бе ди ти:

– из ра ду про је ка та мо гу ћих по сле ди ца и ме ра за шти те од еле-
мен тар них не по го да (ак ци де на та и ка та стро фа) за ве ће по сто је ће и 
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пла ни ра не ру дар ске, ин ду стриј ске и кул тур но-исто риј ске објек те и 
ком плек се и објек те круп не ин фра струк ту ре и угра ди ти их у од го ва-
ра ју ће пла но ве за за шти ту и спа ша ва ње и у по је ди нач не ак те о про-
це ни ри зи ка на рад ном ме сту и у рад ној око ли ни (За кон о без бед но-
сти и здра вљу на ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 101/05 и 91/15));

– у ру дар ском сек то ру из ра да и/или ажу ри ра ње: пла на упра-
вља ња за шти том во да, пла на упра вља ња ру дар ским и опа сним от-
па дом, пла на ин тер ног са о бра ћа ја, пла на мо ни то рин га, ак ци о них 
пла но ва са рад ње са ло кал ном за јед ни цом и за ин те ре со ва ним стра-
на ма у ко ји ма ће се ин те грал но об ра ђи ва ти по тре бе и оба ве зе ру-
дар ског пред у зе ћа у ве зи са кључ ним пи та њи ма за шти те жи вот не 
сре ди не и со ци јал ним пи та њи ма;

– из ра ду про је кат ин те грал ног мо ни то рин га ути ца ја на жи-
вот ну и рад ну сре ди ну за Ба сен у це ли ни; мо ни то ринг ће би ти 
спро ве ден у то ку ра да руд ни ка да би до ку мен то вао и из вр шио пре-
глед ути ца ја руд ни ка на жи вот ну сре ди ну;

– про цес иден ти фи ка ци је, ана ли зе и ева лу а ци је ри зи ка као 
део ме наџ мен та ри зи ка (ИСО 31000) то ком ко га се ра чу на ве ли чи-
на по је ди нач ног ри зи ка; ве ли чи не раз ли чи тих ри зи ка се ра чу на ју 
да би се до не ла од лу ка о при о ри те ти ма за трет ман ри зи ка; 

– из ра ду ка ра та угро же но сти и ри зи ка од по пла ва, као и пла-
но ва упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва по ЕУ стан дар ди ма и из-
ра ду и им пле мен та ци ју пла но ва упра вља ња ри зи ком од по пла ва;

– уна пре ђе ње функ ци о ни са ња ин те гри са ног си сте ма за шти те 
под ко јим се под ра зу ме ва об је ди ња ва ње свих слу жби ко је се ба ве 
за шти том гра ђа на у ван ред ним си ту а ци ја ма и при ме ну Ак ци о ног 
пла на за фор ми ра ње је дин стве не слу жбе за ван ред не си ту а ци је 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 78/09); 

– раз вој је дин стве ног си сте ма ин фор ми са ња и мо ни то рин га 
по ја ва и за шти те од еле мен тар них ка та стро фа, раз ра ду и при ме ну 
је дин стве не ме то до ло ги је за еви ден ти ра ње, при ку пља ње и чу ва ње 
до ку мен та ци је о еле мен тар ним не по го да ма, као и про це ну ште та 
од еле мен тар них и тех нич ких ка та стро фа у ци љу ства ра ња ка та-
стра еле мен тар них не по го да на под руч ју об у хва ће них оп шти на и 
гра да Бе о гра да. 

4. ИН ФОР МА ТИЧ КА И ИС ТРА ЖИ ВАЧ КА ПО ДР ШКА  
ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈИ ПРО СТОР НОГ ПЛА НА

4.1.Развојинформационогсистема,системаиндикатора
имониторинга

Ин фор ма ци о ни си стем, си стем ин ди ка то ра и мо ни то ринг су 
бит на прет по став ка за им пле мен та ци ју Про стор ног пла на, по себ-
но, за на ста вак пла ни ра ња на стра те шком и опе ра тив ном ни воу.

Ин фор ма ци о ни си стем као и си стем по ка за те ља мо ра ју би ти 
про јек то ва ни пре ма по тре ба ма свих ни воа пла ни ра ња у ба се ну, за-
тим пре ма по тре ба ма ис тра жи ва ња по раз ли чи тим обла сти ма про-
јек то ва ња, из град ње, об на вља ња и уре ђи ва ња про сто ра. 

Ин фор ма ци о ни си стем за пра ће ње про стор ног раз во ја План-
ског под руч ја (ИСППП) фор ми ра ће се по мо де лу ин те гри са них 
ГИС ала та и ко му ни ка циј ских мре жа, та ко да се обез бе ђу је ши-
ро ко ко ри снич ки при ступ, и омо гу ћу је пер ма нент но, бр зо и јед но-
став но ажу ри ра ње по да та ка.

Фор ми ра ње ИС-ПППП има ће две фа зе:
– у пр вој фа зи, из вр ши ће се ана ли за про стор них по да та ка 

ко ји ма рас по ла жу оп штин ске слу жбе, пред у зе ћа и ор га ни за ци је, 
пре ма ре ле вант но сти и до ступ но сти за мо ни то ринг про стор ног 
раз во ја; по се бан за да так је фор ми ра ње је дин стве не ба зе по да та ка 
о план ској, ур ба ни стич кој, про грам ској и про јект ној до ку мен та ци-
ји; ана ли зом по да та ка и до ку мен та ци је утвр ди ће се сте пен њи хо ве 
ва лид но сти и ажур но сти, обим ана лог них и ди ги тал них фор ма та; 
струк ту ра и упо тре бљи вост век тор ских по да та ка (ге о ре фе рен ци-
ра ност и те мат ска по кри ве ност); 

– у дру гој фа зи из вр ши ће се по ве зи ва ње гра фич ких при ка за 
са атри бу ти ма из ана ли тич ко-до ку мен та ци о не осно ве Про стор ног 
пла на; ин те гри са ни ди ги тал ни по да ци са опи сним ин фор ма ци ја ма 
сме сти ће се у цен трал ну ба зу по да та ка, те ће пред ста вља ти део 
је дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма ге о про стор них по да та ка; 
на осно ву ова ко по ста вље ног си сте ма пе ри о дич но ће се вр ши ти 
ажу ри ра ња ба зе по да та ка, ти ме и ње но одр жа ва ње, до пу ном ка ко 
ди ги тал них, та ко и та бе лар них по да та ка, тј. до пу не опи сних по ља 
о спе ци фич ној по ја ви у про сто ру или план ским, про грам ским и 
про јект ни ма ак тив но сти ма на План ском под руч ју, а по сред но и на 

ре ги о нал ном и ре пу блич ком ни воу; ка ко би пре глед је дин стве не 
ре ла ци о не ба зе био што јед но став ни ји и ка ко би се ефи ка сни је и 
бр же одр жа ва ла ажу ри ра ност по да та ка, си стем ће ка крај њем ко-
ри сни ку (ра зним ин те ре сним гру па ма и ин стан ца ма ре ги о нал ног 
и ре пу блич ког зна ча ја) би ти по ста вљен пре ко спе ци фич них до-
ку ме на та ко ји ће би ти стал но до ступ ни са мо гућ но шћу пре гле да, 
штам пе или из ме не, ка ко на ни воу ин тра не та, та ко и Ин тер не том.

За по ста вља ње осно ва кон ти ну и ра ног про стор ног мо ни то-
рин га пред у слов је иден ти фи ка ци ја и спе ци фи ци ра ње ин ди ка то-
ра (ИС-ИНД*ППП) ко ји на при кла дан на чин опи су ју про стор ни 
раз вој План ског под руч ја. У кон тек сту про стор ног мо ни то рин га 
из бор ин ди ка то ра (ИС-ИНД*ППП) ори јен ти сан је на по сти за ње 
два ци ља. Про стор ни ин ди ка то ри мо ра ју за до во љи ти ка ко зах те ве 
ана ли тич ког ра да за спро во ђе ње про стор них ана ли за, та ко и раз-
ли чи те зах те ве за оце ну раз вој них по ли ти ка и про це ну до сти за ња 
стра те шких ци ље ва. Је дан од глав них иза зо ва је да се до ђе до огра-
ни че ног бро ја ин ди ка то ра ко ји би има ли ве ли ку те мат ску по кри-
ве ност, укљу чу ју ћи при хва ће но опре де ље ње да ин ди ка то ри бу ду 
ускла ђе ни са рас по ло жи вим и до ступ ним ба за ма по да та ка. Та кви 
ин ди ка то ри тре ба да ис пу не од ре ђе не усло ве, пре све га, у по гле ду 
ква ли те та (ре ле вант но сти), про стор не по кри ве но сти и про стор ног 
ни воа. То би зна чи ло да се за пред ло же не ин ди ка то ре оце ни:

– по ве за ност са ци ље ви ма и при о ри те ти ма про стор ног раз во-
ја План ског под руч ја;

– мо гућ ност да се ду го роч но пра те;
– ре ле вант ност за до но ше ње од лу ка ко је се ти чу ор га ни за ци-

је, ко ри шће ња и уре ђе ња про сто ра; 
– уса гла ше ност са ин ди ка то ри ма за мо ни то ринг про сто ра 

ко ји се раз ви ја у окви ру им пле мен та ци је Про стор ног пла на Ре пу-
бли ке Ср би је.

Иза бра ни ин ди ка то ри би ће по себ но те сти ра ни у раз ма тра њу 
раз во ја си сте ма про стор ног мо ни то рин га у прав цу стал ног про це-
њи ва ња трен до ва раз во ја да би се по ста ви ли ци ље ви те ри то ри јал-
не по ли ти ке.

Про јек том ин фор ма ци о ног си сте ма (ИСППП) би ће об у хва-
ће не све обла сти и ак тив но сти на План ском под руч ју (ру дар ство, 
енер ге ти ка, во до при вре да, на се ља, ста нов ни штво, жи вот на сре ди-
на и др.). За ре а ли за ци ју ин фор ма ци о ног си сте ма и ње го во ко ри-
шће ње од го вор ни су ЈП ЕПС, Огра нак РБ Ко лу ба ра и је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве. Де таљ ни ји усло ви ин фор ми са ња ста нов ни штва 
у на се љи ма ко ја се на ла зе у бли зи ни ру дар ских и пра те ћих ак тив-
но сти би ће са др жа ни у од го ва ра ју ћим про гра ми ма, укљу чу ју ћи 
про гра ме пре се ље ња ста нов ни штва (до ма ћин ста ва).

4.2.Програмдаљихистраживања

На уч но-ис тра жи вач ки рад је јед на од нај зна чај ни јих прет-
по став ки бу ду ћег раз во ја, а ти ме и пла ни ра ња у лиг нит ском ба се-
ну. Фун да мен тал на (основ на) ис тра жи ва ња су зна чај на за раз вој 
но вих тех но ло ги ја, од но сно за уна пре ђе ње про из вод ње, али и за 
сма ње ње не га тив них екс тер них ефе ка та. Фун да мен тал на ис тра-
жи ва ња се ре а ли зу ју пре ко при ме ње них и раз вој них ис тра жи ва-
ња. Ка ко је раз вој основ ни пред мет сва ког пла ни ра ња, то су и за 
по тре бе пла ни ра ња у лиг нит ском ба се ну нај зна чај ни ја она ис тра-
жи ва ња ко ја ди рект но ути чу на раз вој. Уку пан ис тра жи вач ки рад 
ко ји је од зна ча ја за пла ни ра ње раз во ја мо же да се по де ли у две 
гру пе: а) ис тра жи вач ки рад чи ји се ре зул та ти ко ри сте по сред но и 
б) ис тра жи вач ки рад ко ји је ди рект но по ве зан са пла ни ра њем. За 
по тре бе пла ни ра ња је сва ка ко ин те ре сант ни ја ова дру га ка те го ри-
ја ис тра жи вач ког ра да, по го то во што се пре ко ис тра жи вач ког ра да 
ко ји је ди рект но ве зан за про цес пла ни ра ња мо гу кон вер то ва ти и 
сви оста ли ре ле вант ни на уч ни ре зул та ти.

У до са да шњем пе ри о ду по кре ну ти су или ре а ли зо ва ни број-
ни сту диј ски и ис тра жи вач ки про јек ти ко ји се од но се на бу ду ћи 
раз вој План ског под руч ја. Оп се жна ис тра жи ва ња оба вље на су и 
за по тре бе Про стор ног пла на. Ис тра жи вач ки рад мо ра се на ста ви-
ти и у на ред ном пе ри о ду, са ци љем оп ти ми за ци је бу ду ћег раз во ја 
План ског под руч ја и сма ње ња број них огра ни че ња и кон фли ка та 
ко ја пра те тај раз вој, пра ће ња про ме на у про сто ру и из на ла же ња 
од го ва ра ју ћих ре ше ња за њи хо во план ско усме ра ва ње.

4.2.1. Раз вој ру дар скоенер гет скоин ду стриј ског си сте ма

Ова област ис тра жи ва ња има ви ше по до бла сти, ко је се из 
прак тич них раз ло га мо гу све сти на да ља ис тра жи ва ња ле жи шта 
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и усло ва њи хо ве екс пло а та ци је и на ис тра жи ва ња усло ва и мо-
гућ но сти тран сфор ма ци је угља и дру гих ми не рал них си ро ви на у 
ле жи шту, од но сно раз во ја енер гет ско-ин ду стриј ског ком плек са. У 
окви ру ове две по до бла сти мо гу се при ме ни ти и ре зул та ти фун да-
мен тал них ис тра жи ва ња за раз вој но вих тех но ло ги ја. 

4.2.2. Ре ги о нал ни аспек ти раз во ја

Раз вој План ског под руч ја и укуп ни раз вој ње го вог не по сред-
ног окру же ња ну жно је ис тра жи ва ти и пла ни ра ти на ре ги о нал ном 
и ме ђу ре ги о нал ном ни воу, што је пред у слов за по сте пе ну про ме ну 
мо но струк тур не при вре де, као и струк ту ре ка пи тал них ула га ња, 
од но сно за спре ча ва ње ре про ду ко ва ња дру штве них не ра ци о нал-
но сти и ума њи ва ња укуп них еко ном ских ефе ка та на овом под руч-
ју. Мно ге по ја ве и про це се ни је мо гу ће са гле да ти у окви ри ма уже 
зо не План ског под руч ја, због то га што се они ма ни фе сту ју ду го-
роч но и на знат но ши рем под руч ју. Ов де су при о ри те ти: (1) по ли-
ти ка ре ги о нал ног раз во ја и ре ги о нал ни аспек ти раз во ја План ског 
под руч ја; (2) струк ту ра при вред ног раз во ја; (3) ин те грал ни ру рал-
ни раз вој; (4) раз вој ни кон флик ти; (5) екс тер ни ефек ти; (6) оп ти-
ми за ци ја ко ри шће ња ре сур са; и (7) зе мљи шна по ли ти ка. 

4.2.3. Со циоеко ном ске тран сфор ма ци је

Обим, ин тен зи тет и ка рак тер со цио-еко ном ских тран сфор ма-
ци ја у лиг нит ском ба се ну, као и мо гу ће по сле ди це тих тран сфор-
ма ци ја, зах те ва ју да им се дâ по се бан зна чај у ис тра жи ва њи ма. 
Због то га су из дво је не у по себ ну област, иако се по сво јој при ро ди 
мо гу укло пи ти у раз ма тра ње ре ги о нал ног раз во ја, као и у окви-
ре пла ни ра ња и уре ђе ња про сто ра. Нај зна чај ни је со цио-еко ном ске 
тран сфор ма ци је иза зи ва про цес пре се ље ња на се ља, ка пи тал не ин-
фра струк ту ре ма да се не мо гу за не ма ри ти ни про це си ур ба ни за-
ци је, де за гра ри за ци је ста нов ни штва, кон цен тра ци је у цен трал ним 
де ло ви ма ба се на и др. Со цио-еко ном ске про ме не део су екс тер них 
ефе ка та раз во ја енер ге ти ке.

4.2.4. Де гра да ци ја и за шти та сре ди не

Де гра да ци ја сре ди не је, без сум ње, нај зна чај ни ји огра ни ча-
ва ју ћи фак тор раз во ја План ског под руч ја и укуп ног раз во ја у лиг-
нит ском ба се ну. Ра зно вр сни об ли ци де гра да ци је сре ди не, као и 
њен ве ли ки обим и ин тен зи тет, чи не ову про бле ма ти ку ком плек-
сном. Те мат ске обла сти ис тра жи ва ња де гра да ци је, об на вља ња и 
уна пре ђе ња ква ли те та сре ди не об у хва та ју:

– утвр ђи ва ње осно ва по ли ти ке за шти те и уна пре ђе ња сре ди-
не у лиг нит ском ба се ну;

– ме то до ло шка и ор га ни за ци о на пи та ња за шти те и кон тро ле 
ква ли те та сре ди не; 

– ме сто, вр сту, ка рак тер, ин тен зи тет и про стор ни до мет по-
сто је ћих за га ђи ва ча сре ди не; прог но зи ра ње бу ду ћих об ли ка и ин-
тен зи те та де гра да ци је сре ди не;

– усло ве и ефек те при ме не ди рек ти ва де фи ни са них Уго во ром 
о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це;

– обим и под руч је ути ца ја не га тив них екс тер них ефе ка та на 
сре ди ну; 

– обим, ди на ми ку и об ли ке де гра да ци је при род них ре сур са 
и пре де ла;

– про це ну ште та;
– тех но ло шке, про стор не, би о ло шке, еко ном ске и дру ге 

аспек те об на вља ња де гра ди ра них ре сур са (од но си се на об но вљи-
ве ре сур се);

– де гра да ци ју и усло ве об на вља ња еко си сте ма;
– мо ни то ринг и кон тро лу жи вот не сре ди не и пре де ла у лиг-

нит ском ба се ну; раз вој ин ди ка то ра ста ња, узро ка и по сле ди ца; 
– фор ми ра ње осно ва за нор ма тив но-прав но ре гу ли са ње ове 

ма те ри је за спе ци фич не усло ве лиг нит ском ба се на и др.

4.2.5. Тран сфор ма ци о ни про це си у про сто ру и ор га ни за ци ја  
и уре ђе ње про сто ра

За јед нич ки име ни тељ ових ис тра жи ва ња је кон цеп ту ал на 
усме ре ност ка ре ша ва њу про бле ма ко ји су у ди рект ној ве зи са ор-
га ни за ци јом, уре ђи ва њем и ко ри шће њем про сто ра:

– са о бра ћај, по себ но: са гле да ва ње по сто је ћег и бу ду ћег ин-
тен зи те та и струк ту ре са о бра ћа ја у Ба се ну; са гле да ва ње оби ма и 

ди на ми ке из ме шта ња по је ди них са о бра ћај ни ца; ис пи ти ва ње ефи-
ка сно сти јав ног и ин тер ног са о бра ћа ја и тран спор та у Ба се ну; ис-
пи ти ва ње ве за и усло вље но сти из ме ђу по је ди них ви до ва и об ли ка 
са о бра ћа ја; и оп ти ми за ци ја са о бра ћа ја у усло ви ма по сто је ћих и 
бу ду ћих огра ни че ња ко ја на ме ће раз вој РЕ ИС;

– круп на енер гет ска, те ле ко му ни ка ци о на и дру га тех нич ка 
ин фра струк ту ра, по себ но ис тра жи ва ња ових аспе ка та тран сфор-
ма ци ја као и усло ва функ ци о ни са ња ових си сте ма, ори јен ти са на 
на са гле да ва ње оби ма, ка рак те ра, ин тен зи те та и ди на ми ке огра ни-
че ња ко ја на ме ће РЕ ИС и усло ва за не у тра ли са ње тих огра ни че ња 
ра ди обез бе ђе ња њи хо вог не сме та ног функ ци о ни са ња.

– ко ри шће ње и за шти та вод них ре сур са, по себ но: ис пи ти-
ва ње про ме на у ре жи му под зем них и по вр шин ских во да у зо ни 
ко по ва као и мо гу ћих по сле ди ца тих про ме на; ис пи ти ва ње по је-
ди них об ли ка, ме ста и ин тен зи те та де гра да ци је во де од по го на 
РЕ ИС; са гле да ва ње укуп них вод них по тен ци ја ла у Ба се ну и не-
по сред ном окру же њу; ис пи ти ва ње струк ту ре по сто је ће по тро шње 
во де у по го ни ма РЕ ИС и са гле да ва ње (прог но за) бу ду ћих по тре ба; 
ис пи ти ва ње су прот них или кон фликт них ин те ре са у ко ри шће њу 
вод них ре сур са; ис пи ти ва ње мо гућ но сти за за до во ље ње бу ду ћих 
по тре ба РЕ ИС за тех но ло шком во дом; ис пи ти ва ње тех но-еко ном-
ских, про стор них, еко ло шких и дру гих аспе ка та пре чи шћа ва ња 
от пад них во да; са гле да ва ње ин фор ма ци о ног и кон трол ног си сте ма 
за кон тро лу ре жи ма под зем них и по вр шин ских во да; ис пи ти ва ње 
ал тер на тив них ре ше ња за екс пло а та ци ју, ди стри бу ци ју и ко ри-
шће ње вод них ре сур са; ис пи ти ва ње мо гу ћих ре ше ња за уре ђе ње и 
за шти ту по вр шин ских во да и др.; 

– ис тра жи ва ња у ве зи са за шти том кул тур ног на сле ђа об у хва-
та ју: еви ден ци ју и ка те го ри за ци ју кул тур ног на сле ђа; са гле да ва ње 
сте пе на угро же но сти од раз во ја РЕ ИС; ис пи ти ва ње усло ва пре се-
ље ња и за шти те кул тур ног на сле ђа; са гле да ва ње кон цеп та по ли ти-
ке за шти те кул тур ног на сле ђа у лиг нит ском ба се ну и др.

При о ри те ти ис тра жи вач ке по др шке про стор ном раз во ју Ко-
лу бар ског угље ног ба се на су ис тра жи ва ња ве за на за:

– утвр ђи ва ње ду го роч не стра те ги је екс пло а та ци је лиг ни та и 
дру гих ре сур са у Ко лу бар ском ба се ну;

– упра вља ње жи вот ном сре ди ном у Ко лу бар ском ба се ну;
– ре ша ва ње про стор них и со ци јал них кон фли ка та;
– ути цај про ме на у ре жи му под зем них во да и про стор ном 

раз ме шта ју по вр шин ских во да на без бед ност про из вод них си сте-
ма, на се ља и ин фра струк ту ре, ста бил ност тла, ису ши ва ње (по љо-
при вред ног) зе мљи шта, про ме ну еко си сте ма и сл.;

– утвр ђи ва ње ко нач них тра са ин фра струк тур них си сте ма чи-
ји су из град ња или из ме шта ње из зо не ко по ва нео п ход ни; 

– иден ти фи ка ци ју и оце ну пре де ла и фор ми ра ње ба зе про-
стор них по да та ка о пре де лу Ко лу бар ског ба се на

– мо дел ре кул ти ва ци је и ре ви та ли за ци је по је ди них де ло ва 
Ба се на у зо ни по вр шин ских ко по ва, енер гет ских и ин ду стриј ских 
ком плек са; 

– мо дел ре ша ва ња имо вин ско-прав них пи та ња у по ступ ку 
екс про при ја ци је не по крет но сти, од но сно, пре се ље ња (де ло ва) на-
се ља и ин фра струк тур них, ин ду стриј ских и дру гих обје ка та.

5. МЕ РЕ И ИН СТРУ МЕН ТИ ЗА ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈУ  
ПРО СТОР НОГ ПЛА НА

5.1.Националниаспекти

За оства ри ва ње стра те шких опре де ље ња раз во ја ру дар ско-
енер гет ско-ин ду стриј ског сек то ра по треб но је обез бе ди ти ве ћи 
број усло ва, од но сно, де фи ни са ти и при ме ни ти ве ћи број по ли ти-
ка и ин стру ме на та на на ци о нал ном ни воу упра вља ња. Ово прет-
по ста вља пред у зи ма ње знат них при ла го ђа ва ња у по гле ду ин сти-
ту ци о нал них усло ва, струк тур них тран сфор ма ци ја и раз вој них 
по ли ти ка на на ци о нал ном, ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу, као и 
у по гле ду кор по ра циј ске раз вој не по ли ти ке. Од лу чу ју ће је ва жно 
да се обез бе де но ве стра не ин ве сти ци је, та ко што ће се оства ри ти 
усло ви за њи хо во при вла че ње, кроз де мо но по ли за ци ју, обез бе ђи-
ва ње си гур но сти за стра на ула га ња, им пле мен та ци ју сек тор ских 
пра ви ла и стан дар да итд. За по раст до ма ћих при ват них ин ве сти-
ци ја, у скла ду са Стра те ги јом раз во ја енер ге ти ке и дру гим ре ле-
вант ним раз вој ним до ку мен ти ма, тре ба обез бе ди ти од го ва ра ју ће 
сти му ла ци је и олак ши це. У том по гле ду, по сто је ћи за ко ни о стра-
ним ула га њи ма, кон це си ја ма и фи нан сиј ском ли зин гу са чи ња ва ју 
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до бру прав ну осно ву за уво ђе ње нео п ход них но вих фи нан сиј ских 
ин стру ме на та за ре а ли за ци ју стра те шких опре де ље ња. На дру гој 
стра ни, но ви ци клус раз во ја, за сно ван на но вим стра ним ин ве сти-
ци ја ма и по ра сту до ма ћих ин ве сти ци ја, тре ба кон ци пи ра ти у ду ху 
оп штих прин ци па и кри те ри ју ма одр жи вог ло кал ног развоjа, а у 
скла ду са усвоjeним до ку мен ти ма као што су: На ци о нал на стра-
те ги ја одр жи вог раз во ја Ср би је (2008), Дeкларациjа о одр жи вом 
развоjу у гра до ви ма и оп шти на ма Србиje (2005) и Стратeгиjа ло-
кал ног одр жи вог развоjа.

Док ће те ри то ри јал ни раз ме штај ру дар ских и енер гет ских 
ак тив но сти и на да ље за ви си ти од ло ка ци ја ле жи шта угља, те-
ри то ри јал ни раз ме штај и ло ци ра ње ма лих и сред њих пред у зе ћа 
(МСП) тре ба оства ри ва ти у скла ду са прин ци пи ма де цен тра ли за-
ци је и дис пер зи је про из вод них ка па ци те та (у скла ду са уоби ча је-
ним ло ка ци о ним кри те ри ју ми ма), као и со ци јал них и јав них слу-
жби План ског под руч ја. Ме ре ко је мо гу то ме да до при не су тре ба 
по год но ди фе рен ци ра ти у те ри то ри јал ном и сек тор ском по гле ду. 
Осим оп штих и сек тор ских раз вој них по ли ти ка у ужем сми слу, 
ов де је ве о ма ва жна при ме на од го ва ра ју ћих фи скал них ин стру ме-
на та (ра зних по ре за, по ре ских олак ши ца и под сти ца ја), фи нан сиј-
ских ин стру ме на та (ка мат них сто па, ро ко ва и усло ва кре ди ти ра ња, 
усло ва ула ска стра них ула га ња и по тен ци јал них кре дит них аран-
жма на и за ду жи ва ња ком па ни ја – ЈП ЕПС и дру гих, ин стру ме на-
та кре дит но-мо не тар не по ли ти ке, суб вен ци ја и др.), ин стру ме на та 
тр го вин ске по ли ти ке (уво зних и из во зних суб вен ци ја, не ца рин-
ских ба ри је ра, уво зне кон тро ле и огра ни че ња, ца рин ске за шти те 
и др.), ме ра не по сред не др жав не кон тро ле (це на, уче шћа у вла-
сни штву, сте пе на при ва ти за ци је и но вих мо де ла јав но-при ват ног 
парт нер ства, енер гет ских до зво ла, ин ве сти ци о них и про из вод них 
до зво ла, тј. у слу ча ју екс пло а та ци је угља и дру гих ми не рал них 
си ро ви на – одо бре ња за екс пло а та ци ју, одо бре ња за из во ђе ње ру-
дар ских ра до ва и одо бре ња за упо тре бу ру дар ских обје ка та, а све 
пре ма За ко ну о ру дар ству), као и дру гих ин стру ме на та (ло ка ци о-
них, гра ђе вин ских и еко ло шких до зво ла, тех нич ких стан дар да, 
стан дар да за шти те жи вот не сре ди не, обра зо ва ња и обу ке ка дра, 
ин фра струк ту ре и др.). Све на ве де но тре ба да до при не се сма њи-
ва њу про стор но-раз вој них раз ли ка у окви ру План ског под руч ја и 
ње го вог не по сред ног ре ги о нал ног окру же ња, че му та ко ђе тре ба 
да до при не су и сле де ће ме ре: по др шка при вре ди и тр жи шту ра да; 
из ра да стра те ги ја раз во ја и за по шља ва ња, у са рад њи са ло кал ним 
ак те ри ма, као и ак ти ви ра ње со ци јал ног парт нер ства у обла сти за-
по шља ва ња, обра зо ва ња и раз во ја; раз вој ло кал не са мо у пра ве и 
од го вор но сти те ла ло кал не вла сти за еко ном ски раз вој; си стем ске 
ме ре ко је су усме ре не на по бољ ша ња мо гућ но сти за по кре та ње 
по сла и за по шља ва ње; раз вој ин фра струк ту ре; под сти ца ње и мо-
би ли за ци ја ло кал них ини ци ја ти ва ко је су усме ре не на ко ри шће ње 
рас по ло жи вих ре сур са; ин тен зив ни ја са рад ња ло кал них ор га на са 
jавним прeдузeћима, ми ни стар стви ма и дру гим рeпубличким ин-
ституциjама, фон до ва итд и др.

У по гле ду ин тен зив ни јег раз во ја сек то ра МСП, при о ри тет 
у ак тив но сти ма оп штин ских ор га на тре ба има сле де ће: примeна 
олак ши ца и сти му ла тив них мeра за развоj при ват ног прeдузeтниш-
тва и МСП, уз што ве ће олакш ицe у по гле ду за хва та ња из дeла 
обавeза прeма ло кал ној са мо у пра ви, на ро чи то за прeдузeћа коjа 
прeдвиђаjу запошљавањe новe раднe снагe; по бољ ша ње услу га 
ин ве сти то ри ма, кроз фор ми ра ње „сер ви са јед ног шал те ра” („one 
stop shop”), од но сно, кроз укла ња ње би ро крат ских ад ми ни стра-
тив них бариjeра у надлeжним ло кал ним слу жба ма; ангажовањe 
на привлачeњу но вог ка пи та ла (стратeшк их инвeститора) и про-
мо ви са њу по вољ но сти ула га ња на сопствeноj тeриториjи, а на ро-
чи то омогућавањe бољeг коришћeња постоjeћих нeискоришћeних 
обjeката и про сто ра (тзв. „бра ун филд” ло ка ли те та); ус по ста вља-
ње приврeдно-индустриjских зо на, прeдузeтничких зо на и би знис 
ин ку ба тор цeнтра, као и обо га ћи ва ње понудe локациjа за смeшт аj 
и из град њу приврeдних садржаjа; обез бе ђи ва ње свих нео п ход них 
усло ва и по мо ћи за побољшањe локалнe пословнe климe и за раз-
воj МСП (на при мер, кроз кон сул тант ску прав но-тeхничку по моћ, 
ин фо-цен тре и сл.); олакш авањe до ступ но сти из во ри ма фи нан си-
ра ња; обeзб eђивањe локациjа за из град њу приврeдних по го на, уз 
стимулативнe мeрe и ак тив но сти ур ба ни стич ко-комуналнe поли-
тикe, политикe цeна грађeвинског зeмљиш та и по слов ног про сто-
ра; организовањe обу кe, курсeва, прeдавања из обла сти за коje су 
заинтeрeсовани прeдузeтници итд. У овом де лу, оп шти на би на-
ро чи то трeбало да подстичe рeализациjу про гра ма про из вод них и 

услу жних садржаjа про да јом гра ђе вин ског зе мљи шта у свом вла-
сни штву или давањeм зе мљи шта у за куп, обeзб eђивањeм ло кал-
них ин фра струк тур них усло ва за нор мал но функционисањe по-
слов них обjeката. 

Нео п ход но је укла ња ње ба ри је ра за по спе ши ва ње оп штег 
раз во ја при ват ног сек то ра и за по бољ ша ње ин ве сти ци о не кли-
ме, а на ро чи то: уки да ње пре те ра не би ро крат ско-ад ми ни стра тив-
не про це ду ре, ели ми ни са ње ко руп ци је, по бољ ша ње ра да суд ства, 
ко ор ди на ци ја ак тив но сти у до ме ну олак ша ва ња ин ве сти ра ња на 
оп штин ском под руч ју и уво ђе ње но вих мо де ла јав но-при ват ног 
парт нер ства и др.

Нео п ход на је ин сти ту ци о нал но-ор га ни за ци о на са рад ња из-
ме ђу ак те ра у им пле мен та ци ји план ских ре ше ња, као што су: др-
жав не ин сти ту ци је (ми ни стар ства над ле жна за по сло ве за шти те 
жи вот не сре ди не, ру дар ства, про стор но пла ни ра ње, ин фра струк-
ту ру, при вре ду, фи нан си је и др.), јав на пред у зе ћа, ре ги о нал не раз-
вој не аген ци је, ло кал на јав на ко му нал на пред у зе ћа, ре ги о нал на 
при вред на ко мо ра и удру же ња при ват них пред у зет ни ка, над ле жни 
ор га ни ло кал не са мо у пра ве, бан ке и сл.

По треб на је из град ња та квих упра вљач ких аран жма на ко ји 
ће ути ца ти на сма њи ва ње ри зи ка и не из ве сно сти од со ци јал них 
тен зи ја, по себ но ко је на ста ју као ре зул тат тран зи циј ског про це са, 
ре струк ту ри ра ња и при ва ти за ци је при вред них си сте ма и пред у зе-
ћа, те ку ће еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе, као и сла би јег пре го ва-
рач ког по тен ци ја ла не ких ак те ра и не из гра ђе них ме ха ни за ма до го-
ва ра ња око спор них пи та ња.

Оба ве зна је са рад ња др жав них ин сти ту ци ја и ло кал не упра-
ве ра ди укљу чи ва ња основ них со ци јал них зах те ва, као и ја ча ње 
ин спек циј ских слу жби (гра ђе вин ске, ко му нал не, ур ба ни стич ке, 
за шти те жи вот не сре ди не, тр жи шне, фи нан сиј ске и др.). Нео п ход-
на је ко ор ди на ци ја ак тив но сти ор га на ло кал не упра ве у про це су 
пре се ље ња до ма ћин ста ва и на сељ ских са др жа ја, на уре ђе њу ло ка-
ли те та за раз вој МСП, обез бе ђе њу ин фра струк ту ре и сл.

По треб но је обез бе ђе ње ажур ног ка та стра свих не по крет но-
сти и над зем них и под зем них ин ста ла ци ја, утвр ђи ва ње град ског 
гра ђе вин ског зе мљи шта и гра ђе вин ског зе мљи шта, по себ но на 
под руч ју бу ду ћих ру дар ских ко по ва и дру гих ло ка ли те та. Ове ак-
тив но сти су зна чај не и због ве ро ват не пред сто је ће при ва ти за ци је 
де ла по сто је ћих при вред них ак те ра, као и раз гра ни че ња по сто-
је ћих или пла ни ра них ру дар ских по вр ши на. За сва пи та ња прав-
ног ре жи ма гра ђе вин ског зе мљи шта, по љо при вред ног зе мљи шта, 
шу ма и шум ског зе мљи шта у јав ној сво ји ни осно ва је уре ђе на За-
ко ном о пла ни ра њу и из град њи и За ко ном о екс про при ја ци ји, а 
над ле жно сти у том по гле ду од ре ђе не су За ко ном о јав ној сво ји ни 
(члан 8). 

У сек то ру ко му нал не при вре де по треб но је прет при ва ти за-
ци о но ре струк ту ри ра ње и ко мер ци ја ли за ци ја јав них ко му нал них 
слу жби, ра ди по ди за ња кон ку рент но сти и ефи ка сно сти њи хо вог 
функ ци о ни са ња, кроз уво ђе ње при ват ног ка пи та ла и при ват них 
опе ра те ра (пред у зе ћа). 

5.2.Регионалниилокалниаспекти

Ин сти ту ци о нал но-ор га ни за ци о на ре ше ња за упра вља ње на 
ре ги о нал ном ни воу тре ба де фи ни са ти и ева лу и ра ти кроз ви ше ал-
тер на ти ва и мо гућ но сти, оце њи ва њем њи хо вих до брих и ло ших 
стра на, при ме ном ве ћег бро ја кри те ри ју ма, ме ђу ко ји ма су и сле-
де ћи:

– мо гућ ност мо би ли за ци је ре сур са за раз вој;
– сте пен де/цен тра ли за ци је ко ји се же ли оства ри ти на суб на-

ци о нал ним упра вљач ким ни во и ма;
– ефи ка сност у оства ри ва њу од лу ка;
– мо гућ ност по ли тич ке и екс перт ске ма ни пу ла ци је, од но сно, 

ње но спре ча ва ње;
– мо гућ но сти за ре ша ва ње про бле ма фраг мен та ци је; 
– сте пен над ре ђе но сти „пла но ва ви шег ре да”.
Ефи ка сан и ра ци о на лан раз вој ру дар ско-енер гет ског ком-

плек са, одр жи во ре ша ва ње про стор них, еко ло шких и со ци о е ко-
ном ских кон фли ка та на План ском под руч ју (по себ но у до ме ну 
пре се ље ња ста нов ни штва, од но сно из ме шта ња на се ља, при вред-
них, ин фра струк тур них и дру гих си сте ма), као и про бле ми у 
син хро ни за ци ји број них ак тив но сти на ре ша ва њу ду го роч них и 
опе ра тив них про бле ма зах те ва ју до град њу ин сти ту ци о нал ног си-
сте ма, нор ма тив них и дру гих ре ше ња на ре пу блич ком и ло кал ном 
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ни воу. Овим ре ше њи ма тре ба об у хва ти ти сле де ће обла сти, од но-
сно гру пе про бле ма:

– ускла ђи ва ње из ра де и ве ри фи ка ци је сту диј ске, план ске и 
тех нич ке до ку мен та ци је у раз ли чи тим обла сти ма: ру дар ству, енер-
ге ти ци, гра ђе ви нар ству, уре ђе њу про сто ра, при вред ном и со ци јал-
ном раз во ју, са о бра ћа ју, во до при вре ди, по љо при вре ди и шу мар-
ству, жи вот ној сре ди ни и др.;

– ин сти ту ци о нал на ре ше ња за упра вља ње раз во јем и ускла-
ђи ва ње раз ли чи тих ин те ре са у раз во ју;

– ор га ни зо ва но пре се ље ње ста нов ни штва из зо не ру дар ских 
ра до ва, ре ша ва ње сво јин ских и имо вин ско-прав них про бле ма, об-
ли ци на кна де и сл.;

– про бле ма ти ка жи вот не сре ди не и ре кул ти ва ци је оште ће ног 
зе мљи шта и уре ђе ња про сто ра по за вр шет ку ру дар ских ра до ва;

– за шти та би о ди вер зи те та и при род них вред но сти, као и за-
шти та кул тур ног на сле ђа;

– пи та ње фи нан си ра ња раз во ја – по кри ва ња „не про из вод них 
тро шко ва” и др.

По ред ор га ни за ци ја на ре ги о нал ном ни воу, од го ва ра ју ћу 
план ску слу жбу тре ба ор га ни зо ва ти и за је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве, кроз спа ја ње и ја ча ње по сто је ћих ор га ни за ци ја (за во да, ди-
рек ци ја и сл.). 

Тре ба ис пи та ти мо гућ ност до но ше ња по себ ног за ко на („lex 
spe ci a lis”) за пла ни ра ње и ре ви та ли за ци ју зо на обим не екс пло а та-
ци је ми не рал них си ро ви на уме сто до град ње и ускла ђи ва ња по сто-
је ћих за ко на. Та ква ре ше ња по сто је у не ким зе мља ма.

У ве зи са уна пре ђе њем ор га ни за ци о но-ин сти ту ци о нал них аспе-
ка та пла ни ра ња и им пле мен та ци је у ве ли ким ру дар ским ба се ни ма 
тре ба ло би ис пи та ти мо гућ ност фор ми ра ња по себ ног фон да за фи-
нан си ра ње пра те ћих ак тив но сти екс пло а та ци је ру дар ских ба се на (по-
кри ва ње не про из вод них тро шко ва). Та ко ђе, за пре по ру ку је фор ми-
ра ње по себ не аген ци је (од бо ра, ко ми си је) чи је би над ле жно сти би ле:

– ко ор ди на ци ја ак тив но сти на при пре ми сту диј ске, план ске и 
тех нич ке до ку мен та ци је, од но сно на до но ше њу и им пле мен та ци ји 
план ских од лу ка;

– при пре ма опе ра тив них пла но ва и про гра ма;
– сер ви си ра ње фон да из ко га се али мен ти ра ју тро шко ви пре-

се ље ња на се ља, ин фра струк тур них и при вред них обје ка та, ре кул-
ти ва ци је де по ни ја и дру ги не про из вод ни тро шко ви;

– кон тро ла ре а ли за ци је го ди шњих и сред њо роч них про гра-
ма пре се ље ња на се ља (ста нов ни штва) из град ње и уре ђе ња но вих 
ло ка ци ја;

– кон тро ла ре а ли за ци је про гра ма ре кул ти ва ци је оште ће ног 
зе мљи шта и уре ђе ња ре кул ти ви са них по вр ши на;

– по сре до ва ње у до го ва ра њу и ускла ђи ва њу су прот ста вље-
них ин те ре са у по ступ ку спро во ђе ња пла но ва и про гра ма;

– по сре до ва ње код утвр ђи ва ња на кна да за екс про при са не не по-
крет но сти и утвр ђи ва ње дру гих усло ва и ре ше ња у по ступ ку ре а ли-
за ци је про гра ма пре се ље ња ста нов ни штва из зо не ру дар ских ра до ва; 

– пред у зи ма ње дру гих ак тив но сти ве за них за план ски раз вој 
ру дар ског ба се на и ускла ђи ва ње су прот них ин те ре са.

Ре ги о нал но зна ча јан еко ном ски раз вој би ће ало ци ран у окви-
ру ру дар ско-енер гет ско-ин ду стриј ских ло ка ли те та, у гра до ви ма/
оп штин ским цен три ма, као и дуж пла ни ра ног ауто пу та, же ле знич-
ких пру га, у бли зи ни са о бра ћај них чво ро ва. Ве ћи на при вред них 
ло ка ли те та на под руч ју Пла на већ је иден ти фи ко ва на у до ку мен-
ти ма о ло кал ном раз во ју, има ју ћи у ви ду при о ри те те, про стор не 
прин ци пе, по ли ти ку про стор не ди стри бу ци је и од го ва ра ју ће су-
бре ги о нал не и ло кал не по ли ти ке. Од зна ча ја су сле де ће оп ште по-
ли ти ке ло ка ци је:

– мо гућ ност раз во ја у план ском пе ри о ду, има ју ћи у ви ду ста-
ње и до ступ ност зе мљи шта, ка па ци те те ин фра струк ту ре, тр жи шне 
про це не и ка па ци тет жи вот не сре ди не;

– ви со ка при сту пач ност ло ка ли те та, по себ но јав ним пре во-
зом, пе ши це као и би ци клом;

– до бра по ве за ност са ло кал ним обла сти ма бо га ти је по ну де 
ква ли тет не рад не сна ге;

– ком па ти бил ност са су сед ним на ме на ма, по себ но код при-
сту па, тран спор та, бу ке и за га ђе ња;

– ло ка ци ја ре ги о нал но зна чај них ин сти ту ци ја за раз вој тре ба 
да бу де фо ку си ра на на гра до ве;

– ло ка ци је за ре ги о нал но зна чај не услу ге за сно ва не на зна њу 
та ко ђе мо гу би ти гру пи са не (нпр.бли зу обра зов них, здрав стве них, 
ис тра жи вач ких уста но ва), уз до бре ве зе јав ним пре во зом; 

– ло ка ли те ти за ре ги о нал но зна чај ну про из вод њу за сно ва ну 
на зна њу (ин ду стриј ске зо не), као и сек тор ски кла сте ри МСП тре-
ба да бу ду до бро по ве за ни са о бра ћај ним ве за ма и ИКТ; 

– ло ка ли те ти за ре ги о нал но зна чај ну ло ги сти ку и ве ћи обим 
про из вод ње тре ба да бу ду до бро по ве за ни са при мар ном мре жом 
пу те ва и же ле зни це ра ди пре во за те ре та.

Ло кал на са мо у прав на тре ба да обез бе ди порт фо лио ло ка ли-
те те ко ји су у скла ду са прин ци пи ма про стор ног раз во ја су бре ги о-
нал не и ло кал не по ли ти ке:

– нај при клад ни ји из бор ло ка ци ја, у сми слу атрак тив но сти 
тр жи шта и со ци јал не, еко ло шке/про стор не и еко ном ске одр жи во-
сти и оправ да но сти;

– про це ну да ло ка ли те ти мо гу да за до во ље низ по тре ба и ак-
тив не тр жи шне зах те ве;

– нај ма ње 30% ло ка ци ја тре ба ло би да бу де на рас по ла га њу у 
сва ком тре нут ку, та ко да сва но ва и по сто је ћа пред у зе ћа има ју мо-
гућ ност да се успе шно раз ви ја ју;

– обим бра ун филд зе мљи шта ко је се ко ри сти у свр ху но вих 
про дук тив них на ме на и но вог за по шља ва ња тре ба ло би да бу де 
уве ћан, што од ра жа ва и по ве ћа ва ње ње го ве до ступ но сти на кон 
окон ча ња ре струк ту ри ра ња, сте ча ја, ли кви да ци је пред у зе ћа;

– пун об у хват је дат про сто ру за ме шо ви те на ме не раз во ја на-
ро чи то у окви ру цен та ра, и на ве ћим ло ка ци ја ма (је дан од об ли ка 
је и фор ми ра ње ин ду стриј ске зо не);

– пу на па жња да је се упо тре би и об на вља њу за пу ште них по-
љо при вред них, кул тур них и дру гих обје ка та ра ди олак ша ња ра ста 
и ди вер си фи ка ци је ру рал не еко но ми је; 

– ре дов но ре ви до ва ње порт фо ли ја ло ка ци ја да би се оси гу-
ра ла по ну да пар це ла, тј. да ре ги он или ло кал не са мо у пра ве не до-
де љу ју пре ви ше или не до вољ но зе мљи шта за раз вој у од но су на 
ствар ни обим еко ном ског ра ста и но ве ин ве сти ци је.

6. НО СИ О ЦИ И УЧЕ СНИ ЦИ У ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈИ  
ПРО СТОР НОГ ПЛА НА

Глав ни но си о ци од го вор но сти на при ме ни и оства ри ва њу 
Про стор ног пла на су:

– Вла да са ми ни стар стви ма и над ле жним ин сти ту ци ја ма, по-
себ но за обла сти ру дар ства и енер ге ти ке, ур ба ни зма и про стор ног 
пла ни ра ња, фи нан си ја, во до при вре де и по љо при вре де, жи вот не 
сре ди не, са о бра ћа ја и др.;

– ЈП ЕПС;
– Град Бе о град са град ским оп шти на ма Ла за ре вац и Обре но-

вац;
– оп шти не Лај ко вац, Уб и Аран ђе ло вац.
Уче сни ци у им пле мен та ци ји Про стор ног пла на су и:
– оста ла при вред на пред у зе ћа (дру штва) на План ском под-

руч ју;
– јав ни сек тор у ло кал ној са мо у пра ви;
– до ма ћи и стра ни ин ве сти то ри;
– удру же ња пред у зет ни ка (и дру ге асо ци ја ци је); 
– не вла дин сек тор.
Уче сни ци у им пле мен та ци ји Про стор ног пла на по сек то ри ма: 
1) Одр жи ви раз вој при вре де и МСП – на над/на ци о нал ном 

ни воу: ми ни стар ства над ле жна за при вре ду, ре ги о нал ни раз вој, 
при ва ти за ци ју, при род не ре сур се, про стор но пла ни ра ње, и за шти-
ту жи вот не сре ди не, ин фра струк ту ру, фи нан си је, тр го ви ну и услу-
ге, рад и со ци јал ну по ли ти ку, еко но ми ју и ре ги о нал ни раз вој са 
од го ва ра ју ћим упра ва ма, ди рек ци ја ма и аген ци ја ма (над ле жним 
за енер ге ти ку, енер гет ску ефи ка сност, ре ги о нал ни раз вој, стра на 
ула га ња и про мо ци ју из во за, при вре ду, при ва ти за ци ју oсигурaњe 
и крeдитирaњe извoзних пoслoвa), Фонд за раз вој Ре пу бли-
ке Ср би је, ЈП ЕПС, ЕМС АД, као и jaвнa прeдузeћa нaдлeжнa зa 
пoслoвe вoдoприврeдe, eлeк трoприврeдe, шумaрствa, жeлeзнице и 
тeлeкoмуникaциje, јав не путeвe; При вред на ко мо ра Ср би је; прет-
при ступ ни фон до ви Европ ске уни је IPA, ком по нен те I-V (за ре ги о-
нал ну и пре ко гра нич ну са рад њу, ре ги о нал ни раз вој, људ ске ре сур-
се, кон ку рент ност и раз вој МСП, жи вот ну сре ди ну и сл.), Свет ска 
бан ка (WB), Европ ска бан ка за об но ву и раз вој (EBRD), Европ ска 
ин ве сти ци о на бан ка (EIB), стра не и до ма ће фи нан сиј ске ин сти-
ту ци је (бан кар ски си сте ми, оси гу ра ња, ра зни ин сти ту ци о нал ни 
фон до ви, ин ве сти ци о ни фон до ви и дру ге oргaнизaциje (кор по ра-
ци је) уз парт нер ство јав ног и при ват ног сек то ра); на ре ги о нал ном 
и ме тро пол ском ни воу: Град ска упра ва гра да Бе о гра да, на чел ник 



120 Број 107 27. новембар 2017.

упра ве Ко лу бар ског управ ног окру га, Аген ци ја за ре ги о нал ни раз-
вој оп шти на ко лу бар ског окру га – АР РО КО, Лај ко вац, Ре ги о нал-
на раз вој на аген ци ја гра да Бе о гра да, При вред на ко мо ра гра да Бе-
о гра да, Ре ги о нал на при вред на ко мо ра Ко лу бар ског и Ма чван ског 
управ ног окру га, дру ге ре ги о нал не аген ци је, фон до ви и по слов не 
асо ци ја ци је; и на ло кал ном ни воу: ор га ни упра вља ња и над ле жне 
слу жбе ло кал не са мо у пра ве, ло кал на те ла за раз вој (од сек за ло-
кал ни раз вој и при вре ду, при вред ни са вет, кан це ла ри ја за ло кал ни 
раз вој, ко ми си је, и др.), На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, по-
слов не асо ци ја ци је/удру же ња при вред ни ка и пред у зет ни ка, по љо-
при вред на струч на слу жба, jaвнa кoмунaлнa прeдузeћa, дирeкциje, 
aгeнциje, фoндoви, jaвнe устaнoвe, НВО, ло кал но стaнoвништ вo;

2) Одр жи во ко ри шће ње ми не рал них си ро ви на и раз вој ру дар-
ства: Вла да, ми ни стар ства над ле жна за по сло ве ру дар ства, енер-
ге ти ке, жи вот не сре ди не, при род не ре сур се, про стор ног пла ни-
ра ња, енер гет ску ефи ка сност, при вре ду, при ва ти за ци ју, Аген ци ја 
за стра на ула га ња и про мо ци ју из во за, Фонд за раз вој Ре пу бли ке 
Ср би је, ЈП ЕПС, ре ги о нал не при вред не ко мо ре, ор га ни ло кал не 
упра ве (се кре та ри ја ти, ин спек ци је и др.), ор га ни пред у зе ћа ко ја се 
ба ве екс пло а та ци јом и пре ра дом ми не рал них си ро ви на и бан кар-
ски сек тор;

3) За шти та и ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта и одр-
жи ви раз вој по љо при вре де: ми ни стар ства над ле жна за по сло ве 
по љо при вре де, шу мар ства, за шти те жи вот не сре ди не, про стор ног 
пла ни ра ња; ло кал ни ор га ни упра вља ња; по ро дич на по љо при вред-
на га здин ства, по љо при вред ни про из во ђа чи, за ин те ре со ва ни по-
слов ни су бјек ти и дру ги ак те ри на ре ги о нал ном, на ци о нал ном и 
ме ђу на род ном ни воу (нпр. ФАО); 

4) За шти та и ко ри шће ње шу ма, одр жи ви раз вој шу мар ства 
и лов ства: ми ни стар ства над ле жна за по сло ве шу мар ства, лов-
ства, за шти те жи вот не сре ди не, про стор ног пла ни ра ња и ту ри зам, 
Упра ва за шу ме, ЈП „Ср би ја шу ме” ЈВП „Ср би ја во де”, Ло вач ки 
са вез Ср би је, ПД-ХЕ „Ђер дап”, ло кал ни ор га ни упра вља ња, вла-
сни ци при ват них шу ма и ко ри сни ци ло ви шта, НВО ко је се ба ве 
за шти том при ро де и др.;

5) Одр жи ви раз вој ту ри зма – на на ци о нал ном ни воу: ми ни-
стар ства са од го ва ра ју ћим ди рек ци ја ма и упра ва ма (над ле жним 
за по сло ве ту ри зма, про стор ног пла ни ра ња, за шти те жи вот не сре-
ди не и кул ту ре); јав на пред у зе ћа над ле жна за по сло ве друм ског 
са о бра ћа ја, во до при вре де, шу мар ства, као и за во ди над ле жни за 
за шти ту при ро де и спо ме ни ка кул ту ре и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
Ср би је; на ре ги о нал ном ни воу: ре ги о нал на при вред на ко мо ра, ре-
ги о нал не ту ри стич ке ор га ни за ци је и др.; на ло кал ном ни воу: ло-
кал не ту ри стич ке ор га ни за ци је, над ле жне слу жбе ло кал не са мо у-
пра ве, при ват ни ин ве сти то ри, ту ри стич ке аген ци је у са рад њи са 
ло кал ним ту ри стич ким ор га ни за ци ја ма, спорт ска дру штва (пла ни-
нар ска, лов на, ри бо лов на и дру га), удру же ња до ма ћи на у се о ском 
ту ри зму и сме шта ју у до ма ћој ра ди но сти, као и дру га удру же ња 
гра ђа на ко ја има ју ин те рес у уна пре ђе њу ту ри зма;

6) Раз вој људ ских ре сур са, мре же на се ља и јав них слу жби: 
ми ни стар ства над ле жна за рад, фи нан си је, про све ту, здра вље, со-
ци јал ну по ли ти ку, кул ту ру, из град њу обје ка та, са о бра ћај, те ле ко-
му ни ка ци је, за шти ту жи вот не сре ди не, про стор но пла ни ра ње, 
во до при вре ду, еко но ми ју и ре ги о нал ни раз вој, тр го ви ну и услу ге, 
Фонд за раз вој Ре пу бли ке Ср би је, На ци о нал ни са вет за ре ги о нал-
ни раз вој; На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње и др; ло кал ни ор-
га ни упра вља ња; ре пу блич ке, ре ги о нал не и ло кал не јав не уста но-
ве у до ме ну здрав ства, обра зо ва ња, кул ту ре и со ци јал не за шти те; 
ре пу блич ка и ло кал на јав на пред у зе ћа, ди рек ци је и фон до ви за 
из град њу, раз вој са о бра ћај не и дру ге ин фра струк тре и објек те за-
јед нич ке ко му нал не по тро шње; ло кал ни са ве ти за раз вој људ ских 
ре сур са (пред став ни ци ло кал не вла сти, по сло да ва ца и ре пре зен-
та тив ни син ди ка та, стру ков них удру же ња, школ ских ин сти ту ци ја, 
на уч но-ис тра жи вач ких ор га ни за ци ја, удру же ња); при ват ни сек тор 
и НВО;

7) Одр жи ви раз вој са о бра ћа ја и са о бра ћај не ин фра струк ту ре: 
ми ни стар ства над ле жна за са о бра ћај ну ин фра струк ту ру, жи вот ну 
сре ди ну, про стор но пла ни ра ње и из град њу обје ка та, ЈП „Пу те ви 
Ср би је”, „Же ле зни це Ср би је”, ре пу блич ки фон до ви (за раз вој, ре-
ги о нал ни раз вој, жи вот ну сре ди ну и др.); ло кал не упра ве и јав на 
пред у зе ћа/ор га ни за ци је над ле жне за ло кал не пу те ве;

8) За шти та и одр жи во ко ри шће ње во да и раз вој во до при-
вред не ин фра струк ту ре: ми ни стар ства над ле жна за по љо при вре-
ду, во до при вре ду и шу мар ство; ор га ни и јав на пред у зе ћа је ди ни ца 

ло кал не са мо у пра ве; ЈКП ко ја се ста ра ју за во до во де и ка на ли за-
ци је у ло кал ној са мо у пра ви; Ре пу блич ка ди рек ци ја за во де, при 
ЈВП „Ср би ја во де”, ЈП ЕПС и ло кал не елек тро ди стри бу ци је; ЈП 
„Ср би ја шу ме”, при ват ни ин ве сти то ри и др.;

9) Раз вој енер ге ти ке и енер гет ске ин фра струк ту ре: ми ни стар-
ства над ле жна за енер ге ти ку, за шти ту жи вот не сре ди не и во до при-
вре ду, ло кал ни ор га ни упра вља ња, АД „Елек тро мре жа Ср би је”, ЈП 
ЕПС, ло кал не ЕДБ, ЈП „Ср би ја гас”, „НИС”, Ga zprom, „Ју го ро згас, 
и дру ги ак те ри у јав ном и при ват ном сек то ру;

10) Раз вој те ле ко му ни ка ци ја и по штан ског са о бра ћа ја: ми ни-
стар ство над ле жно за по сло ве те ле ко му ни ка ци ја, „Ra tel”, ЈП „По-
ште Ср би је”, „Те ле ком Ср би ја”, Te le nor, VIP Mo bi le, ORION gro up 
и дру ги опе ра те ри ко ји у ме ђу вре ме ну до би ја ју ли цен це, ЈП Еми-
си о на тех ни ка и ве зе, Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је, ло кал не те ле ви зиј-
ске и ра дио ста ни це, ло кал ни ор га ни упра вља ња;

11) Раз вој ко му нал не ин фра струк ту ре: ми ни стар ства над ле-
жна за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не, ур ба ни зма и про стор-
ног пла ни ра ња са упра ва ма, ди рек ци ја ма и аген ци ја ма; ло кал ни 
ор га ни упра вља ња и јав на пред у зе ћа/ор га ни за ци је над ле жне за 
ко му нал не по сло ве; и дру ги ак те ри у јав ном и при ват ном сек то-
ру, пред у зе ћа или ком па ни је за упра вља ње ко му нал ним от па дом 
(при ват ни ин ве сти то ри) НВО и др.;

12) За шти та жи вот не сре ди не: ми ни стар ства над ле жна за по-
сло ве за шти те жи вот не сре ди не (Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре-
ди не), про стор ног пла ни ра ња, по љо при вре де, шу мар ства, во до при-
вре де, ин фра струк ту ре, ру дар ства и енер ге ти ке са од го ва ра ју ћим 
упра ва ма, ди рек ци ја ма и аген ци ја ма, Ин сти тут за јав но здра вље 
Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, ло кал ни ор га ни упра вља ња, 
за во ди за јав но здра вље, при вред ни су бјек ти, НВО и др.;

13) За шти та при ро де и при род них вред но сти: ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве жи вот не сре ди не, За вод за за шти ту при ро де 
Ср би је, упра вља чи за шти ће них под руч ја, те ри то ри јал но над ле жне 
ло кал не упра ве, НВО; 

14) За шти та не по крет них кул тур них до ба ра: ми ни стар ство 
над ле жно за кул ту ру, ре пу блич ки и ре ги о нал ни за во ди за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре (Бе о град, Ва ље во, Кра гу је вац), над ле жне ло-
кал не упра ве, јав не уста но ве кул ту ре, при ват ни сек тор, не вла ди не 
ора ни за ци је, ре ги о нал не и ло кал не ту ри стич ке ор га ни за ци је. 

7. МО ГУ ЋИ РИ ЗИ ЦИ У ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈИ ПРО СТОР НОГ 
ПЛА НА

7.1.Основниризициусекторурударстваиенергетике

Свет ска еко ном ска и фи нан сиј ска кри за, сма ње ње бер зан ске 
це не енер ге на та, дра сти чан пад вред но сти ру дар ских ком па ни ја и 
оби ма тран сак ци ја, по раст по слов них ри зи ка и не из ве сно сти раз-
ли чи тог ти па, и низ дру гих фак то ра у сек то ру енер ге ти ке, од ве-
ли ког су зна ча ја за про це ну пер спек ти ва раз во ја ком плек са угља у 
Евро пи, као и у Ср би ји. Стра те шки по слов ни ри зи ци при сут ни су 
нај че шће на ин тер на ци о нал ном сек тор ском ни воу и на ма кро е ко-
ном ском ни воу, ода кле их је по треб но „пре ве сти” на опе ра тив ни 
кор по ра тив ни ни во. Са дру ге стра не, из град ња ме ђу на род ног ре-
гу ла тор ног окви ра енер гет ске по ли ти ке, екс пан зив ни раз вој но вих 
и об но вљи вих из во ра енер ги је, опре де ље ња за одр жи ви раз вој, 
ја ча ње еко ло шких при ти са ка јав но сти на ру дар ске и енер гет ске 
ком па ни је, гло бал не про ме не кли ме, све стро жи ји зах те ви за шти-
те жи вот не сре ди не, као и низ дру гих фак то ра, ди рект но или ин-
ди рект но ути чу на оп шти кон цепт, по ли ти ку, ин стру мен те и ме ре 
у обла сти стра те шког пла ни ра ња раз во ја ком плек са про из вод ње 
угља и елек тро е нер ги је. Због мо гу ћих тр жи шних и ре гу ла тор них 
про ме на на ме ђу на род ном ни воу, об на вља ња ин те ре са за опо ра вак 
сек то ра угља и ра ста кон ку рент но сти оце њу је се да се у не по сред-
ној бу дућ но сти мо же оче ки ва ти све ве ћи при ти сак на тран сфор ма-
ци ју ру дар ског сек то ра у свим глав ним аспек ти ма – струк тур ним, 
сво јин ско-упра вљач ким, со ци о е ко ном ским, тех нич ким, ин сти ту-
ци о нал ним, еко ло шко-про стор ним. Ис тра жи ва ња фак то ра ри зи ка 
су од зна ча ја за до но ше ње бу ду ћих од лу ка о стра те шком раз во ју 
и ин те грал ном пла ни ра њу сек то ра угља у Ср би ји у обла сти тр жи-
шно-фи нан сиј ских, упра вљач ких, вла снич ких, со ци о е ко ном ских 
ути ца ја, ре ги о нал них ве за, еко ло шко-про стор них ре ше ња, ин сти-
ту ци о нал них и ор га ни за ци о них при ла го ђа ва ња. 

У ру дар ству и енер ге ти ци, и дру гим обла сти ма ко ја су не-
по сред но по ве за не с њи ма, а у пр вом ре ду у за шти ти жи вот не 
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сре ди не, про стор ном и ур ба ни стич ком пла ни ра њу и ре ги о нал ном 
ор га ни зо ва њу и упра вља њу, у то ку је тран зи ци о но ре струк ту ри-
ра ње. Оно има сво јин ске, функ ци о нал не, ин сти ту ци о нал не, ор га-
ни за ци о не, тр жи шне и мно ге дру ге стра не. У ре струк ту ри ра њу о 
ко јем је реч још увек по сто ји ве ћи број отво ре них пи та ња и ди ле-
ма у по гле ду нај бо љих ре ше ња. Мно га од тих отво ре них пи та ња 
пред ста вља ју не по зна ни цу, па са мим тим уво де од ре ђен ри зик или 
не из ве сност, као ка те го ри је ко је тре ба има ти у ви ду или узе ти у 
об зир при ли ком оце њи ва ња раз вој них из гле да План ског под руч-
ја, од но сно, у ко ри шће њу ње го вог тзв. „те ри то ри јал ног ка пи та ла”.

Је дан број ових не по зна ни ца од но си се на при ме ну не ко ли ко 
ме ђу на род них до ку ме на та, што се у пр вом ре ду од но си на сле де-
ће: Про то кол из Кјо та; Ар ху ска кон вен ци ја; при хва та ње „ac qu is 
com mu na u ta i re” у обла сти енер ге ти ке, за шти те жи вот не сре ди не и 
пла ни ра ња у про це су при дру жи ва ња Европ ској уни ји; и оства ри-
ва ње оба ве за из Уго во ра о осни ва њу енер гет ске за јед ни це Ју го и-
сточ не Евро пе. Од ла га ње пот пу не при ме не ових до ку ме на та мо гло 
би да од ло жи до но ше ње но ве ге не ра ци је раз вој них до ку ме на та ко-
ји се за сни ва ју на прин ци пи ма и кри те ри ју ми ма одр жи вог раз во ја, 
као и кон ци пи ра ње но вог мо де ла одр жи вог раз во ја на План ском 
под руч ју. У том слу ча ју раст би се на ста вио по по сто је ћем мо де-
лу, са свим већ по зна тим не га тив ним ути ца ји ма. Нео п ход но је по-
бољ ша ње еко ло шко-про стор не прак се, што под ра зу ме ва при ме ну 
но вих стан дар да и стра те шких опре де ље ња ка ко би под сти цај но 
де ло ва ло на ак ти ви ра ње „те ри то ри јал ног ка пи та ла”, де фи ни са ње 
но вог мо де ла еко ном ског раз во ја, об на вља њу стра те шког ми шље-
ња, ис тра жи ва ња и упра вља ња; и де фи ни са ње ра ци о нал них мо де-
ла и стра те ги ја за упра вља ње у кри зним пе ри о ди ма.

ЈП ЕПС је у оба ве зи да до стиг не стан дар де Европ ске уни је у 
обла сти за шти те жи вот не сре ди не (на осно ву про пи са Уни је и до-
ма ћих про пи са, њи ма при ла го ђе них), што је од на ро чи тог зна ча ја 
у си ту а ци ји где ЈП ЕПС има зна ча јан ути цај на ква ли тет жи вот не 
сре ди не у Ср би ји. У том сми слу, нео п ход но је убр за ти ак тив но сти 
на им пле мен та ци ји Ди рек ти ве у скла ду с Уго во ром о осни ва њу 
енер гет ске за јед ни це Ју го и сточ не Евро пе, по себ но оне ко је се од-
но се на за шти ту жи вот не сре ди не. За шти та жи вот не сре ди не је ва-
жан стра те шки циљ Уни је, па се про це њу је да се око 30% про пи са 
ко је се ти чу при дру жи ва ња од но се на за шти ту жи вот не сре ди не. 
За за шти ту жи вот не сре ди не по треб на су зна чај на сред ства, а са мо 
у обла сти тер мо е нер ге ти ке про це њу је се да је по треб но уло жи ти 
око 1,2 ми ли јар ди евра (то јест, про сеч но пре ко 100 ми ли о на евра 
го ди шње). 

По сма тра но са ста но ви шта кон ку рен то сти ру дар ско-енер гет-
ског ком плек са у ме ђу на род ним окви ри ма, нај ва жни ји су сле де ћи 
оп шти стра те шки ри зи ци и не из ве сно сти у по сло ва њу ЈП ЕПС:

– про бле ми ко ји про ис ти чу из зах те ва у по гле ду кон со ли да-
ци је, ре струк ту ри ра ња и при ва ти за ци је ру дар ских и енер гет ских 
ком па ни ја, укљу чу ју ћи и ри зи ке при сту па и по ве ћа них тро шко ва 
ка пи та ла због свет ске еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе, као и не-
пред ви ди во по на ша ње во де ћих свет ских аген ци ја за про це ну кре-
дит ног реј тин га;

– про бле ми ко ји про ис ти чу у по гле ду не из ве сно сти мо де ла 
„ре ин ду стри ја ли за ци је” Ср би је;

– раст тро шко ва, укљу чу ју ћи и тро шко ве за шти те жи вот не 
сре ди не;

– стра те шки ри зи ци ко ји се ти чу кли мат ских про ме на и још 
увек не до вољ но по зна тих, иако из ве сних, тро шко ва при ла го ђа ва-
ња на кли мат ске про ме не;

– оте жан при ступ ре зер ва ма угља и очу ва ње дру штве них до-
зво ла за рад; 

– про мен љи вост це на угља и елек трич не енер ги је;
– про бле ми ускла ђи ва ња са зах те ви ма кон тро ле кли мат ских 

про ме на и Про то ко ла из Кјо та;
– си гур ност у ко ри шће њу елек трич не енер ги је;
– по ве ћа ње оби ма, ди вер зи фи ко ва но сти и стро го сти ре гу ла-

ти ве, што из и ску је при ба вља ње мно штва са гла сно сти, до зво ла и 
ре ше ња;

– мо гућ ност ула ска на енер гет ско тр жи ште не за ви сних а бо-
га тих фон до ва (ма хом из Аме ри ке), али и дру гих ин ве сти то ра из 
зе ма ља ко је у по след ње вре ме по сти жу ви сок еко ном ски раст (на 
при мер, Ки не, Ру си је, Ин ди је и дру гих), што оте жа ва по зи ци ју 
тра ди ци о нал них ком па ни ја – про из во ђа ча; 

– но ве, ве ли ке не из ве сно сти и ри зи ци ко ји ће пра ти ти тзв. 
„струк тур на по ме ра ња” свет ске енер гет ске по ну де и тра жње, ко ја 

су из ве сна на кон нај но ви јих ка та стро фа у обла сти ну кле ар не енер-
ги је;

– рас ту ћи зах те ви у по гле ду стал ног из ве шта ва ња о еко ло-
шко-про стор ним и дру гим по сле ди ца ма ру дар ско-енер гет ских ак-
тив но сти, што чи ни упра вља ње ри зи ци ма све сло же ни јим; итд.

Глав ни спе ци фич ни ри зи ци од но се се на сле де ће:
– не до ста так ква ли фи ка ци ја, зна ња и спо соб но сти струч ног 

ка дра, а на ро чи то не до ста так ме на џер ског, ин же њер ског, ис тра жи-
вач ког ка дра, де ла ВКВ и КВ рад ни ка;

– не по зна ни це у по гле ду из во ра фи нан сиј ских сред ста ва ко ја 
су нео п ход на за по кре та ње но вог раз вој ног ци клу са;

– пре се ља ва ње ста нов ни штва, су пра струк ту ре и из ме шта ње 
ин фра струк ту ре;

– по сле ди це уво ђе ња тзв. енер гет ског „audit-a” и сл.;
– не по зна ни це у по гле ду при ме не но вих 10 прин ци па одр-

жи вог раз во ја у обла сти ру дар ства (са са став ним ин ди ка то ри ма) у 
скла ду са пре по ру ка ма ме ђу на род не ор га ни за ци је ICMM (In ter na-
ti o nal Co un cil on Min ning and Me tals); 

– ри зи ци ко ји се од но се на упра вља ње вод ним ре сур си ма и 
ко ри шће ње во де у тех но ло шком про це су, где се у пр ви план ста-
вља им пе ра тив по бољ ша ња еко ло шких аспе ка та тех но ло ги ја (на-
ро чи то у по гле ду вод не ин тен зив но сти) и нео п ход но сти пре чи-
шћа ва ња от пад них во да;

– не из ве сност ко ја се од но си на им пе ра тив да се ра ди кал но 
по ве ћа тран спа рент ност у при пре ма њу и до но ше њу стра те шких 
од лу ка, на ро чи то кроз ин тен зив ни је ко му ни ка ци је са НВО и нај-
ши ром јав но шћу;

– не из ве сност ко ја пра ти ула зак при ват них „обич них” ак ци ја 
у ру дар ски и ме тал ски сек тор (што се мо же по ка за ти као ве ли ки 
стра те шки по слов ни ри зик), као на гло ши ре ћи тренд у нај но ви-
јем пе ри о ду, на кон на стан ка гло бал не кри зе и ње ног про ду же ног 
тра ја ња; 

– отво ре но пи та ње ри зи ка и не из ве сно сти ко ји пра те све 
ин тен зив ни ју екс пло а та ци ју и оних ре зер ви ре сур са чи је је ко-
ри шће ње до сад сма тра но не е ко но мич ним (због ни ског са др жа ја 
основ ног ре сур са, не по вољ ног про стор ног рас по ре да од но сно до-
ступ но сти итд.); 

– ри зи ци ко ји по ти чу од не а де кват не за шти те тзв. „тре ћих 
ли ца” у ко ри шће њу про сто ра, при род них ре сур са итд.; 

– ри зи ци ко ји по ти чу од не до вољ но за ин те ре со ва но сти јав-
но сти за уче шће у про це су при пре ма ња, до но ше ња и оства ри ва ња 
план ско раз вој них од лу ка;

– из ра зи та не ста бил ност тр жи шта у ру дар ско-енер гет ском 
сек то ру на кон из би ја ња свет ске кри зе ути ца ла је и на про ме не 
фи нан сиј ског тр жи шта у овој сфе ри, са све сло же ни јим и не ста-
бил ни јим си сте мом фи нан си ра ња и све не пред ви дљи ви јим по-
на ша њем ра зних из во зних кре дит них аген ци ја и ин сти ту ци ја за 
фи нан си ра ње раз во ја (укљу чу ју ћи и по на ша ње во де ћих свет ских 
аген ци ја за про це ну кре дит ног реј тин га, ко је је све че шће мо ти ви-
са но ге о по ли тич ким стра те шким раз ло зи ма), не сум њи во ће знат-
но ути ца ти на ре а ли за ци ју стра те шких опре де ље ња на План ском 
под руч ју, а нај пре ће убр за ти ства ра ње ра зних об ли ка стра те шког 
парт нер ства ме ђу ру дар ским и енер гет ским ком па ни ја ма, као и за 
пред у зи ма ње ба рем се лек тив не при ва ти за ци је (на и ме, де ла про из-
вод них ка па ци те та), пре у зи ма ња (мер џе ра и акви зи ци ја), до ка пи-
та ли за ци ју и др., осим што ће из и ски ва ти до дат не др жав не га ран-
ци је; 

– у по гле ду кре та ња це на угља и елек трич не енер ги је, оно 
убу ду ће мо же не јед но знач но ути ца ти на ре а ли за ци ју стра те шких 
опре де ље ња Пла на: пр во, на кон из би ја ња свет ске еко ном ске и фи-
нан сиј ске кри зе у 2008. го ди ни, ка да је усле дио оштар пад це на 
угља и це на ак ци ја ру дар ских ком па ни ја (од про сеч не це не угља 
од око 146 евра/t у ав гу сту 2008. го ди не на 51,8 евра/t у мар ту 
2009. го ди не, и па да це на елек трич не енер ги је у 2009. го ди ни на 
ни во од 20–30 евра/MWh, це не су по че ле да по ла ко ра сту у 2010. 
го ди ни, да би то ком те го ди не про сеч на це на елек трич не енер ги-
је у Евро пи до сти гла 42,15 евра/МWh (у Ср би ји она из но си око 
пет евро цен ти/кwh, што је знат но ма ње не го што из но си про сек 
за ЕУ-27); дру го, по ла зе ћи од Спо ра зу ма о Енер гет ској за јед ни ци 
Jугоисточне Евро пе, тре ба оче ки ва ти да ће це на елек трич не енер-
ги је у Ср би ји до сти ћи про сек ре ги о на ЈИЕ; и тре ће, ова кав по раст 
це не елек трич не енер ги је тре ба ло би да омо гу ћи по кри ва ње укуп-
них тро шко ва про из вод ње, чи ме би ком па ни ја ЈП ЕПС са чу ва-
ла сво ју тр жи шну и стра те шку по зи ци ју, с јед не стра не, као и да 
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омо гу ћи бла го вре ме но ин ве сти ра ње у но ву про из вод њу, с дру ге, а 
све у скла ду са оп штим трен дом по ра ста тра жње за елек трич ном 
енер ги јом из угља;

– по тен ци јал на при ва ти за ци ја тер мо е нер гет ског и ру дар ског 
ком плек са мо же ути ца ти на им пле мен та ци ју стра те шких опре де-
ље ња на План ском под руч ју на ви ше на чи на, а нај пре та ко што 
ће по је ди ни но ви трен до ви у ве ли ком бро ју зе ма ља Уни је ко ји се 
од но се на но ве об ли ке са рад ње и кон ку рен ци је – из ме ђу јав ног 
(др жав ног) сек то ра и при ват ног сек то ра – ути ца ти и на мо да ли те-
те мо гућ не при ва ти за ци је у ру дар ско-енер гет ском сек то ру Ср би је: 
с јед на стра не, за о штри ће се кон ку рен ци ја из ме ђу јав ног и при-
ват ног сек то ра, док, с дру ге, из гле дан је и по раст јав но-при ват ног 
парт нер ства, нај пре са ци љем да се што лак ше пре мо сте огра ни-
че ња ко ја се од но се на огром не ини ци јал не ин ве сти ци је, ка ко у 
ку по ви ну при вред них је ди ни ца, та ко и у ис тра жи ва ња и раз вој, 
и уло гу не из ве сно сти у по гле ду про фи та бил но сти ин ве сти ра ња, 
на ро чи то за при ват ни сек тор25; у том по гле ду, јав ној кор по ра ци ји 
ЈП ЕПС тек пред сто је знат ни ја ин сти ту ци о нал на и ор га ни за ци о на 
при ла го ђа ва ња, са ци љем да се по бољ ша ефи ка сност и рен та бил-
ност си сте ма, а што ће, из ве сно је, има ти ути ца ја на ре а ли за ци-
ју стра те шких опре де ље ња, ка ко у про из вод њи енер ги је, та ко и у 
пра те ћој ма шин ској, гра ђе вин ској и ме тал ској ин ду стри ји.

По себ на гру па ри зи ка ко ји спа да ју у на сле ђе не про бле ме су 
сво јин ски од но си на не по крет но сти ма, ко ји су ре зул тат ду го го-
ди шњег за не ма ри ва ња ва жно сти пи та ња сво ји не, та ко да по сто је 
не раз ја шње ни вла снич ки и ко ри снич ки од но си ме ђу ра зним ак те-
ри ма у про ме ту не по крет но сти (у ра зним об ли ци ма при ват не, јав-
не и дру ге сво ји не); и дру го, не кон тро ли са не (не план ске) про ме-
не на ме не зе мљи шта у слу ча ју ка да се по љо при вред но зе мљи ште 
пре на ме њу је за не по љо при вред не на ме не, што на ро чи то по га ђа 
План ско под руч је. 

7.2.Ризицииопасностиуванреднимситуацијама

При род не, еко ло шке, тех нич ке и тех но ло шке ка та стро фе и 
ин ци ден ти чи ји је узрок чо век и епи де ми је ху ма них или за ра зних 
бо ле сти мо гу ство ри ти иза зо ве, ри зи ке или прет ње по без бед ност 
љу ди и до ба ра. От кла ња ње опа сно сти и сма ње ње њи хо вих по сле-
ди ца, укљу чу ју ћи про стор но-план ске ме ре, ин стру мент су без бед-
но сне по ли ти ке, при че му се пред ност да је за шти ти љу ди, кри тич-
не ин фра струк ту ре и ви тал них обје ка та. У ве зи са тим, при ступ 
спе ци фич ној и ком плек сној про бле ма ти ци за шти те од при род них 
и иза зва них ка та стро фа има по ла зи ште у са вре ме ном кон цеп ту и 
прак си оп ште људ ске без бед но сти.

Про стор ним пла ном су утвр ђе не основ не кон цеп ци је, смер-
ни це и ре ше ња за ор га ни за ци ју, уре ђе ње и из град њу про сто ра, 
за сно ва не на Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти, као пред у слов 
за за шти ту ста нов ни штва, фи зич ких струк ту ра, дру гих ма те ри јал-
них до ба ра и при род них ре сур са, функ ци о ни са ња при вред них и 
дру гих де лат но сти, ко му ни ци ра ња и ру ко во ђе ња у ак ци дент ним и 
дру гим усло ви ма оп ште угро же но сти. При том је план ски при ступ 
кон ци пи ран на стра те ги ји при хва тљи вог ри зи ка од при сут них об-
ли ка угро же но сти, од но сно на кри те ри ју му да по ве ћа ни тро шко-
ви про јек то ва ња, из град ње и фи нан сиј ских ула га ња ко ји ма би се 
мо гла спре чи ти оште ће ња или ру ше ња и гу би ци људ ских жи во та 
не сме ју да пре ма ше тро шко ве на от кла ња њу по сле ди ца мо гу ћих 
ак ци де на та.

За пла ни ра ње и спро во ђе ње план ских ре ше ња ко ја се од но се 
на сма ње ње ри зи ка од при род них и иза зва них ка та стро фа и пла ни-
ра них ме ра за шти те, нео п ход но је обез бе ди ти:

– за кон ски основ, што под ра зу ме ва ком пле ти ра ње у до но ше-
њу и при ме ни чи та вог ни за за ко на и под за кон ских ака та ко ји ма се 
уре ђу је област за шти те и омо гу ћу је им пле мен та ци ја стра те шких 
до ку ме на та и За ко на о ван ред ним си ту а ци ја ма (у при ме ни од 7. 
ју ла 2010. го ди не); с об зи ром на не до ста так за кон ске ре гу ла ти ве, 
ко ја кроз ме ре за шти те ре гу ли ше про стор ни аспект еле мен тар них 
ка та стро фа;

– за ве ће по сто је ће и пла ни ра не ин ду стриј ске и кул тур но-
исто риј ске објек те и ком плек се и објек те круп не ин фра струк ту ре 
на План ском под руч ју обез бе ди ти из ра ду про је ка та мо гу ћих по-
сле ди ца и ме ра за шти те од еле мен тар них не по го да (ак ци де на та и 
–––––––––––––––
25 Ов де тре ба има ти у ви ду да су елек тро е нер гет ски си сте ми у при ват ном или ве-

ћин ском при ват ном вла сни штву са мо у Ве ли кој Бри та ни ји, Не мач кој, Бел ги ји и 
Шпа ни ји.

ка та стро фа) са про стор но-план ског и про стор но-уре ђај ног аспек-
та и угра ди ти их у од го ва ра ју ће пла но ве за за шти ту и спа ша ва ње 
и у по је ди нач не ак те о про це ни ри зи ка на рад ном ме сту и у рад ној 
око ли ни (За кон о без бед но сти и здра вљу на ра ду („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 101/05);

– ин сти ту ци о нал ну ор га ни зо ва ност, што под ра зу ме ва флек-
си бил ну без бед но сну са рад њу и ак ти ви ра ње над ле жних ор га на 
на раз ли чи тим ни во и ма (др жав ни, оп штин ски и ме ђу оп штин ски) 
са ја сном по де лом над ле жно сти; с об зи ром на то да је си стем ски 
ус по ста вље на над ле жност ре со ра уну тра шњих по сло ва на упра-
вља њу ри зи ци ма, за шти том, спа са ва њем и са на ци јом по сле ди ца 
у ван ред ним си ту а ци ја ма (по пла ве, зе мљо тре си, по жа ри и дру ге 
при род не и тех нич ко-тех но ло шке ка та стро фе); 

– раз вој је дин стве ног си сте ма ин фор ми са ња и мо ни то рин га у 
обла сти по ја ве и за шти те од еле мен тар них ка та стро фа, као и раз-
ра ду и при ме ну је дин стве не ме то до ло ги је за еви ден ти ра ње, при-
ку пља ње и чу ва ње до ку мен та ци је о еле мен тар ним ка та стро фа ма и 
за про це ну ште та од еле мен тар них и тех нич ких ка та стро фа у ци-
љу ства ра ња ка та стра еле мен тар них ка та стро фа на под руч ју Ко лу-
бар ског угље ног ба се на.

Нео п хо дан пред у слов за аде кват ну за шти ту је ин сти ту ци о нал-
на ор га ни зо ва ност. Она не сме би ти спро ве де на на ло кал ним прин-
ци пи ма (еле мен тар не не по го де не по зна ју ад ми ни стра тив не гра ни-
це), али те ри то ри јал но мо ра би ти ор га ни зо ва на и ди стри бу и ра на 
пре ма про сто ру ко ји се шти ти. Уз ин сти ту ци о нал ну, бит на је и за ко-
но дав на ор га ни зо ва ност. При то ме, тре ба мак си мал но ис ко ри сти ти 
за кон ску сна гу про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња, кроз ин сти-
тут им пле мен та ци је. Обез бе ди ти спро во ђе ње ис тра жи ва ња оп штег 
и по је ди нач них ри зи ка од еле мен тар них не по го да, ре ги стро ва ње 
и пра ће ње по ја ва ко је мо гу има ти ка рак тер еле мен тар не не по го де, 
ус по ста вља ње и при ме ну ме ра за шти те од оп штег ни воа при пре-
мље но сти под руч ја до опе ра тив но-ор га ни за ци о них ме ра, са ја сним 
раз гра ни че њем оба ве за и од го вор но сти по је ди них су бје ка та. 

Тре ба ис та ћи зна чај ин сти ту ци о нал не из град ње ка па ци те та у 
обла сти за шти те жи вот не сре ди не и с тим у ве зи мо гу ће де цен тра-
ли за ци је у де лу иден ти фи ка ци је ри зи ка од еле мен тар них и дру гих 
не сре ћа у Си сте му за упра вља ње у ван ред ним си ту а ци ја ма.

При вред на дру штва и дру га прав на ли ца пла ни ра ју и обез бе-
ђу ју сред ства за: ор га ни зо ва ње, опре ма ње, оспо со бља ва ње и об-
у ча ва ње је ди ни ца ци вил не за шти те, ор га ни зо ва ње и при пре ма ње 
лич не, уза јам не и ко лек тив не за шти те и спро во ђе ње ме ра и за да-
та ка ци вил не за шти те за по сле них, као и ма те ри јал них и дру гих 
до ба ра. Ду го трај ни про бле ми ра ста тех но ло шке за ста ре ло сти/ста-
ре ња по стро је ња, хро нич ног не до стат ка фи нан сиј ских сред ста ва 
за ква ли тет но одр жа ва ње и по тре ба ма од го ва ра ју ће тех но ло шке 
и ка дров ске об но ве; пре ве ли ка из ло же ност, осе тљи вост, по вре-
дљи вост и оте жа но об на вља ње про из вод них, скла ди шних и тран-
спорт них си сте ма кри тич не ин фра струк ту ре оте жа ва ју мо гу ћу 
при пре мље ност у ван ред ним си ту а ци ја ма.

У ру дар ско-енер гет ском и дру гим про из вод ним си сте ми-
ма са ри зич ном тех но ло ги јом и ути ца јем на окру же ње, по ли ти ка 
ква ли те та се ре а ли зу је пу тем ја сно де фи ни са ног и сер ти фи ко ва-
ног си сте ма упра вља ња, од но сно, ин те гри са ног ме наџ мент си сте-
ма (ИСО 9004, ИСО 14000 и ОХ САС 18000) та ко да ор га ни за ци је 
при ме ном еко ло шке стан дар ди за ци је, ста ве под кон тро лу и од-
ре ђе не из ла зе из про це са, као што су: раз не вр сте еми си ја у ат-
мос фе ру, от пад не во де, чвр сти опа сни и ру дар ски от пад, утро шке 
ре сур са и иден ти фи ку ју и кон тро ли шу ри зи ке по здра вље и без-
бед ност, укљу чу ју ћи и од го вор на ван ред не си ту а ци је, од но сно, да 
су у ста њу да сма ње ри зик за сво ју рад ну сна гу, по се ти о це и дру-
ге при сут не на свом рад ном про сто ру. При пре ма но вог стан дар да 
ИСО 2015 до не ће ре во лу ци о нар не про ме не у си стем упра вља ња 
ква ли те том и жи вот ном и рад ном сре ди ном, с об зи ром на зах те ве 
за ли дер ство у про из вод њи и пер ма нент ни мо ни то ринг на су прот 
по је ди нач ним ме ре њи ма, што пред ру дар ску ор га ни за ци ју по ста-
вља но ве иза зо ве.

По треб на је при ме на и се ри је стан дар да ИСО 31000 ко ја да је 
прин ци пе, оквир и по сту пак за упра вља ње би ло ко јим ви дом ри-
зи ка на тран спа рен тан, си сте мат ски и кре ди би лан на чин, у сва ком 
оби му или кон тек сту и стан дар да ИСО 26000 ко јим се ре гу ли ше 
дру штве но од го вор но по на ша ње са ци љем да кон крет на ор га ни-
за ци ја до при не се одр жи вом раз во ју за јед ни це, пре све га усме ре но 
на за јед ни це и на се ља у про це су пре се ље ња из зо на ру дар ских ак-
тив но сти али и оних у ши рој зо ни ути ца ја.
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При су ство не фор мал ног и при вре ме ног ста но ва ња, ло ци ра-

ње ста но ва ња мар ги нал них гру па у под руч ји ма ви со ког ри зи ка, 
мо ра се раз ма тра ти као при о ри тет ни про блем за сма ње ње ри зи ка, 
а овај део ста нов ни штва тре ба укљу чи ти у оквир про гра ма сма ње-
ња си ро ма штва, ур ба ног си ро ма штва и по бољ ша ња усло ва жи во та 
мар ги нал них гру па. По се бан про блем за про бле ма ти ку ре а го ва ња 
у ван ред ним си ту а ци ја ма пред ста вља ју на пу ште на до ма ћин ства 
или до ма ћин ства на ста ње на ис кљу чи во ста рим ли ци ма ко ја су 
осе тљи ва на прет ње по без бед ност и без мо гућ но сти бр зог ре а го-
ва ња у ри зич ној си ту а ци ји.

Пре ма „Усло ви ма” број 921-5 од 14 ма ја 2012. го ди не Ми ни-
стар ства од бра не, на План ском под руч ју се на ла зе вој ни ком плекс 
„За бран”, ко ји је об у хва ћен Спи ском не по крет но сти ко је ни су нео-
п ход не за функ ци о ни са ње Вој ске Ср би је. Ком плекс је на ме њен за 
спорт ско-ре кре а тив не и ту ри стич ке ак тив но сти. Усло ви уре ђе ња 
се утвр ђу ју план ским до ку мен ти ма ко је до но се је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве.

ДЕОДРУГИ–ПРАВИЛАУРЕЂЕЊАИПРАВИЛАГРАЂЕЊА

I. ОП ШТА ПРА ВИ ЛА УПО ТРЕ БЕ ЗЕ МЉИ ШТА, ГРА ЂЕ ЊА, УРЕ
ЂЕ ЊА И ЗА ШТИ ТЕ ПРО СТО РА

Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња утвр ђе на Про стор ним 
пла ном од но се се на при о ри тет на етап на ре ше ња од зна ча ја за 
про стор ни раз вој План ског под руч ја за ве ћи број про стор них це-
ли на, ко ри до ра и ло ка ци ја по себ не на ме не за ко је не по сто ји од го-
ва ра ју ћа план ска до ку мен та ци ја или ни су са др жа не у по сто је ћим 
план ским до ку мен ти ма до не тим од стра не скуп шти на је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве и, јед ним де лом, на раз ра ду по је ди них план-
ских ре ше ња ко ја су са др жа на у тим план ским до ку мен ти ма.

Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња са др жи: (1) оп шта пра-
ви ла упо тре бе зе мљи шта, гра ђе ња, уре ђе ња и за шти те про сто ра; и 
(2) пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња за про стор не це ли не – ло-
ка ци је и ко ри до ре по себ не на ме не са од го ва ра ју ћим ре гу ла ци о ним 
ре ше њи ма. 

Оп шта пра ви ла уре ђе ња, гра ђе ња и за шти те про сто ра утвр-
ђе на су за под руч ја, обла сти и ин фра струк тур не си сте ме, од но сно 
за про сто ре – про стор не це ли не на ко је по себ на на ме на про сто ра 
има ути ца ја и за ко је се пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња утвр-
ђу ју у дру гим план ским до ку мен ти ма.

Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња утвр ђе на Про стор ним 
пла ном од но се се на при о ри тет не ком плек се и ло ка ци је од ин те-
ре са за раз вој Ко лу бар ског ба се на за ко је не по сто је одговараjућа 
план ска ре ше ња у по сто је ћим план ским до ку мен ти ма.

На осно ву ре гу ла ци о них ре ше ња, од но сно, пра ви ла уре ђе ња 
и пра ви ла гра ђе ња за про стор не це ли не – ло ка ци је и ко ри до ре по-
себ не на ме не, над ле жни ор ган мо же из да ти ло ка циј ске усло ве и 
ин фор ма ци ју о ло ка ци ји за гра ђе вин ске објек те, из вод из план ског 
до ку мен та за дру ге на ме не (ру дар ство и др.) и из вод из план ског 
до ку мен та за објек те и по вр ши не од јав ног ин те ре са ра ди утвр ђи-
ва ња јав ног ин те ре са за екс про при ја ци ју не по крет но сти.

Но си о ци при вред них ак тив но сти у сек то ру ру дар ства и енер-
ге ти ке на План ском под руч ју су:

– ЈП ЕПС; 
– ЈП ЕПС, Oгранак РБ Ко лу ба ра (у да љем тек сту: РБ „Ко лу-

ба ра”).
Но си о ци ак тив но сти на при ме ни (им пле мен та ци ји) план ских 

ре ше ња и про по зи ци ја Про стор ног пла на су (по ред ЈП ЕПС и РБ 
„Ко лу ба ра”):

– над ле жни ре пу блич ки ор га ни и ор га ни за ци је;
– ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на План ском под руч-

ју, и то:
– гра да Бе о гра да и град ских оп шти на Ла за ре вац и Обре но вац,
– оп шти на Уб, Лај ко вац и Аран ђе ло вац; 
– ор га ни ме сних за јед ни ца у скла ду са За ко ном о ло кал ној 

са мо у пра ви и Ста ту том гра да Бе о гра да, од но сно ста ту ти ма об у-
хва ће них оп шти на. 

На кон до но ше ња Про стор ног пла на (по по тре би) ура ди ти 
про јек те пар це ла ци је и пре пар це ла ци је за по је ди не про стор не це-
ли не, ко ри до ре или ло ка ци је пре ма при о ри те ти ма им пле мен та ци је 
Про стор ног пла на.

Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња за на се ља, ин фра струк-
тур не си сте ме и дру ге про стор не на План ском под руч ју ко је ни су 

об у хва ће не пра ви ли ма Про стор ног пла на утвр ђу ју се у дру гим 
план ским до ку мен ти ма. 

Ру дар ско-енер гет ски ком плекс је ди на ми чан си стем где се 
про ме не од ви ја ју у кон ти ну и те ту. Нео п ход но је да те про ме не пра те 
кон ти ну и ра не и син хро ни зо ва не ак тив но сти на из ра ди сту диј ске, 
план ске и тех нич ке до ку мен та ци је. С об зи ром на то да је у прак си 
те шко обез бе ди ти кон ти ну и тет у из ра ди и по тре бан ни во де таљ-
но сти тех нич ке и план ске до ку мен та ци је, при ли ком из да ва ња ло-
ка циј ских усло ва или ин фор ма ци је о ло ка ци ји за енер гет ске и ин-
фра струк тур не објек те или из во да из Про стор ног пла на за ру дар ске 
објек те, у слу ча ју ма њих од сту па ња од утвр ђе них ре гу ла ци о них 
ре ше ња (услед про ме не тех нич ких и екс пло а та ци о них ка рак те ри-
сти ка, ка па ци те та или дис по зи ци о них еле ме на та код ин фра струк-
тур них, ру дар ских и енер гет ских си сте ма), ко ри сти ти ре ше ња из 
(но ве) сту диј ске и тех нич ке до ку мен та ци је у фор ми од го ва ра ју ћег 
при ло га, уз од го ва ра ју ће обра зло же ње ко јим се по твр ђу је оправ да-
ност ма њег од сту па ња од про по зи ци ја Про стор ног пла на.

1. УРЕ ЂЕ ЊЕ ПРО СТО РА  
РУ ДАР СКО-ЕНЕР ГЕТ СКО-ИН ДУ СТРИЈ СКОГ СИ СТЕ МА

По вр ши не на ме ње не ру дар ским ак тив но сти ма об у хва та ју: 
по вр шин ске ко по ве са за штит ним по ја си ма, од ла га ли шта ја ло ви-
не (рас крив ке), хи дро тех нич ке ин ста ла ци је за од вод ња ва ње ко по-
ва и број не пра те ће са др жа је као што су при вре ме ни објек ти за 
по тре бе из во ђе ња ру дар ских ра до ва и то: са о бра ћај ни це, ли ниј ски 
тран спор те ри, скла ди шта го ри ва и ре про ма те ри ја ла, кон теј не ри за 
раз ли чи те на ме не (ис хра на, по вре ме ни сме штај рад ни ка, кан це-
ла ри је и др.), енер гет ски и те ле ко му ни ка ци о ни во до ви, уре ђа ји за 
мо ни то ринг и др. Ови објек ти се пла ни ра ју (про јек ту ју) у окви ру 
ру дар ских про је ка та и под ле жу про це ду ри пред ви ђе ној за одо бра-
ва ње из во ђе ња ру дар ских обје ка та. У зо на ма ру дар ских ра до ва не 
пред ви ђа се из град ња стал них гра ђе вин ских обје ка та ни ти фор-
ми ра ње гра ђе вин ских пар це ла. На кон ре кул ти ва ци је вр ши се кон-
вер зи ја на ме не ру дар ског зе мљи шта у по љо при вред но, шум ско, 
или вод но. По вр шин ски ко по ви су ди на мич на рад на сре ди на ко ја 
се не пре кид но по ме ра у про сто ру. Због то га уре ђи ва ње про сто ра 
уну тар са мог ко па и у ње го вој не по сред ној око ли ни има при вре-
ме ни ка рак тер. Рас крив ка и угаљ се от ко па ва ју у ета жа ма, чи ме 
се обез бе ђу је ста бил ност ко си на и рад ни усло ви за ру дар ску ме-
ха ни за ци ју. Ро тор ни ба ге ри се по ме ра ју па ра лел но са на пре до ва-
њем екс пло а та ци је и кре ћу се пре ко за рав ње не по вр ши не ета же 
соп стве ним гу се ни ца ма или ин ду стриј ским ко ло се ком (у за ви сно-
сти од ти па ба ге ра) ко ри сте ћи при вре ме но уре ђе не са о бра ћај ни це. 
Уну тар по вр шин ског ко па фор ми ра се пут на ин фра струк ту ра ко ја 
је трај ни јег ка рак те ра и ко ја по ве зу је рад ну зо ну ба ге ра и дру ге 
ме ха ни за ци је са сер ви сним ра ди о ни ца ма, згра дом упра ве ко па и 
др. Гра ђе вин ски објек ти – згра де у зо ни ко по ва гра де се, по пра ви-
лу, од мон та жних еле ме на та ка ко би мо гли ла ко да се де мон ти ра-
ју по пре стан ку по тре бе за њи хо вом функ ци јом на да тој ло ка ци ји. 
Из ве сним об ли ком уре ђи ва ња зо не по вр шин ских ко по ва мо же се 
сма тра ти и по ста вља ње тран спорт них тра ка и дру гих сред ста ва за 
тран спорт угља и рас крив ке, енер гет ски, хи дро тех нич ки и те ле ко-
му ни ка ци о ни во до ви и сл.

Од бра на по вр шин ских ко по ва од по вр шин ских и под зем них 
во да зах те ва из ме шта ње во до то ка као и сни жа ва ње ни воа под зем-
них во да у ко пу услед че га, до ла зи до ису ши ва ња зе мљи шта у не-
по сред ном окру же њу. Због то га је нео п ход но пред у зе ти од го ва ра-
ју ће ме ре као што су: из град ња во до во да за снаб де ва ње угро же них 
на се ља и при вред них обје ка та пи ја ћом во дом, за тим, из град ња 
си сте ма за на вод ња ва ње ису ше них по вр ши на, при че му се ко ри-
сти во да ко ја се ис пум па ва из са мих ко по ва и др. По сту пак сни жа-
ва ња ни воа под зем них во да зах те ва из град њу си сте ма бу на ра по 
обо ду ко па са по то пље ним пум па ма ко је из ба цу ју во ду из бу на ра, 
за тим из град њу спе ци јал них ба се на за та ло же ње ис пум па не во де 
као и ка нал за да љи од вод во де. На под руч ју где се про сти ре ути-
цај сни жа ва ња ни воа под зем них во да по ста вља се мре жа мер них 
ста ни ца (бу на ра и ге о дет ских ре пе ра) за пра ће ње ефе ка та сни жа-
ва ња ни воа во де, сле га ња тла и др. Ре пе ре за пра ће ње сле га ња тла 
тре ба по ста вља ти и на са о бра ћај ни ца ма и дру гим гра ђе вин ским 
објек ти ма на ко ји ма мо же до ћи до оште ће ња услед не рав но мер-
ног сле га ња тла. По ред из ме шта ња во до то ка, по вр шин ски ко по ви 
се од по вр шин ских во да бра не и по ста вља њем во до не про пу сних 
пре гра да, спе ци јал них фил те ра и сл.



124 Број 107 27. новембар 2017.

Рад ну сре ди ну ко па и ње го ве не по сред не око ли не тре ба 
шти ти ти од пра ши не на ви ше на чи на, као што је фик си ра ње го-
лих по вр ши на зе мљи шта при вре ме ним за са ди ма, спе ци јал ним хе-
миј ским сред стви ма, вла же њем по вр ши на ко је еми ту ју пра ши ну 
ве штач ком ки шом или на дру ге на чи не. За шти та не по сред не око-
ли не ко па од пра ши не и бу ке по сти же се и фор ми ра њем при вре-
ме ног на си па као и зе ле ног там по на по обо ду ко па. По ред то га, 
за шти та око ли не од бу ке ру дар ске ме ха ни за ци је и тран спорт них 
сред ста ва по сти же се и по ста вља њем спе ци јал них за штит них па-
ноа по обо ду ко по ва.

Код енер гет ско-ин ду стриј ског ком плек са тре ба ре ша ва ти 
про блем огром них ко ли чи на пе пе ла, шља ке и дру гог чвр стог от па-
да из ло жи шта тер мо е лек тра на и дру гих тер мо е нер гет ских и ин ду-
стриј ских обје ка та. Ге не рал но узев, пе пео, шља ку и от пад уко ли ко 
ни су ка те го ри зо ва ни као тех но ге на си ро ви на, тре ба скла ди шти ти 
за јед но са ја ло ви ном на од го ва ра ју ћа од ла га ли шта, по мо гућ ству 
уну тар ко по ва. Ни је при хва тљи во ре ше ње са од ла га њем пе пе ла и 
шља ке за јед но са дру гим (опа сним) ин ду стриј ским и ко му нал ним 
от па дом. Од ла га ње пе пе ла и агре сив них ин ду стриј ских от па да ка 
у по вр шин ске ко по ве мо же иза зва ти за га ђе ње ду бин ских под зем-
них во да, што је про блем ко ји се мо ра ди фе рен ци ра но ре ша ва ти 
у за ви сно сти од вр сте от па да. У сва ком слу ча ју, уну тра шње од ла-
га ли ште пред ста вља не што по вољ ни је ре ше ње у од но су на по вр-
шин ске де по ни је.

Пе пео и шља ка се тран спор ту ју хи дра у лич ким пу тем. На тај 
на чин ства ра ју се ре ла тив но ве ли ке ко ли чи не от пад них во да ко је 
тре ба пре чи шћа ва ти, од но сно, ко ри сти ти на де по ни ји пу тем ре-
цир ку ла ци је. Тај про блем се де ли мич но ре ша ва сма ње њем од но са 
во де и пе пе ла на 1:1 при ли ком хи дра у лич ног тран спор та. Пе пео 
се де по ну је у сло је ви ма пре ко ко јих се на но се сло је ви зе мље. За-
вр шне кон ту ре де по ни је пе пе ла пре кри ва ју се нај пре сло јем не у-
трал ног суп стра та а за тим сло јем плод не зе мље. Ова кав по сту пак 
„тех нич ке” ре кул ти ва ци је пе пе ли шта омо гу ћу је успе шну при ме-
ну по љо при вред не или шум ске (би о ло шке) ре кул ти ва ци је, као и 
успе шно „ве зи ва ње” пе пе ла од но сно спре ча ва ње ње го вог раз но-
ше ња ве тром.

Ме ра ма уре ђи ва ња про сто ра ни је мо гу ће бит но сма њи ти 
штет не ути ца је еми си ја га со ва и аеро со ла из дим ња ка тер мо е лек-
тра на. Они се мо гу сма њи ти при ме ном од го ва ра ју ћих тех но ло ги ја 
при про јек то ва њу и из град њи енер гет ских обје ка та, као и из бо ром 
њи хо вих ло ка ци ја. Ве ће су мо гућ но сти за сма ње ње ути ца ја бу ке и 
пра ши не из по го на фор ми ра њем ви со ког зе ле ног там по на око про-
из вод ног ком плек са.

Енер гет ски и ин ду стриј ски објек ти про јек ту ју се и гра де у 
скла ду са од ред ба ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи и у ту свр ху 
фор ми ра ју се од го ва ра ју ће гра ђе вин ске пар це ле.

Са да шња и бу ду ћа рад на сре ди на РЕ ИС-а зах те ва по себ не 
ме ре уре ђе ња и ко ри шће ња про сто ра, при че му тре ба има ти у ви-
ду да су не ки објек ти (енер гет ски, ин ду стриј ски) стал ни, а да су 
дру ги по мер љи ви (ко по ви):

– у зо ни раз во ја по вр шин ске екс пло а та ци је гра ди ти ин фра-
струк тур не објек те (са о бра ћај ни це, тран спорт не тра ке, енер гет ске 
и ТТ мре же), за огра ни че но вре ме упо тре бе, а згра де (ра ди о ни це, 
сер ви се, скла ди шта и сл.) ис кљу чи во мон та жног ка рак те ра;

– ус по ста ви ти ауто ма ти зо ван си стем за пра ће ње и кон тро лу 
ни воа под зем них во да као и не га тив них ефе ка та сни жа ва ња ни воа 
под зем них во да у зо ни ко по ва (сле га ња тла); у зо ни ко по ва обез бе-
ди ти усло ве за не у тра ли са ње тих не по вољ них ефе ка та;

– ди на ми ку из град ње но вих ка па ци те та при ла го ђа ва ти ак ту-
ел ним по тре ба ма енер ге ти ке Ср би је, обез бе ђу ју ћи при то ме нор ма-
тив не, ин сти ту ци о нал не и дру ге окви ре и усло ве за ста бил но фи-
нан си ра ње из град ње енер гет ских ка па ци те та и ре а ли за ци ју оста лих 
од го ва ра ју ћих ак тив но сти пред ви ђе них Про стор ним пла ном;

– при ре кон струк ци ји по сто је ћих и из град њи но вих енер-
гет ских и ин ду стриј ских ка па ци те та, нео п ход но је обез бе ди ти 
аде кват ну за шти ту жи вот не сре ди не у скла ду са ре гу ла ти вом и 
про пи си ма Европ ске уни је, ко ји се од но се на сма ње ње штет них 
ма те ри ја у ва зду ху, а по себ но Ди рек ти ве о огра ни че њу еми си ја од-
ре ђе них за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух из ве ли ких по стро је ња за 
са го ре ва ње (Di rec ti ve 2001/80/EC of the Euro pean Par li a ment and od 
co un cil of the 23 Oc to ber 2001 on the li mi ta tion of emis si ons of cer-
tain pol lu tants in to the air from lar ge com bu stion plants), као и оста-
лих ди рек ти ва ко је се од но се на за шти ту жи вот не сре ди не у обла-
сти енер ге ти ке;

– обез бе ди ти за шти ту не по сред не око ли не по вр шин ских ко-
по ва од бу ке и пра ши не фор ми ра њем за штит них за са да, бе де ма 
или огра да, за тим, вла же њем или за трав њи ва њем уну тра шњих по-
вр ши на ко по ва, као и по вр ши на спољ них де по ни ја до пред у зи ма-
ња ме ра ре кул ти ва ци је;

– уре ђи ва ње не по сред не око ли не енер гет ских и ин ду стриј-
ских обје ка та ра ди ти по прин ци пи ма уре ђе ња ве ли ких ин ду стриј-
ских ком плек са у на се љи ма;

– обез бе ди ти план ску из град њу ка се та и ре кон струк ци ју по-
сто је ћих де по ни ја пе пе ла и шља ке, од но сно, пер спек тив но де по но-
ва ње пе пе ла и шља ке из тер мо е нер гет ских обје ка та обез бе ди ти у 
де пре си ја ма на ста лим од по вр шин ских ко по ва; по сто је ћа пе пе ли-
шта са ни ра ти од го ва ра ју ћим тех нич ким ре ше њи ма ка ко би се убу-
ду ће спре чи ло раз но ше ње пе пе ла ве тром или рас тва ра ње агре сив-
них са сто ја ка и њи хо во упу шта ње у под зем не и по вр шин ске во де; 

– обез бе ди ти од го ва ра ју ће усло ве за де по но ва ње ров ског 
угља, аку му ли ра ње и пре чи шћа ва ње от пад них во да; 

– фор ми ра ње но вог си сте ма це на, ко ји омо гу ћа ва соп стве ну 
аку му ла ци ју за ин ве сти ра ње и ре ше ње раз вој них, еко ло шких и со-
ци јал них про бле ма у окру же њу РЕ ИС-а.

Про стор ни раз вој РЕ ИС-а по сти гао је зна ча јан ни во дис пер-
зи је, пре све га енер гет ских обје ка та. На тим ло ка ци ја ма има усло-
ва за раз вој до пун ских про из вод них струк ту ра РЕ ИС-а. По сто ји 
по тре ба за про ши ре њем по сто је ћих и из град њом про из вод них ка-
па ци те та и у цен трал ној зо ни, ко ји мо гу али не мо ра ју би ти ком-
пле мен тар ни са си сте мом РЕ ИС-а. 

Раз вој но вих про из вод них по го на ван си сте ма РЕ ИС-а би ће 
усме рен пр вен стве но пре ма оп штин ским при мар ним и се кун дар-
ним цен три ма – ло ка ци ја ма по год ним за на се ља ва ње, а то су: Сте-
по је вац, Ла за ре вац, Ру дов ци, Лај ко вац и Уб. Ова кво ре ше ње омо-
гу ћу је не по сре дан кон такт но вих ком плек са са де лом по сто је ћих 
про из вод них обје ка та, са по сто је ћим и бу ду ћим прав ци ма са о бра-
ћај не и тех нич ке ин фра струк ту ре, а за др жа ва из град њу у зо на ма 
ко је не ће би ти угро же не услед ши ре ња по вр шин ских ко по ва.

2. ИЗ ГРАД ЊА, УРЕ ЂИ ВА ЊЕ И ЗА ШТИ ТА ПРО СТО РА  
У ЗО НА МА УТИ ЦА ЈА РУ ДАР СКО-ЕНЕР ГЕТ СКОГ СИ СТЕ МА

2.1.Уређењенасељакојасеналазеизнадлигнитскоглежишта

Про блем из град ње и уре ђи ва ња про сто ра из над лиг нит ског 
сло ја мо ра се раз ма тра ти ди фе рен ци ра но, у за ви сно сти од пла ни ра-
не ди на ми ке екс пло а та ци је ле жи шта. Је дан трет ман мо ра ју има ти 
на се ља и објек ти чи је ће из ме шта ње усле ди ти за не ко ли ко го ди на, 
а са свим дру ги на се ља, са о бра ћај ни, при вред ни и дру ги објек ти ко-
ји се на ла зе у под руч ју где ће ко по ви сти ћи на кон 20 и ви ше го ди на. 

Ре жим из град ње, ре кон струк ци је и адап та ци је обје ка та до ма-
ћин ста ва у окви ру ку ћи шта утвр ђу је се у за ви сно сти од ди на ми ке 
ру дар ских ра до ва, од но сно од пла ни ра ног вре ме на за пре се ље ње. 
Из град ња или ре кон струк ци ја на сељ ских ко му нал них обје ка та и 
мре жа за ви си, та ко ђе, од ди на ми ке ру дар ских ра до ва, од но сно од 
пла ни ра ног вре ме на за из ме шта ње. 

У на се љи ма ко ја се на ла зе из над лиг нит ског ле жи шта утвр-
ђу је се ди фе рен ци ра ни ре жим из град ње, уре ђи ва ња и ко ри шће ња 
про сто ра у за ви сно сти од ди на ми ке пла ни ра не по вр шин ске екс-
пло а та ци је, од но сно ди на ми ке из ме шта ња на се ља. По треб но вре-
ме за при пре му и спро во ђе ње пре се ље ња на се ља је 5–10 го ди на 
пре по чет ка ру дар ских ра до ва. 

У на се љи ма (ка та стар ским оп шти на ма) ко ја се на ла зе из над 
лиг нит ских ле жи шта за бра ње на је из град ња ка пи тал них при вред-
них, ин ду стриј ских, ин фра струк тур них и дру гих обје ка та, чи је би 
евен ту ал но из ме шта ње у бу дућ но сти зах те ва ло ве ли ка фи нан сиј-
ска сред ства, осим обје ка та пред ви ђе них Про стор ним пла ном.

Усло ви из град ње и уре ђе ња про сто ра у на се љи ма са ми ни-
мал ним огра ни че њи ма да ти су у та бе ла ма 63 и 64. 

Та бе ла 63:  Усло ви из град ње, ре кон струк ци је и адап та ци је  
обје ка та до ма ћин ста ва

Ред. 
број Вр ста гра ђе вин ских ра до ва

Пред ви ђе но вре ме пре се ље ња
до 2020. 2020–2025. после 2025. год.

1.

Формирање нових грађевинских 
парцела у грађевинском подручју 
насеља у циљу досељавања новог 
становништва

– – –



27. новембар 2017. Број 107 125
Ред. 
број Вр ста гра ђе вин ских ра до ва

Пред ви ђе но вре ме пре се ље ња
до 2020. 2020–2025. после 2025. год.

2. Изградња нове куће на постојећој 
парцели – – +

3. Доградња старе куће – + +
4. Адаптација старе куће – + +

5. Изградња нових помоћних 
објеката

– – +

6. Доградња или адаптација 
постојећих помоћних објеката

– + +

7. Изградња нове ограде, капије – + +
8. Реконструкција постојеће ограде – + +

9. Изградња новог привредног обје-
кта на постојећој парцели

– + +

10. Адаптација постојећег привредног 
објекта 

– + +

11. Извођење нових инсталација у 
кући

– + +

12. Реконструкција постојећих инста-
лација у кући

+ + +

13. Изградња сенгруба, копање буна-
ра, уређење дворишта

– + +

„–” није дозвољено „+” дозвољено 

Табела 64:  Услови изградње и реконструкције инфраструктурних 
система и објеката јавних служби у насељима

Ред. 
број Врста грађевинских радова

Предвиђено време пресељења
до 2020. 2020–2025. после 2025. год.

1.
Одржавање функције постојећих 
инфраструктурних објеката и 
мрежа у насељу

+
+

+

2. Изградња нове канализације – – +

3. Реконструкција постојеће кана-
лизације

– + +

4. Изградња новог водовода – – +

5. Реконструкција постојећег 
водовода

– + +

6. Изградња новог енергетског и 
телекомуникационог система

– – +

7.
Реконструкција постојећег енер-
гетског и телекомуникационог 
система

–
+

+

8. Уређење јавних површина (парк, 
депонија, пијаца и др.)

– + +

9.

Реконструкција/адаптација 
постојећих јавних објеката (шко-
ла, здравствених објеката, дома 
културе, цркве и сл.)

–

+ +

10. Изградња нових јавних објеката – – –
„–” није дозвољено „+” дозвољено 

2.2.Насељакојасеналазенаконтактусарударско-енергет-
скимкомплексом

На се ља ко ја се на ла зе у не по сред ном кон так ту са ру дар ским 
ак тив но сти ма и тер мо е нер гет ским објек ти ма из ло же на су не по-
вољ ним еко ло шким ути ца ји ма од про из вод них по го на, тран спорт-
них ко ри до ра и пра те ћих ак тив но сти. Де ло ви ата ра мно гих на се ља 
су за у зе ти или ће би ти за у зе ти за по тре бе ру дар ства и енер ге ти ке, 
па су мно га до ма ћин ства оста ла или ће оста ти без по се да – по љо-
при вред ног и дру гог зе мљи шта, што има за по сле ди цу про ме не у 
со ци о е ко ном ским струк ту ра ма ста нов ни штва. 

У овим на се љи ма, у прин ци пу, не по сто је огра ни че ња у из-
град њи и уре ђи ва њу про сто ра. Нео п ход но је план ским ме ра ма 
сма њи ти не по вољ не ути ца је РЕ ИС-а на жи вот ну сре ди ну и исто-
вре ме но ре ша ва ти со ци о е ко ном ске про бле ме до ма ћин ста ва ко ја 
оста ју без зе мље.

Има ју ћи у ви ду про по зи ци је, кри те ри ју ме и по ла зи шта Про-
стор ног пла на, бли жа ре ше ња ве за на за раз вој, уре ђе ње и из град-
њу ових на се ља утвр ђу ју се у од го ва ра ју ћим ур ба ни стич ким пла-
но ви ма.

По до но ше њу Про стор ног пла на, у окви ру им пле мен та ци је 
план ских ре ше ња и план ских про по зи ци ја, у на се љи ма ко ја се на-
ла зе на кон так ту са ру дар ско-енер гет ским ком плек сом, на осно ву 
ре зул та та мо ни то рин га или струч не екс пер ти зе ком пе тент не, акре-
ди то ва не, не за ви сне струч не ин сти ту ци је, утвр ђу је се оба ве за за 

но си о це при вред них ак тив но сти и упра вља че ру дар ско-енер гет-
ским ком плек сом (ЕПС, ЕМС или дру ги при вред ни су бјек ти) да 
на док на де ште ту угро же ним до ма ћин стви ма или да из вр ше њи-
хо во пре се ље ње уко ли ко се не по вољ ни ути ца ји и ште те не мо гу 
от кло ни ти. То се мо же ре а ли зо ва ти на осно ву по себ ног план ског 
до ку мен та и про гра ма пре се ље ња.

2.3.Уређењезонанасељавања

До са да шња ис ку ства у све ту и код нас ука зу ју на то да ни је 
упут но пла ни ра ти из град њу на се ља ни ти дру гих зна чај ни јих обје-
ка та на де по ни ја ма рас крив ке ко је оста ју на кон ру дар ских ра до ва. 
Ста би ли за ци ја де по ни ја у ге о тех нич ком и хи дро ге о ло шком сми-
слу тра је ви ше де се ти на го ди на. На се ља ва ње се мо же пла ни ра ти 
и у не по сред ној бли зи ни по вр шин ских ко по ва уз фор ми ра ње зе ле-
ног там по на ко ји би на се ља шти тио од угље не пра ши не из ко по ва, 
под усло вом да зе мља ни ра до ви у ко по ви ма не иза зи ва ју про ме не 
ко је угро жа ва ју ста бил ност тла у не по сред ној зо ни. С дру ге стра-
не, зо не на се ља ва ња тре ба ло би пла ни ра ти на нео п ход ном од сто-
ја њу од зо на где су ло ци ра не тер мо е лек тра не, то пла не и по го ни за 
пре ра ду и опле ме њи ва ње угља. 

Нај ве ћи део по сто је ћих се о ских на се ља ко ја се на ла зе у екс-
пло а та ци о ном под руч ју Ба се на пред ви ђен је за пре се ље ње. Ма ло је 
ве ро ват но да ће до ћи до пре се ље ња ве ћих на се ља са зна чај ни јим 
гра ђе вин ским фон дом осим Вре о ца. До са да шња ис тра жи ва ња по-
ка зу ју да до ма ћин ства не ра до при хва та ју пре се ље ње на ло ка ци је ко-
је су да ле ко од са да шњег ме ста ста но ва ња. У том сми слу тре ба ло би 
оче ки ва ти при ти сак на нај бли же ло ка ци је где има усло ва за на се ља-
ва ње. Та ко ђе, би ло би не це лис ход но по ред ре ла тив но гу сте мре же 
по сто је ћих на се ља пла ни ра ти из град њу но вих за при хват исе ље ног 
ста нов ни штва. Ре ал но је оче ки ва ти по пу ла ци о ни раст оп штин ских 
цен та ра (Ла за рев ца, Уба и Лај ков ца), ма да ни је ис кљу че но спон та-
но на се ља ва ње и у не ка дру га на се ља, као што су Сте по је вац и Ве-
ли ки Цр ље ни, и по ред ло ших еко ло шких усло ва ста но ва ња. 

Прин ци пи ра ци о нал но сти на ла жу да се угро же но ста нов ни-
штво из јед ног на се ља пре се ли ор га ни зо ва но на јед ну ло ка ци ју, 
иако се мо гу при хва ти ти и по је ди нач ни зах те ви ко ји од сту па ју од 
овог кон цеп та. Ор га ни зо ва но пре се ље ње ну ди мо гућ ност да се 
у но во на се ље пре не се део кул тур ног на сле ђа из ста рог на се ља, 
обез бе ди кон ти ну и тет дру штве ног жи во та, за др же по сто је ће су-
сед ске и дру ге ве зе по је ди них до ма ћин ста ва и со ци јал них гру па 
итд. Због то га је по треб но да се но во на се ље пла ни ра у са рад њи са 
бу ду ћим ста нов ни ци ма. 

Ис ку ства по ка зу ју да се из град ња, уре ђе ње и функ ци о ни са-
ње но вог бо ра ви шта ефи ка сни је ре ша ва уко ли ко се ор га ни зу је у 
окви ру не ког већ по сто је ћег на се ља. Ов де се, до ду ше, по ја вљу је 
про блем ме ђу соб ног при ла го ђа ва ња до ми цил ног и до се ље ног ста-
нов ни штва. Не за ви сно од то га ка ква је би ла опре мље ност и уре-
ђе ност ста рог на се ља, но во на се ље се мо ра гра ди ти и уре ђи ва ти 
пре ма прин ци пи ма и нор ма ти ви ма са вре ме ног ур ба ни зма. Оно 
мо ра да по ну ди ви ши ни во ко му нал ног и ур ба ног стан дар да, бо љу 
про стор ну ор га ни за ци ју (има ју ћи у ви ду и тра ди ци о нал не на ви ке 
ве за не за ор га ни за ци ју ста рог на се ља) и ви ши ква ли тет ста но ва ња 
у од но су на ста ро на се ље.

У ис точ ном де лу лиг нит ског ба се на по вољ не усло ве за да љи 
раз вој и на се ља ва ње има ју руб не зо не на се ља: Ла за ре вац (Шо пић, 
Пет ка, Бу ро во), Сте по је вац (Ле ско вац, Вр бов но, Ко на ти це) и Ру-
дов ци (Ба ро ше вац, Ма ли Цр ље ни).

У за пад ном де лу лиг нит ског ба се на ве ћу атрак тив ност за 
да љи раз вој има ју пре све га оп штин ски цен три Уб и Лај ко вац са 
при град ским на се љи ма (Цр ве на Ја бу ка, Ја буч је и др.). Атрак тив-
ност овог под руч ја би ће уве ћа на про ла ском ауто пу та Е 763 (Бе о-
град – Ју жни Ја дран) и из град њом ту ри стич ко-ре кре а ци о ног цен-
тра по ред је зе ра „Па љу ви–Виш”.

По тен ци јал не ло ка ци је за на се ља ва ње ста нов ни штва из зо-
не ру дар ских ра до ва утвр ђу ју се на осно ву ана ли зе при род них и 
ство ре них по год но сти и огра ни че ња, са о бра ћај не до ступ но сти, 
функ ци ја на се ља и на сељ ских цен та ра, раз ме шта ја при вред них, 
ин фра струк тур них, ко му нал них и дру гих обје ка та и дру гих ре ле-
вант них кри те ри ју ма. Из бор кон крет не ло ка ци је за ор га ни зо ва но 
на се ља ва ње као и пра ви ла уре ђе ња и из град ње про сто ра вр ши се 
на осно ву по себ них про гра ма пре се ље ња, од но сно, од го ва ра ју ћег 
ур ба ни стич ког пла на. Но ве ло ка ци је тре ба уре ђи ва ти пре ма сле де-
ћим кри те ри ју ми ма:
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– пла ни ра ње ор га ни за ци је, уре ђи ва ње и опре ма ње на се ља, 
као и из бор ти по ва (стам бе них и дру гих) обје ка та тре ба вр ши ти у 
са рад њи са ста нов ни штвом ко је ту тре ба да се до се ли;

– уко ли ко се но ва ло ка ци ја на ла зи у са ста ву по сто је ћег на-
се ља, она мо ра да бу де пла ни ра на и уре ђи ва на у скло пу чи та вог 
на се ља и у са рад њи са до ми цил ним ста нов ни штвом, али та ко да 
но ва ло ка ци ја (на се ље) за др жи соп стве ну це ли ну и фи зи о но ми ју;

– при ли ком пла ни ра ња из град ње и уре ђи ва ња но вог на се ља, 
нео п ход но је ис пи та ти ви ше ва ри јан ти, чи ме се бу ду ћим ко ри сни-
ци ма ну ди мо гућ ност из бо ра; 

– ме ра ма раз вој не по ли ти ке, стан дар ди ма уре ђе ња и опре ма-
ња но вих на се ља, усло ви ма пре се ље ња и сл. сти му ли са ти ор га ни-
зо ван на чин пре се ље ња чи та вог на се ља или де ла на се ља.

Бли жа пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња за зо не/ло ка ци је 
пред ви ђе не за на се ља ва ње утвр ђу ју се од го ва ра ју ћим ур ба ни стич-
ким пла но ви ма. 

2.4.Уређењеинфраструктурнихкоридора

Ка да је реч о са да шњој и бу ду ћој мре жи обје ка та са о бра ћај не 
и дру ге ин фра струк ту ре, а има ју ћи у ви ду огра ни че ња ко ја на ме ће 
ши ре ње ру дар ских ра до ва, као и по тре бе раз во ја ру дар ско-енер-
гет ског ком плек са од но сно ње гов ге о граф ски и са о бра ћај ни по ло-
жај, тре ба има ти у ви ду да:

– пре ко лиг нит ског ба се на про ла зе ва жни са о бра ћај ни и дру-
ги ин фра струк тур ни ко ри до ри на ци о нал ног, ре ги о нал ног и ло кал-
ног зна ча ја;

– раз вој ру дар ско-енер гет ског си сте ма укљу чу је из град њу 
по себ не (ин тер не) мре же и обје ка та енер гет ске, са о бра ћај не и дру-
ге тех нич ке ин фра струк ту ре за ко ју тре ба ре зер ви са ти про стор; 

– кон ти ну ал но про сти ра ње лиг нит ског сло ја зах те ва за у зи ма-
ње што ма њих по вр ши на за из град њу ин фра струк тур них, на сељ-
ских и дру гих обје ка та, од но сно кон цен тра ци ју та кве из град ње на 
што ма њим по вр ши на ма.

На ве де не кон ста та ци је упу ћу ју на по тре бу ре зер ви са ња про-
сто ра за ин фра струк тур не ко ри до ре у зо ни лиг нит ског ба се на, ко ји 
би по слу жи ли за во ђе ње нај ве ћег де ла ин фра струк тур них си сте ма 
(са о бра ћај ни ца, енер гет ских во до ва, те ле ко му ни ка ци ја и др.). Пр-
ви ко ри дор пла ни ран је (као при вре ме но ре ше ње) из ме ђу кон ту ра 
„Ју жног по ља” (По ља „Г”) и по сто је ћег ко ри до ра же ле знич ке пру-
ге Бе о град–Бар . Са при бли жа ва њем ру дар ских ра до ва у пе ри о ду 
по сле 2020. го ди не део ко ри до ра био би по ме рен пре ко де по ни је 
ја ло ви не ко па „Там на ва – ис точ но по ље” у зо ни „хор ста” где су 
ши ри на и ду би на ко па нај ма ње. Дру ги ко ри дор ће се фор ми ра ти 
на прав цу пру жа ња тра се бу ду ћег ауто пу та по ред Уба и Лај ков ца, 
у зо ни ра се да лиг нит ског ле жи шта. Ши ри на ових ко ри до ра из но-
си из ме ђу 200 и 500 m, што ће за ви си ти од бли жих ис пи ти ва ња 
про фи ла по је ди них си сте ма, њи хо вог ме ђу соб ног раз ма ка и мо-
гућ но сти ре кон струк ци је по сто је ћих са о бра ћај ни ца ко је се на ла зе 
у зо ни ко ри до ра.

Из ме шта ње во до то ка (Ко лу ба ре, Пе шта на и Клад ни це) би ће 
из вр ше но у ета па ма у скла ду са раз во јем по вр шин ских ко по ва.

Отва ра њем и екс пло а та ци јом „Ју жног по ља” у зо ни КО Вре-
о ци и КО Шо пић би ће по кре ну то из ме шта ње број них ин фра струк-
тур них си сте ма од ко јих тре ба по ме ну ти: др жав ни пут IБ ре да (ДП 
IБ 22), же ле знич ку пру гу Бе о град–Бар, да ле ко во де ре да 110 kV и 35 
kV, ре ке Ко лу ба ру и Пе штан. У пр вој фа зи отва ра се По ље „Г” због 
ко га се фор ми ра при вре ме ни ко ри дор по ред по сто је ће же ле знич ке 
пру ге за из ме шта ње пу та ДП IБ 22 и енер гет ских во до ва. По сто ји 
про це на да овај ко ри дор не ће би ти угро жен услед евен ту ал ног сле-
га ња тла због сни жа ва ња ни воа под зем них во да, од но сно због од-
вод ња ва ња рад не сре ди не по вр шин ског ко па По ље „Д” и По ље „Г”. 

Са са о бра ћај ног, раз вој ног и функ ци о нал ног ста но ви шта ни-
су при хва тљи ве ва ри јан те за ко нач но из ме шта ња ин фра струк тур-
них си сте ма из ван лиг нит ског ба се на. При хва тљи ва је ва ри јан та 
са по ло жа јем но вог ко ри до ра у цен трал ном де лу лиг нит ског ба се-
на, од но сно, у зо ни „хор ста” (не по ре ме ће ног тла) у ју жном де лу 
уну тра шњег од ла га ли шта по ља „Там на ва – ис точ но по ље”. Та чан 
по ло жај по је ди них ин фра струк тур них си сте ма у ко ри до ру, етап-
ност и на чин из град ње, ста бил ност тла и дру ги усло ви из град ње 
утвр ђу ју се на осно ву ис тра жи ва ња оба вље них кроз син хро ни зо-
ва ну из ра ду и од го ва ра ју ће план ске и тех нич ке до ку мен та ци је.

Нео п ход но је на вре ме при пре ми ти бу ду ћи ко ри дор за трај но 
из ме шта ње же ле знич ке пру ге и дру гих ин фра струк тур них си сте ма 

за пер спек ти ву екс пло а та ци је два ду бо ка угље на сло ја у цен трал-
ном де лу Ба се на.

2.5.Уређењеикоришћењеекспроприсаногпољопривредног
идругогземљиштадозаузимањазапотреберударства

Пре се ље ње ста нов ни штва и из ме шта ње ин фра струк тур них 
си сте ма и дру гих обје ка та из зо не ру дар ских ак тив но сти пра ти за-
у зи ма ње ве ли ких по вр ши на зе мљи шта. На осно ву од го ва ра ју ћег 
план ског до ку мен та са еле мен ти ма пла на де таљ не ре гу ла ци је мо-
гу ће је утвр ди ти јав ни ин те рес и спро ве сти по сту пак екс про при-
ја ци је зе мљи шта и дру гих не по крет но сти у зо ни пла ни ра них ру-
дар ских ак тив но сти. По пра ви лу, за у зи ма ње зе мљи шта за по тре бе 
ру дар ства спро во ди се пре ма ди на ми ци раз во ја ру дар ских ра до ва 
не ко ли ко го ди на ра ни је пре фор ми ра ња от ко па. По треб но је пла-
ни ра ти за у зи ма ње зе мљи ште на око 500 m ис пред фрон та на пре-
до ва ња по вр шин ских ко по ва, а по не кад и знат но ви ше (уко ли ко је 
по треб но фор ми ра ти ре тен зи је за од бра ну ко по ва од по вр шин ских 
во да и сл.).

По љо при вред но, шум ско и дру го зе мљи ште ко је је пу тем 
екс про при ја ци је, пре но сом, по год бом или дру гим на чи ном при ба-
вље но за по тре бе ру дар ства, по жељ но је да до фи зич ког за у зи ма ња 
од стра не по вр шин ских ко по ва и пра те ћих са др жа ја при вре ме но 
за др жи по сто је ћи на чин ко ри шће ња.

По вр ши не где су за вр ше не ру дар ске ак тив но сти и где је из-
вр ше на ре кул ти ва ци ја усту па ју се но вим ко ри сни ци ма у скла ду са 
за ко ном.

3. ИЗ ГРАД ЊА, УРЕ ЂЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТА ПРО СТО РА  
У ДРУ ГИМ ОБЛА СТИ МА, НА МЕ НА МА  
И ИН ФРА СТРУК ТУР НИМ СИ СТЕ МИ МА

3.1.Привредниразвој

3.1.1. Ин ду стри ја, МСП и услу ге

Оп шта пра ви ла коришћeња, урeђeња и заш титe про сто ра за 
лоцирањe при вред них по го на су:

– из град ња но вих и мо дер ни за ци ја по сто је ћих при вред них 
ка па ци те та мо ра да ува жа ва ме ре за шти те жи вот не сре ди не у 
скла ду са про пи си ма;

– ка па ци те те ру дар ско-енер гет ског ком плек са ко ји има ју 
круп не про стор не, са о бра ћај не, ко му ни ка ци о не и ин фра струк тур-
не зах те ве усме ра ва ти у окви ру пла ни ра них зо на/ло ка ли те та и ко-
ри до ра, уз спро во ђе ње ме ра за шти те жи вот не сре ди не ко је сво де 
ути ца је на око ли ну на нај ма њу/при хва тљи ву ме ру;

– омо гу ћи ти за ме ну до тра ја лих, из ра у бо ва них или сла бо одр-
жа ва них обје ка та, као и усло ве за по тен ци јал ну из град њу мон та-
жних обје ка та за про из вод не или услу жне на ме не ис кљу чи во ра ди 
обез бе ђе ња про из вод но-услу жног ци клу са у функ ци ји де лат но сти 
по себ не на ме не – про из вод ње и пре ра де угља;

– у ве зи са угро жа ва њем по је ди них про из вод них обје ка та у 
при вред но-ин ду стриј ској зо ни Вре о ци због сле га ња те ре на услед 
ши ре ња по вр шин ског ко па „По ље Д”, уко ли ко са на ци ја ових обје-
ка та не бу де успе шна и трај на, обез бе ди ти усло ве за дис ло ка ци ју 
де ла про из вод них ка па ци те та на дру ге ло ка ли те те;

– из ме шта ње про из вод них по го на и пред у зет нич ких рад њи 
на План ском под руч ју прeдвиђа сe у окви ру при вред но-ин ду стриј-
ских зо на у Убу, Лај ков цу, Ла за рев цу, пла ни ра не ин ду стриј ске зо-
не код пе тље бу ду ћег ауто пу та Е 763 (Бе о град – Ју жни Ја дран) код 
Сту бле ни це, као и у окви ру на сељ ских про сто ра намeњeних ста-
но ва њу, као пратeћи и ком па ти бил ни садржаjи;

– ре ви та ли за ци ја и/или про ме на на ме не за део на пу ште них 
при вред них обје ка та –бра ун филд ло ка ли те та у оп штин ским цен-
три ма и дру гим на се љи ма;

– стрикт на при ме на усло ва и ме ра за шти те жи вот не сре ди не;
– при вред ни објек ти мо ра ју има ти при ступ ни пут и од го ва-

ра ју ће уре ђе ње про из вод ног кру га ра ди од ви ја ња про из вод ног и 
дру гих про це са или оба вља ња услу га, де по но ва ње нео р ган ског 
ин ду стриј ског от па да, као и ор ган ског от па да у скла ду са усло ви-
ма за шти те жи вот не сре ди не; 

– усме ра ва ти ло ка ци је по го на/ка па ци те та МСП у скла ду са 
про стор ним мо гућ но сти ма пар це ле (ве ли чи на, ин декс из гра ђе-
но сти, ин декс за у зе то сти, ве за на јав ни пут, ин фра струк ту ра); 
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тех но ло шки про цес ових ка па ци те та не сме да има не га тив не ути-
ца је на жи вот ну сре ди ну на се ља, за шти ће на при род на под руч ја, 
кул тур на до бра, функ ци о ни са ње ин фра струк ту ре и јав них слу жби;

– прeдвидeти обавeзно паркирањe на властитоj парцeли 
(посeбно за приврeдна и тран спорт на во зи ла), ра ди спрeчавања 
загушeња, коришћeња jавних по вр ши на и угро жа ва ња сусeдства;

– обавeзно обeзб eђивањe ма ни пу ла тив ног про сто ра и скла-
ди шта за онe дeлатн ости коjе имаjу вeћe транспортнe захтeвe, ма-
тeриjалнe инпутe (сировинe, рeпроматeриjалe и производe);

– обавeзно ограђивањe парцeлe;
– обeзб eдити за штит ни поjас прeма зо ни ста но ва ња и сл.; 
– при ме њи ва ти пра ви ла и сте че не оба ве зе из дру гих усво је-

них план ских до ку ме на та.

3.1.2. По љо при вре да и ру рал ни раз вој

По љо при вред но зе мљи ште је сте зе мљи ште ко је се ко ри сти 
за по љо при вред ну про из вод њу (њи ве, вр то ви, воћ ња ци, ви но гра-
ди, ли ва де, па шња ци, риб ња ци, тр сти ци и мо чва ре) и зе мљи ште 
ко је се мо же при ве сти на ме ни за по љо при вред ну про из вод њу, док 
уре ђе ње по љо при вред ног зе мљи шта об у хва та ме ре ко ји ма се ре а-
ли зу ју про стор но-план ски до ку мен ти кроз по сту пак ко ма са ци је и 
ме ли о ра ци је у ци љу по бољ ша ња усло ва за по љо при вред ну про-
из вод њу. Ре кул ти ва ци ја по љо при вред ног зе мљи шта ко је је ко ри-
шће но за екс пло а та ци ју ми не рал них си ро ви на свр ста ва се у ме-
ли о ра ци је26.

Екс про при са но по љо при вред но зе мљи ште се до вре ме-
на при во ђе ња пла ни ра ној ру дар ској, од но сно ин фра струк тур ној 
на ме ни, мо же ко ри сти ти за по љо при вред ну про из вод њу. На том 
зе мљи шту, исто као и на зе мљи шти ма ко ја план ским ре ше њи ма 
трај но за др жа ва ју по љо при вред ну на ме ну, за бра ње но је: 

– ис пу шта ње и од ла га ње опа сних и штет них ма те ри ја; 
– ко ри шће ње би о ло шки не раз гра ди ве фо ли је; 
– уни шта ва ње и оште ће ње усе ва, сад ни ца, ста ба ла и по љо-

при вред не ме ха ни за ци је на има њи ма;
– иза зи ва ње оште ће ња ко ја до во де до сма ње ња про дук тив но-

сти, струк ту ре и сло је ва, као и свих дру гих оште ће ња пе до ло шког 
сло ја;

– спа љи ва ње ор ган ских оста та ка по сле же тве усе ва;
– се ча ма њих са сто ји на шум ског ра сти ња на ора ни ца ма и 

дуж во до то ка; и др.
Бу ду ћи да по љо при вред но зе мљи ште чи ни при род но до бро 

од оп штег ин те ре са, основ на за кон ска оба ве за је да вла сник, од-
но сно ко ри сник, ре дов но об ра ђу је об ра ди во по љо при вред но зе-
мљи ште и ко ри сти па шња ке на одр жив на чин, при во де ћи их дру-
гој кул ту ри са мо у од ре ђе ним усло ви ма, по сту па ју ћи при то ме као 
до бар до ма ћин, пре ма пра ви ли ма ко дек са до бре по љо при вред не 
прак се. 

Кон ти ну и ра но об ра ђи ва ње зе мљи шта (land far ming) до при-
но си по бољ ша њу ста ња жи вот не сре ди не и при род них пре де ла, 
а у од ре ђе ним слу ча је ви ма пред ста вља та ко ђе ефи ка сну, на уч-
но по твр ђе ну, ме то ду ре ме ди ја ци је. Сто га је нео п ход но да се на 
План ском под руч ју обез бе ди по себ на по др шка по љо при вред ним 
га здин стви ма ко ја су су о че на с oгрaничeњимa услед не по вољ них 
ути ца ја ра да руд ни ка и тер мо е лек тра на на ква ли тет по љо при вред-
ног зе мљи шта, раст и раз ви так по љо при вред них кул ту ра, до ступ-
ност до пар це ла и сл.

Го ди шњи про гра ми за шти те, уре ђе ња и ко ри шће ња по љо при-
вред ног зе мљи шта тре ба ло би да са др же кон крет не ме ре по др шке 
ко је су на рас по ла га њу: ло кал ним са мо у пра ва ма (уре ђе ње и од-
вод ња ва ње зе мљи шта, до бро вољ но гру пи са ње пар це ла, би о ло шка 
ре кул ти ва ци ја, про ти ве ро зи о не ме ре), ре ги стро ва ним по ро дич ним 
га здин стви ма (да ва ње у за куп об ра ди вог зе мљи шта, кал ци фи ка ци-
ја и кон тро ла плод но сти), по љо при вред ним слу жба ма (спро во ђе-
ње кон тро ле плод но сти), на уч но-ис тра жи вач ким ор га ни за ци ја ма и 
уста но ва ма (сту диј ско-ис тра жи вач ки ра до ви и про јек ти од оп штег 
зна ча ја) и обра зов ним, вер ским, ка зне но-по прав ним и со ци јал ним 
уста но ва ма са еко но ми ја ма (из град ња и одр жа ва ње си сте ма за од-
вод ња ва ње и на вод ња ва ње, пре тва ра ње нео бра ди вог у об ра ди во 
зе мљи ште, по бољ ша ње ква ли те та зе мљи шта и ме ли о ра ци ја ли ва-
да и па шња ка).
–––––––––––––––
26 За кон о по љо при вред ном зе мљи шту.

У скла ду са За ко ном, об ра ди во по љо при вред но зе мљи ште не 
мо же се усит ња ва ти на пар це ле ма ње од 0,5 ha, а на зе мљи шти ма 
ко ја су уре ђе на ко ма са ци јом, пар це ла не мо же да бу де ма ња од 1,0 
ha. За бра њу је се ко ри шће ње об ра ди вог по љо при вред ног зе мљи шта 
1. до 5. ка та стар ске кла се у не по љо при вред не свр хе, сем у слу ча-
је ви ма: по ди за ње шу ма и па шња ка на об ра ди вом зе мљи шту 4. и 
5. ка та стар ске кла се; екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на, уз прет-
ход но одо бре ње над ле жног ми ни стар ства; из град ње обје ка та ко ји 
су у функ ци ји одр жи вог раз во ја по љо при вре де и се ла, уко ли ко не-
ма дру гих од го ва ра ју ћих ло ка ци ја; по тре ба за про ши ре њем гра ђе-
вин ског под руч ја на се ља ко је су утвр ђе не про стор ним или ур ба ни-
стич ким пла но ви ма; и за до во ља ва ња дру гих јав них ин те ре са. 

На по љо при вред ном зе мљи шту је до зво ље на из град ња: 
– обје ка та ко ји слу же за од бра ну од по пла ва, од вод ња ва ње, 

на вод ња ва ње, уре ђе ње бу јич них то ко ва, као и за ре гу ла ци ју во до-
то ка и про ши ре ње пољ ских пу те ва; 

– ко мо ра за фер мен та ци ју и скла ди ште ње би о га са;
– ста кле ни ка, пла сте ни ка и дру гих обје ка та за про из вод њу 

во ћа и по вр ћа у за тво ре ном про сто ру; 
– обје ка та по љо при вред не ин фра струк ту ре и са о бра ћај ни ца.
Ве ћи објек ти у функ ци ји по љо при вред не про из вод ње мо гу 

се гра ди ти на осно ву од го ва ра ју ћег план ског до ку мен та. То се од-
но си на сле де ће објек те:

– по ро дич не стам бе не згра де по љо при вред ног до ма ћин ства, 
за јед но са дво ри штем; 

– објек те ко ји слу же за га је ње сто ке, сме штај по љо при вред не 
ме ха ни за ци је и ре про ма те ри ја ла, чу ва ње го то вих по љо при вред-
них про из во да и сточ не хра не, га је ње гљи ва, пу же ва и ри ба, као и 
дру гих еко ном ских и по моћ них обје ка та ко ји су у функ ци ји при-
мар не по љо при вред не про из вод ње; 

– објек те за фар мер ско уз га ја ње ди вља чи; 
– су ша ре за во ће и по вр ће, си ло се, хлад ња че, кла ни це и дру ге 

ка па ци те те за пре ра ду и скла ди ште ње соп стве них по љо при вред-
них про из во да. 

По вр ши не на ме ње не по ди за њу по љо за штит них по ја се ва, ра-
сад ни ка за про из вод њу ре про дук тив ног ма те ри ја ла воћ но-ло зних 
и шум ских др ве на стих вр ста; план та жа бр зо ра сту ћих вр ста др ве ћа 
за про из вод њу би о го ри ва и дру гих не кон вен ци о нал них ви до ва ин-
тен зив не биљ не про из вод ње за др жа ва ју за кон ски ста тус по љо при-
вред ног зе мљи шта.

По љо за штит ни по ја си и дру ги ви до ви за штит ног зе ле ни ла по-
ди жу се на по љо при вред ном зе мљи шту пре ма по себ ним из во ђач ким 
про јек ти ма и од го ва ра ју ћој тех нич кој до ку мен та ци ји, ко ји ма се од-
ре ђу ју оп ти мал не ши ри не и ти по ви за штит них по ја се ва, ме ђу соб на 
ра сто ја ња и кон кре тан из бор вр ста, у скла ду са усло ви ма ста ни шта.

Ми ни мал не ве ли чи не пар це ла (зе мљи шних ком плек са), на 
ко ји ма је мо гу ћа из град ња обје ка та у функ ци ји при мар не по љо-
при вред не про из вод ње, утвр ђу је се за ви сно од вр сте и ин тен зи те-
та про из вод ње пре ма сле де ћим усло ви ма:

– за ин тен зив ну сто чар ску про из вод њу – 5 ha;
– за ин тен зи ван уз гој пе ра ди и кр зна ша – 2 ha;
– за ин тен зив ну ра тар ску про из вод њу на по се ду – 5 ha;
– за про из вод њу во ћа и по вр ћа на по се ду – 2 ha, из у зев ста-

кле ни ка и пла сте ни ка;
– за ви но гра дар ство на по се ду – 1 ha; 
– за уз гој цве ћа на по се ду – 0,5 ha, из у зев ста кле ни ка и пла-

сте ни ка.
Из град ња обје ка та на по љо при вред ном зе мљи шту је до зво-

ље на са мо под усло вом не у гро жа ва ња под зем них во да и по што ва-
ња са вре ме них хи ги јен ско-тех нич ких, еко ло шких, про тив по жар-
них и дру гих стан дар да про пи са них За ко ном.

При из бо ру ло ка ци је за из град њу стам бе них и еко ном ских 
обје ка та ко ји су у функ ци ји раз во ја по љо при вре де, тре ба во ди ти 
ра чу на о ква ли те ту зе мљи шта и где год је то мо гу ће објек те ло ци-
ра ти на зе мљи шти ма сла би јих бо ни тет них ка рак те ри сти ка. 

Оп шта пра ви ла гра ђе ња за еко ном ске и по моћ не по љо при-
вред не објек те су: 

– при по ди за њу но вих, од но сно адап та ци ји, до град њи и ре-
кон струк ци ји по сто је ћих згра да за сме штај сто ке и дру гих еко-
ном ских обје ка та оба ве зно је стро го во ђе ње ра чу на о тех нич ко-
тех но ло шким и хи ги јен ско-са ни тар ним стан дар ди ма, ко ји ма се 
обез бе ђу је за шти та жи вот не сре ди не, ефи ка сно оба вља ње стај-
ских ра до ва и до бро бит жи во ти ња (ка па ци тет про сто ра, осве тље-
ње, тем пе ра ту ра, вла жност ва зду ха и сл.); 
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– еко ном ски и по моћ ни објек ти на ме ње ни по љо при вред ној 
про из вод њи мо гу би ти сло бод но сто је ћи или чи ни ти гру па ци је ме-
ђу соб но функ ци о нал но по ве за них обје ка та;

– мак си мал на бру то по вр ши на ових обје ка та утвр ђу је се пре-
ма од но су 1,0 m² бру то по вр ши не објек та на 30,0 m² пар це ле; 

– мак си мал на спрат ност згра да за сме штај сто ке и дру гих 
про из вод них обје ка та је П+Пк, а обје ка та за скла ди ште ње ре про-
ма те ри ја ла и го то вих про из во да, као и по моћ них обје ка та je По+ 
П+Пк; 

– оба ве зне пра те ће са др жа је свих згра да за сме штај сто ке чи-
не објек ти за скла ди ште ње стај ња ка и теч ног гно ји ва, ко је тре ба 
ло ци ра ти у бли зи ни стај ског сме шта ја, по мо гућ но сти, на се но ви-
том ме сту и се вер ној екс по зи ци ји, са обез бе ђе ним при ла зом за ме-
ха ни зо ва ни тран спорт ђу бри ва; 

– стај њак се од ла же на пло че са бе тон ском или бе то ном по ве-
за ном ка ме ном под ло гом, са окви ром ви си не 20 cm, ра ди спре ча-
ва ња при ли ва по вр шин ских во да, од но сно од ли ва теч них фрак ци ја 
стај ња ка; у слу ча ју др жа ња сто ке без про стир ке по треб но је из-
гра ди ти не про пу стљи ве ја ме за осо ку/гно јев ку, ко је мо гу да бу ду 
отво ре ног или за тво ре ног ти па; 

– ми ни мал на по вр ши на ђу бри шне пло че тре ба да из но си 
3,5 m², а ми ни мал на за пре ми на ја ме за теч но гно ји во – 3,0 m³ , по 
јед ном услов ном гр лу сто ке;

– згра де за сме штај сто ке, из у зев ов чар ни ка ти па ду бо ке ста-
је, тре ба да бу ду оспо со бље не за сва ко днев но от кла ња ње чвр стог 
и теч ног сточ ног из ме та и от пад них во да ко ри шће них за одр жа ва-
ње чи сто ће сто ке и стај ског про сто ра;

– мак си мал на ви си на по моћ них обје ка та из но си 5 m; ови 
објек ти се не ура чу на ва ју у ко ри сну бру то раз ви је ну гра ђе вин ску 
по вр ши ну, али се по вр ши на под овим објек ти ма узи ма у об зир при 
из ра чу на ва њу про цен та за у зе то сти пар це ле;

– ко ше ве за ку ку руз, ам ба ре и дру га тра ди ци о нал на по љо-
при вред на скла ди шта тре ба гра ди ти од при род них ма те ри ја ла, 
осла ња ју ћи се при то ме на при ме ре до бре по љо при вред не прак се 
на ре ги о нал ном ни воу, уз во ђе ње ра чу на о очу ва њу вред но сти ло-
кал ног гра ди тељ ског на сле ђа;

– оба ве зно се мо ра ју спре чи ти не по вољ ни хи ги јен ско-са ни-
тар ни и ми ри сни ути ца ји обје ка та за од ла га ње и чу ва ње чвр стог и 
теч ног стај ског ђу бри ва на ква ли тет жи вље ња у окру же њу, при ме-
ном нор ма ти ва ми ни мал не уда ље но сти од ре ле вант них на сељ ских 
са др жа ја; 

– оста ли усло ви за из град њу еко ном ских и по моћ них по љо-
при вред них обје ка та спро во де се у скла ду са За ко ном, оп штим 
про пи си ма и оп штим пра ви ли ма ур ба ни стич ке ре гу ла ци је, ко ји 
су де фи ни са ни од го ва ра ју ћим пра вил ни ком, као и у скла ду с пра-
ви ли ма Ко дек са до бре по љо при вред не прак се, чи је је до но ше ње 
пред ви ђе но За ко ном о по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју. 

Из град ња са би ра ли шта би о га са и ко мо ра за фер мен та ци ју 
ка па ци те та до 100 m³ до зво ље на је на ми ни мал ној уда ље но сти од: 

– про зо ра и вра та про сто ри ја на ме ње них за бо ра вак љу ди и 
згра да за сме штај сто ке – 15 m;

– дру гих згра да – 8 m;
– гра ни ца су сед не пар це ле – 5 m;
– скла ди шта за угаљ и дру ге вр сте огре ва – 15 m;
– дру гих фер мен та ци о них ко мо ра и скла ди шта би о га са – 15 m;
– си ло са за жи та ри це и сточ ну хра ну ка па ци те та из над 100 

то на – 15 m; 
– дру гих гра ђе вин ских обје ка та ко ји ни су згра де – 5 m.
Са би ра ли шта би о га са и фер мен та ци о не ко мо ре ка па ци те та 

из над 100 m³ тре ба ло ка ли зо ва ти на по себ ним пар це ла ма, ко је су 
ис кљу чи во на ме ње не про из вод њи би о га са, а на ве де не уда ље но сти 
по ве ћа ти за ми ни мум два пу та.

При из град њи пре рад но-скла ди шних ка па ци те та, ко ји су у 
функ ци ји раз во ја при мар не по љо при вред не про из вод ње (хлад ња-
че, кла ни це, мли но ви, си ло си, су ша ре, пре ра да во ћа, по вр ћа и ле-
ко ви тог би ља, чу ва ње, до ра да и пре ра да ри бе, ше ће ра не, уља ре, 
про из вод ња го то вих пре храм бе них ар ти ка ла и сл.), по ред оп штих 
пра ви ла ур ба ни стич ке ре гу ла ци је, тре ба во ди ти ра чу на и о сле де-
ћим усло ви ма и огра ни че њи ма:

– објек ти, ко ји се гра де из ван гра ђе вин ског под руч ја, ло ци-
ра ју се и ко ри сте на на чин да не оме та ју по љо при вред ну про из-
вод њу;

– ми ни мал ни ка па ци тет основ не сто чар ске про из вод ње уз 
ко ји мо же да се одо бри из град ња објек та при мар не до ра де или 

пре ра де (кла ни ца, хлад ња ча и сл.) из но си 100 услов них гр ла, а 
мак си мал ни ка па ци тет гра ђе ви не при мар не до ра де и пре ра де јед-
нак је мак си мал ном ка па ци те ту основ не про из вод ње;

– објек ти мо ра ју би ти по ве за ни са мре жом јав них пу те ва 
при ла зним пу тем са твр дом под ло гом ми ни мал не ши ри не 4,0 m; 

– објек ти мо ра ју би ти снаб де ве ни ин ста ла ци ја ма нео п ход ним 
за про из вод ни про цес, са ни тар ном и тех нич ком во дом, во до не про-
пу сном сеп тич ком ја мом и сл.; мо гу се ко ри сти ти ал тер на тив ни 
из во ри енер ги је; 

– за га ђе не от пад не во де мо ра ју се прет ход но пре чи сти ти пре 
ис пу шта ња у при род не ре ци пи јен те; 

– нео р ган ски от пад мо ра се од во зи ти на од го ва ра ју ће де по-
ни је, а ор ган ски на да љу пре ра ду и др.

Објек ти за сточ не пи ја це, сај мо ве и из ло жбе мо ра ју да ис пу-
ња ва ју сле де ће усло ве:

– да се на ла зе из ван на се ља;
– да се не гра де на зе мљи шту ко је је под вод но и угро же но од 

по пла ва;
– да има ју ве зу са јав ним пу тем;
– да ни су за по след њих 20 го ди на слу жи ли за сточ на гро бља 

и јав но ђу бри ште;
– да има ју по себ но из дво јен про стор за жи во ти ње за ко је се 

при ли ком кон тро ле утвр ди да су за ра же не или сум њи ве на за ра зу; 
– пре по ру че на ве ли чи на про сто ра за ви си од оби ма и вр сте 

про ме та жи во ти ња, при че му тре ба во ди ти ра чу на да се про сеч но 
од ре ђе на по вр ши на по ве ћа за 15% на име пу те ва, ма ни пу ла тив них 
и са ни тар них обје ка та.

3.1.3. Шу мар ство, лов ство и ри бар ство

Шу ма је сте при род но до бро од оп штег ин те ре са. Пре ма За-
ко ну о шу ма ма, под шу мом се под ра зу ме ва по вр ши на зе мљи шта 
ве ћа од пет ари ко ја је об ра сла шум ским др ве ћем. Шум ско зе мљи-
ште је зе мљи ште на ко ме се га ји шу ма, као и зе мљи ште на ко ме 
се на ла зе објек ти на ме ње ни га здо ва њу шу ма ма, уз го ју ди вља чи и 
оства ри ва њу оп ште ко ри сних функ ци ја шу ма.

Ни је до зво ље но ко ри шће ње шу ме и шум ског зе мљи шта за 
дру ге на ме не, осим у слу ча је ви ма и под усло ви ма утвр ђе ним За ко-
ном, уз са гла сност над ле жног ми ни стар ства, и то: 

– ка да је то утвр ђе но пла ном раз во ја шум ског под руч ја;
– ако то зах те ва оп шти ин те рес утвр ђен по себ ним за ко ном 

или ак том Вла де;
– ра ди из град ње обје ка та за за шти ту љу ди и ма те ри јал них 

до ба ра од еле мен тар них не по го да и од бра не зе мље;
– у по ступ ку ко ма са ци је и арон да ци је по љо при вред ног зе-

мљи шта и шу ма;
– ра ди из град ње обје ка та за ко ри шће ње оста лих об но вљи вих 

из во ра енер ги је ма лих ка па ци те та (ма ле елек тра не и дру ги слич-
ни објек ти, у сми слу про пи са ко јим се уре ђу је област енер ге ти ке) 
и екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на, ако је по вр ши на шу ма и 
шум ског зе мљи шта за ове на ме не ма ња од 15 hа.

Про ме ном на ме не шу ма не сма тра се чи ста се ча шу ма ра ди:
– из град ње во до ва (елек тро, ПТТ и жи ча ра) у функ ци ји га-

здо ва ња шу ма ма;
– из град ње шум ских пу те ва и дру гих обје ка та ко ји слу же га-

здо ва њу шу ма ма;
– отва ра ња про тив по жар них ли ни ја за га ше ње ви со ких шум-

ских по жа ра; 
– про се ца ња про ла за за из вр ше ње ге о дет ских ра до ва, ге о ло-

шких ис тра жи ва ња и слич них ра до ва; 
– су зби ја ња биљ них бо ле сти и ште то чи на; 
– на уч но и стра жи вач ких огле да; 
– по нов ног ко ри шће ња ко по ва и од ла га ли шта пе пе ла на по-

вр ши на ма ко је су по шу мље не по про јек ти ма ре кул ти ва ци је; 
– пре вен ци је при род них и дру гих по ја ва ко је угро жа ва ју за-

штит не функ ци је шу ма.
У шу ми и на уда ље но сти ма њој од 200 m од иви це шу ме не 

мо гу да се гра де ћу му ра не, кре ча не, ци гла не и дру ги објек ти са 
отво ре ном ва тром.

На шум ском зе мљи шту се мо гу по ди за ти објек ти ком па ти-
бил ни основ ној на ме ни шу ма:

– шум ске при вре де – ра ди ли шта, у окви ру ра ди ли шта се на-
ла зе објек ти ко ји су у функ ци ји одр жа ва ња и екс пло а та ци је шу ма: 
објек ти за сме штај рад ни ка и еко ном ски објек ти; 
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– еле мен ти пар тер ног уре ђе ња (од мо ри шта, ста зе и сл.) и 

пра те ћи по је ди нач ни објек ти опре ма ња (че сме, над стре шни це, од-
мо ри шта, про сто ри је за опре му, три би не и сл.); 

– тех нич ке ин фра струк ту ре (са о бра ћај не и пар кинг по вр ши-
не, про тив по жар не пру ге, енер гет ска мре жа, во до вод, ка на ли за ци-
ја, те ле ко му ни ка ци је, то пло вод, га со вод и др.); 

– у функ ци ји ис тра жи ва ња, еду ка ци је и здрав стве не за шти те;
– у ту ри стич ко ре кре а тив не свр хе укљу чу ју ћи уго сти тељ ске 

објек те на по вр ши ни до 10 ари и пра те ћу ин фра струк ту ру (шанк ба-
ро ви, над стре шни це, од мо ри шта, ста зе, про сто ри је за опре му и сл.); 

– у функ ци ји раз во ја лов ства и уз го ја лов не ди вља чи (хра ни-
ли шта, по ји ли шта, че ке и сл.), са ку пља ња, сор ти ра ња и при мар не 
до ра де гљи ва, ле ко ви тог би ља и дру гих про из во да шу ма и шум-
ског зе мљи шта, у скла ду са За ко ном.

Шум ски пу те ви, шу мар ске ку ће и дру ги објек ти шум ске при-
вре де мо ра ју се пла ни ра ти, гра ди ти, одр жа ва ти и ко ри сти ти на на-
чин ко јим се не угро жа ва ју: из во ри шта во да и вод не то ко ве; ста ни-
шта зна чај на за оп ста нак ди вљих биљ них и жи во тињ ских вр ста; 
про цес при род ног под мла ђи ва ња у шу ми; кул тур на и исто риј ска 
ба шти на; ста бил ност зе мљи шта и за шти та од еро зи је и бу ји ца; и 
оста ле оп ште ко ри сне функ ци је шу ма. 

Усло ви из град ње обје ка та шум ске при вре де пре ци зи ра ју се 
пла но ви ма га здо ва ња шу ма ма, у скла ду са За ко ном и по себ ним 
про пи си ма ко ји ма се уре ђу је област ди вља чи и лов ства, уз во ђе ње 
ра чу на о сле де ћим оп штим пра ви ли ма: 

– мак си мал на спрат ност шу мар ских згра да је П+1;
– еко ном ски објек ти су: сточ не ста је (углав ном за ко ње, ко ји 

слу же за тран спорт и за из вла че ње шум ске гра ђе), ђу бри шне ја ме, 
пољ ски кло зе ти, са ни тар ни про пу сник, ма га ци ни хра не и објек ти 
на ме ње ни ис хра ни сто ке, ма га ци ни хра не за соп стве ну упо тре бу, 
лет ња ку хи ња, над стре шни це за ма ши не и во зи ла и др.;

– спрат ност еко ном ских обје ка та је П – при зе мље; из у зет-
но се до зво ља ва из град ња по дру ма; ме ђу соб но ра сто ја ње дру гих 
објек та и сточ не ста је је 15,0 m;

– ком плек си ра ди ли шта се мо гу огра ђи ва ти тран спа рент ном 
огра дом ви си не до 2,2 m, при че му се огра да и сту бо ви огра де по-
ста вља ју у окви ру пар це ле; ком плекс мо ра би ти ми ни мал но ко му-
нал но опре мљен: при ступ ни пут, са ни тар на во да, елек тро ин ста ла-
ци је, во до не про пу сна сеп тич ка ја ма и др.;

– пра те ћи по је ди нач ни објек ти (од мо ри шта, про сто ри је за 
опре му и сл.) мо гу би ти по вр ши не до 40 m², спрат но сти П, са по дру-
мом по по тре би; нај ве ће до зво ље не ви си не над стре шни ца су 7,0 m;

– објек ти за ис тра жи вач ке, еду ка тив не и слич не свр хе мо гу 
би ти по вр ши не до 100 m² у осно ви; спрат ност се од ре ђу је у за ви-
сно сти од ка рак те ра објек та, у скла ду са усло ви ма про пи са ним за 
из град њу обје ка та на ме ње них ту ри зму;

– по зи ци ја обје ка та у од но су на ли ни ју ре гу ла ци је утвр ђу је се 
ур ба ни стич ким усло ви ма, при ме ном нај ма њих до зво ље них ра сто-
ја ња про пи са них оп штим ур ба ни стич ким пра ви ли ма овог пла на; 

– објек ти се не сме ју гра ди ти од бе то на, већ се пре по ру чу је 
упо тре ба при род них ма те ри ја ла (др во, ка мен, шин дра) и ко ри шће-
ње тра ди ци о нал них ар хи тек тон ских фор ми; 

– че ке, уз га ја ли шта, хра ни ли шта и дру ги ло вач ки објек ти мо-
ра ју би ти од др ве та.

3.1.4. Лов ство

Из град ња лов них обје ка та мо ра да бу де ускла ђе на са лов ном 
осно вом ре ги стро ва них ло ви шта, го ди шњим пла ном га здо ва ња 
ло ви штем, За ко ном о ди вља чи и лов ству („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 18/10), За ко ном о шу ма ма, ре ле вант ним под за кон ским ак ти-
ма. и оп штим пра ви ли ма из град ње обје ка та шум ске при вре де, ко ја 
су на пред де фи ни са на овим про стор ним пла ном.

Про стор ло ви шта мо же би ти отво рен или огра ђен и раз вр-
стан по вр ста ма/ти по ви ма ло ви шта, а ра ди бо ље ор га ни за ци је лов-
ног га здо ва ња мо же би ти по де љен на ма ње лов не ре ви ре. Ло ви шта 
не мо гу би ти ма ња од 300 hа, осим ло ви шта по себ не на ме не, а гра-
ни це ло ви шта мо ра ју би ти уда ље не нај ма ње 200 m од на се ље ног 
ме ста, гро бља, јав них пу те ва, објек та за ле че ње, се о ских до ма ћин-
ста ва, шта ла и др. По вр ши на уз га ја ли шта круп не ди вља чи не мо-
же би ти ма ња од 100 hа, осим ако су огра ђе на на на чин ко ји обез-
бе ђу је да ди вљач не мо же на пу сти ти ту по вр ши ну.

Фа за не ри је и дру ге фар ме ди вља чи, као и пар ко ви ди вља чи 
не ма ју ста тус ло ви шта.

Фар ме за про из вод њу фа зан ске и дру ге ди вља чи мо гу се гра-
ди ти у скло пу шум ског и по љо при вред ног зе мљи шта. Ло ка ци је и 
објек ти за ову на ме ну мо ра ју ис пу ња ва ти ве те ри нар ско-са ни тар не 
и дру ге усло ве про пи са не за уз гој ове вр сте ди вља чи. Спрат ност 
обје ка та је П – при зе мље. 

У ата ри ма се о ских на се ља пред ви ђа се по ста вља ње обје ка та 
за при хват, не гу и ис хра ну ди вља чи то ком це ле го ди не, од но сно 
обје ка та за пре хра њи ва ње то ком зим ског пе ри о да. 

3.1.5. Ри бар ство

Одр жи во ко ри шће ње ри бо лов них ре сур са, на на чин ко ји до-
при но си очу ва њу ди вер зи те та их ти о фа у не и еко ло шког ин те гри-
те та во де них еко си сте ма, оства ру је се до но ше њем го ди шњих опе-
ра тив них про гра ма (нај ка сни је до кра ја те ку ће го ди не за на ред ну 
го ди ну), с ослон цем на Про грам упра вља ња ри бар ским под руч јем 
за пе ри од из да ва ња до зво ле на ње го во ко ри шће ње, уз по себ но во-
ђе ње ра чу на о:

– ме ра ма за за шти ту и одр жи во ко ри шће ње ри бљег фон да и 
мо гућ но сти ма и на чи ни ма ње го вог го ди шњег по ве ћа ња;

– ме ра ма по ри бља ва ња по вр ста ма и ко ли чи ни ри ба и вре ме-
ну и ме сту по ри бља ва ња, као и ме ра ма за за шти ту ри бљих пло ди-
шта, ри ба и ри бље мла ђи са плав них под руч ја;

– про це ду ри за от кри ва ње и су зби ја ње за га ђи ва ња во да ри-
бар ског под руч ја; 

– усло ви ма оба вља ња ри бо лов них ак тив но сти и ме ра ма за 
њи хо во уна пре ђе ње, као и за уна пре ђе ње ри бо лов ног ту ри зма.

Оба ве зно је при ба вља ње до зво ле за оба вља ње при вред ног и 
ре кре а тив ног ри бо ло ва.

Упра вљач (ко ри сник) ри бар ског под руч ја оба ве зан је да:
– пра ти и спро во ди ме ре за шти те и очу ва ња ри бљег фон да;
– из вр ши обе ле жа ва ње ри бар ског под руч ја и ка те го ри са ње 

ри бо лов не во де; 
– од ре ди по је ди не де ло ве ри бар ског под руч ја за мрест и раз-

ви ће ри ба (ри бља пло ди шта и сл.);
– кон тро ли ше за бра не, ло во стај и спро во ђе ње про пи са них 

ре жи ма при вред ног и спорт ског ри бо ло ва;
– спро во ди спа ша ва ње ри бе из по пла вље них под руч ја; 
– ор га ни зу је еду ка ци ју ри бо ло ва ца; 
– оба ве шта ва јав ност о огра ни че њи ма упо тре бе по је ди них 

ала та, опре ме и сред ста ва, од но сно за бра на ма ре кре а тив ног ри-
бо ло ва ко ја су на ло кал ном ни воу до не та уз са гла сност ре сор ног 
ми ни стар ства.

За из град њу од но сно ре кон струк ци ју риб ња ка на по љо при-
вред ном зе мљи шту по треб но је при ба ви ти са гла сност над ле жног 
ми ни стар ства, при че му тре ба во ди ти ра чу на о сле де ћим оп штим 
пра ви ли ма: 

– гра ни це риб ња ка мо ра ју би ти озна че не ви дљи вим озна ка ма;
– риб њак мо ра да рас по ла же уре ђа ји ма за упу шта ње и ис пу-

шта ње во де, уре ђа ји ма за ре гу ли са ње ни воа во де, као и уре ђа ји ма 
ко ји спре ча ва ју про лаз ри ба, ри бље мла ђи и икре у или из риб ња ка;

– риб њак мо ра би ти за шти ћен од по пла ва;
– за укла ња ње сме ћа и штет них от па да ка из риб ња ка мо ра 

по сто ја ти уре ђе но ме сто или из гра ђен тех нич ки уре ђај, ко ји оне-
мо гу ћа ва за га ђе ње риб ња ка и ње го ве око ли не;

– уко ли ко је мо гу ће риб њак тре ба да је огра ђен и др.

3.1.6. Ту ри зам, спорт и ре кре а ци ја 

Пре по ру ке за из град њу и уре ђе ње про сто ра за ту ри стич ке на-
ме не у ру рал ним под руч ји ма је су:

– при о ри тет има адап та ци ја/ре кон струк ци ја по сто је ћих ку-
ћа са окућ ни цом и пра те ћим објек ти ма и из град ња но вих обје ка та 
на те ме љи ма и у га ба ри ту по сто је ћих или на пу ште них обје ка та у 
функ ци ји ру рал ног ту ри зма;

– пре по ру чу је се из град ња два ти па но вих обје ка та у функ-
ци ји ру рал ног ту ри зма: „го стин ске сме штај не је ди ни це”, као оса-
вре ме ње ни об лик ва ја та, по мо гућ но сти са за себ ним ула зом и „го-
стин ске ку ће”; 

– при ме њу ју се пра ви ла гра ђе ња објек та утвр ђе на у од го ва-
ра ју ћим ур ба ни стич ким пла но ви ма; 

– пар ки ра ње и га ра жи ра ње во зи ла обез бе ђу је се на соп стве-
ној пар це ли (по пра ви лу јед но пар кинг ме сто на две сме штај не је-
ди ни це), из ван по вр ши не јав ног пу та.
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Пре по ру ке за уре ђе ње и гра ђе ње ви кенд ку ћа је су: 
– на пар це ли се по ред ви кенд ку ће мо гу се гра ди ти ба зен, се-

ник, пот пор ни и објек ти слич ног ти па ко ји не ула зе у об ра чун ин-
дек са за у зе то сти и из гра ђе но сти пар це ле; 

– за из град њу обје ка та при ме њу ју се пра ви ла утвр ђе на у од-
го ва ра ју ћим ур ба ни стич ким пла но ви ма; 

– пар ки ра ње се обез бе ђу је у гра ни ца ма соп стве не пар це ле 
(нај ма ње јед но пар кинг ме сто) и га ра жи ра ње во зи ла (по мо гућ но-
сти у под зем ној ета жи објек та), из ван јав ног пу та.

У зо на ма ту ри стич ке на ме не пре по ру чу је се из град ња ту ри-
стич ких обје ка та уз по што ва ње сле де ћих прин ци па: ин те гра ци је 
ту ри стич ких и еко ло шких ак тив но сти са ко мер ци јал ним по сло ва-
њем; био-кли мат ске ар хи тек ту ре и еко ло шких кри те ри ју ма са ма-
лим сте пе ном ути ца ја на сре ди ну; ко ри шће ња об но вљи вих из во ра 
енер ги је и на пред них тех ни ка град ње ко је ко ри сте сун це за гре ја-
ње и ве тар за кли ма ти за ци ју, као и ло кал не гра ђе вин ске ма те ри ја-
ле; уса гла ше но сти са пеј за жом и др. 

3.2.Инфраструктурнисистеми

3.2.1. Са о бра ћај и са о бра ћај на ин фра струк ту ра 

По де ла пу те ва 
Пут ну мре жу чи не, осим са о бра ћај ни ца/пу те ва, функ ци о нал-

ни пра те ћи са др жа ји (ба зе за одр жа ва ње пу те ва, ауто бу ска ста ја-
ли шта, про ши ре ња (ни ше) за за у ста вља ње во зи ла итд.) и пра те ћи 
са др жа ји за по тре бе ко ри сни ка пу те ва (пар ки ра ли шта, од мо ри-
шта, услу жни цен три). По ред то га у по ја су ре гу ла ци је јав ног пу-
та се по ста вља ју во до ви под зем не и над зем не ин фра струк ту ре и 
обез бе ђу ју по вр ши не за озе ле ња ва ње. Пре ма по тре би, у овом по-
ја су по ста вља ју се ба ри је ре за за шти ту од бу ке.

У ко ри до ри ма са о бра ћај ни ца, пра ви ла и усло ви из град ње се 
де фи ни шу у за ви сно сти од функ ци о нал ног ран га јав ног пу та и 
про стор них мо гућ но сти. 

На осно ву За ко на о јав ним пу те ви ма мре жу пу те ва не ког 
про сто ра чи не јав ни и не ка те го ри са ни пу те ви. 

Сви пу те ви утвр ђе ни Про стор ним пла ном су јав ни пу те ви и 
мо ра ју се про јек то ва ти по про пи си ма, нор ма ти ви ма и стан дар ди-
ма за јав не пу те ве. Про це ду ре из ра де и усва ја ња про је ка та, као и 
са мо гра ђе ње са о бра ћај не ин фра струк ту ре, мо ра се спро во ди ти у 
све му пре ма ва же ћој за кон ској ре гу ла ти ви. Про це ду ре и ак тив но-
сти на про јек то ва њу и гра ђе њу са о бра ћај не ин фра струк ту ре, ин-
ста ла ци ја тех нич ке ин фра струк ту ре и ре гу ла ци ја во до то ка, мо ра ју 
се об је ди ња ва ти.

Ши ри на по ја са ре гу ла ци је и ши ри на за штит ног по ја са пу та
По јас ре гу ла ци је је про стор де фи ни сан гра ни цом гра ђе ња 

јав ног пу та, уну тар ко га се из во де гра ђе вин ски за хва ти при ли ком 
из град ње, ре кон струк ци је или одр жа ва ња јав ног пу та. Про стор ним 
пла ном утвр ђу је се ори јен та ци о на ши ри на по ја са ре гу ла ци је за:

– др жав ни пут I ре да ши ри не око 25 m;
– др жав ни пут II ре да ши ри не око 20 m; 
– оп штин ски пут ши ри не око 10 m.
На осно ву ва же ћег За ко на о јав ним пу те ви ма (чл. 29. и 30) за 

тра се по сто је ћих и пла ни ра них јав них пу те ва, утвр ђе ни су:
– за штит ни по јас пу та ши ри не 20 m за др жав ни пут I ре да (за 

ауто пут 40 m), 10 m за др жав ни пут II ре да, 5 m за оп штин ски пут; 
– по јас кон тро ли са не из град ње – пру жа се од гра ни це ужег – 

не по сред ног за штит ног по ја са у ши ри ни од 40 m за ауто пут, 20 m 
за оста ле др жав не пу те ве I ре да, 10 m за др жав ни пут II ре да и 5 m 
за јав ни оп штин ски пут.

У за штит ном по ја су по ред јав ног пу та, за бра ње на је из град-
ња гра ђе вин ских или дру гих обје ка та, као и по ста вља ње по стро је-
ња, уре ђа ја и ин ста ла ци ја, осим из град ње са о бра ћај них по вр ши на 
пра те ћих са др жа ја јав ног пу та, као и по стро је ња, уре ђа ја и ин ста-
ла ци ја ко ји слу же по тре ба ма јав ног пу та и са о бра ћа ја на јав ном 
пу ту. У овом за штит ном по ја су је до зво ље на из град ња, од но сно 
по ста вља ње во до во да, ка на ли за ци је, то пло во да, же ле знич ке пру-
ге и сл., као и по ста вља ње те ле ко му ни ка ци о них и елек тро во до ва, 
ин ста ла ци ја, по стро је ња и сл, по прет ход но при ба вље ној са гла-
сно сти упра вља ча јав ног пу та ко ја са др жи са о бра ћај но-тех нич ке 
усло ве. 

У за штит ном по ја су са ди рект ним при сту пом на др жав ни 
пут, до зво ље но је гра ди ти пра те ће са др жа је за по тре бе ко ри сни ка 
пу та: ста ни це за снаб де ва ње мо тор них во зи ла го ри вом, и услу жне 

цен тре: ауто сер ви се, објек те за при вре ме ни сме штај оне спо со-
бље них во зи ла, ауто ба зе за пру жа ње по мо ћи и ин фор ма ци ја уче-
сни ци ма у са о бра ћа ју, а све то на осно ву план ског до ку мен та за 
на ве де не ти по ве обје ка та.

У по ја су кон тро ли са не из град ње за бра ње но је отва ра ње руд-
ни ка, ка ме но ло ма и де по ни ја от па да и сме ћа. 

Пра ви ла уре ђе ња по ја са ре гу ла ци је јав них пу те ва
Јав ни пу те ви се мо ра ју гра ди ти та ко да има ју нај ма ње две 

са о бра ћај не и две ивич не тра ке или ивич ња ке у рав ни ко ло во за, 
а ули ца, тро то ар и уме сто ивич них тра ка – ивич ња ке. Ши ри на и 
број ко ло во зних тра ка де фи ни са не су ка те го ри јом пу та.

Кроз про јек те пут них обје ка та (мо сто ви, над во жња ци, под во-
жња ци, ви ја дук ти, ту не ли, про пу сти, итд.), за ви сно од те рен ских 
усло ва, пред ви де ти над зем не или под зем не пре ла зе, од но сно про-
ла зе, ка ко би се из бе гло ства ра ње еко ло шких ба ри је ра.

Ши ри на ко ло во за на др жав ним пу те ви ма I ре да ван на се ља је 
ми ни мал но 7,70 m (во зне тра ке 2x3,50, и ивич не тра ке од 2x0,35 m), 
од но сно 7,00 m са из диг ну тим или упу ште ним ивич ња ци ма.

Ши ри на ко ло во за на пла ни ра ним др жав ним пу те ви ма II ре-
да је ми ни мал но 7,10 m (во зне тра ке 2x3,25 m, и ивич не тра ке од 
2x0,30 m), од но сно 6,50 m са из диг ну тим ивич ња ци ма.

На др жав ним пу те ви ма ко ји про ла зе кроз на се ље на ме ста 
оба ве зна је из град ња тро то а ра ми ни мал не ши ри не 1,5 m.

Ми ни мал на ши ри на ко ло во за оп штин ских јав них пу те ва је 
5,90 m (во зне тра ке 2х2,75 m и ивич не тра ке 2x0,20 m).

При ли ком ре кон струк ци је др жав ног пу та, по треб но је сма-
њи ти број рас кр сни ца или при кљу ча ка оп штин ских или не ка те го-
ри са них пу те ва на др жав ни пут, на нај ма њи мо гу ћи број, а у ци љу 
по ве ћа ња ка па ци те та и по ве ћа ња ни воа без бед но сти са о бра ћа ја на 
др жав ном пу ту.

Са о бра ћај ни при кључ ци на др жав ни пут утвр ђу ју се на осно-
ву усло ва и са гла сно сти упра вља ча др жав ним пу те ви ма.

При кљу чи ва ње при ла зног на јав ни пут вр ши се пр вен стве но 
ње го вим по ве зи ва њем са дру гим при ла зним или не ка те го ри са ним 
пу тем ко ји је већ при кљу чен на јав ни пут, а на под руч ји ма на ко ји-
ма ово ни је мо гу ће при кљу чи ва ње при ла зног пу та вр ши се не по-
сред но на јав ни пут и то пр вен стве но на пут ни жег ре да.

За са о бра ћај ни при кљу чак ко мер ци јал них обје ка та (бен зин-
ске ста ни це, по слов ног ком плек са, итд.) на др жав не пу те ве ван на-
се ља пред ви де ти тра ке за успо ре ње/убр за ње. 

Зе мља ни пут ко ји се укр шта или при кљу чу је на јав ни пут, 
мо ра се из гра ди ти са твр дом под ло гом или са истим ко ло во зним 
за сто ром као и јав ни пут са ко јим се укр шта, од но сно на ко ји се 
при кљу чу је, у ши ри ни од нај ма ње 5 m и у ду жи ни од нај ма ње 40 
m за ДП I ре да, 20 m за ДП II ре да и 10 m за оп штин ски пут, ра чу-
на ју ћи од иви це ко ло во за јав ног пу та.

Ра ди за шти те пу те ва од спи ра ња и од ро ња ва ња, по треб но је, 
ако при ро да зе мљи шта до пу шта, да ко си не усе ка, за се ка и на си па, 
као и дру ге ко си не у пут ном зе мљи шту бу ду озе ле ње не тра вом, 
ши бљем и дру гим ра сти њем ко је не угро жа ва пре глед ност пу та.

Огра де, др ве ће и за са ди по ред пу те ва по ди жу се та ко да не 
оме та ју пре глед ност пу та и не угро жа ва ју без бед ност са о бра ћа ја. 
Огра де, др ве ће и за са ди по ред пу те ва се мо ра ју укло ни ти уко ли ко 
се, при ли ком ре кон струк ци је или ре ха би ли та ци је пу та, до ђе до за-
кључ ка да не га тив но ути чу на пре глед ност пу та и без бед ност са-
о бра ћа ја.

Дуж свих јав них пу те ва по треб но је обез бе ди ти ин фра струк-
ту ру за при ку пља ње и кон тро ли са но од во ђе ње ат мос фер ских во да.

Уко ли ко по сто ји мо гућ ност по треб но је пред ви де ти ши ри ре-
гу ла ци о ни по јас са о бра ћај ни ца, ка ко би се обез бе ди ле ивич не раз-
дел не тра ке са зе ле ни лом, би ци кли стич ке ста зе и сл. Уко ли ко то 
ни је мо гу ће, би ци кли стич ке ста зе се мо гу во ди ти у је дин стве ном 
по преч ном про фи лу са са о бра ћај ни цом ни жег ран га од ауто пу та. 

На јав ном пу ту мо же се из гра ди ти ауто бу ско ста ја ли ште уз 
са гла сност упра вља ча јав ног пу та. Са о бра ћај на по вр ши на ауто бу-
ског ста ја ли шта на јав ном пу ту, осим ули це, мо ра се из гра ди ти ван 
ко ло во за.

Но ве ста ни це за снаб де ва ње го ри ви ма (бен зин ске и га сне 
ста ни це) као пра те ћи пут ни са др жа ји се мо гу гра ди ти уз све јав-
не пу те ве са мо ако су ис пу ње ни сви функ ци о нал ни, тех нич ко-тех-
но ло шки и еко ло шки усло ви (де фи ни са ни За ко ном о тран спор ту 
опа сног те ре та, и Пра вил ни ком о из град њи ста ни ца за снаб де ва-
ње го ри вом мо тор них во зи ла и пре та ка њу и ускла ди ште њу го ри ва 
(„Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр. 27/71 и 29/71). 
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Од нос пут не и ко му нал не ин фра струк ту ре
Ми ни мал на уда ље ност ин ста ла ци ја во до вод не, ка на ли за-

ци о не, елек тро е нер гет ске, га со вод не и те ле ко му ни ка ци о не ин-
фра струк ту ре из но си 3,0 m од крај ње тач ке по преч ног про фи ла 
др жав них пу те ва (но жи це усе ка или на си па или спољ не иви це од-
вод ног ка на ла).

Укр шта ње свих вр ста во до ва ко му нал не ин фра струк ту ре са 
др жав ним пу тем из ван на се ља вр ши се та ко што се кабл/цев по-
ла же у бе тон ски ка нал, од но сно у бе тон ску или пла стич ну цев 
уву че ну у хо ри зон тал но из бу шен отвор, та ко да је мо гу ћа за ме на 
ка бла без рас ко па ва ња пу та. Укр шта ње во до ва са др жав ним пу тем 
се из во ди ме ха нич ким под бу ши ва њем. Вер ти кал но ра сто ја ње од 
нај ни же гор ње ко те ко ло во за до гор ње ко те за штит не це ви из но си 
1,35–1,50 m. 

Пе шач ки и би ци кли стич ки са о бра ћај
Пе шач ке по вр ши не (ста зе и тро то а ри) су са став ни еле мент 

по преч ног про фи ла свих град ских са о бра ћај ни ца. Оне се оба ве зно 
фи зич ки из два ја ју у по себ не по вр ши не ко је су за шти ће не од оста-
лих ви до ва мо тор ног са о бра ћа ја, из у зев код ин те гри са них ули ца. 
Ши ри на тро то а ра за ви си од на ме не и атрак тив но сти окол ног про-
сто ра и ин тен зи те та пе шач ких то ко ва. Ми ни мал на ши ри на тро то а-
ра за кре та ње пе ша ка је 1,5 m (два пе шач ка мо ду ла), а за кре та ње и 
ин ва ли да са по ма га ли ма 3,0 m.

Но во пла ни ра не би ци кли стич ке тра се се мо гу во ди ти за јед но 
са мо тор ним са о бра ћа јем у ули ца ма ни жег ран га од ауто пу та, за-
јед но са пе ша ци ма и из дво је но од дру гог са о бра ћа ја. 

Уко ли ко је обим мо тор ног и пе шач ког са о бра ћа ја та кав да 
мо же угро зи ти без бед ност, по треб но је би ци кли стич ки са о бра ћај 
из дво ји ти у по себ не ста зе. Дво смер не би ци кли стич ке ста зе ко је ће 
се гра ди ти уз по сто је ће јав не пу те ве мо ра ју да има ју ши ри ну нај-
ма ње од 2,5 m и по треб но их је фи зич ки одво ји ти по ја сом за штит-
ног зе ле ни ла ми ни мал не ши ри не 1,5 m ра ди без бед но сти свих 
уче сни ка у са о бра ћа ју.

Же ле знич ка ин фра струк ту ра
Изградњa или ре кон струк ци ја же ле знич ке ин фра струк ту ре, 

уре ђе ње же ле знич ких под руч ја пру жног, ин фра струк тур ног и за-
штит ног по ја са (на План ском под руч ју у функ ци ји је ма ги страл на 
јед но ко ло сеч на елек три фи ци ра на пру га (Бе о град) Ре сник – Др-
жав на гра ни ца са слу жбе ним ме сти ма и по сто је ћим пут ним пре-
ла зи ма), ре гу ли ше се у све му пре ма Усло ви ма Же ле зни це Ср би је 
ад бр. 13/15-1113 од 4. ав гу ста 2015. го ди не и Ми шље њу Ин фра-
струк ту ре же ле зни це Ср би је ад бр. 1/2015-870 од 7. ок то бра 2015. 
го ди не, а у скла ду са За ко ном о же ле зни ци.

Пру жни по јас је зе мљи шни по јас са обе стра не пру ге, у ши-
ри ни од 8 m, у на се ље ном ме сту 6 m, ме ре ћи од осе крај њих ко-
ло се ка, зе мљи ште ис под пру ге и ва зду шни про стор у ви си ни од 
14 m. Пру жни по јас об у хва та и зе мљи шни про стор слу жбе них 
ме ста (ста ни ца, укр сни ца, ста ја ли шта, рас пут ни ца, пут них пре-
ла за и слич но) ко ји об у хва та све тех нич ко-тех но ло шке објек те, 
ин ста ла ци је и при ступ но-по жар ни пут до нај бли жег јав ног пу та. 
Же ле знич ко под руч је је зе мљи шни про стор на ко ме се на ла зе же-
ле знич ка пру га, објек ти, по стро је ња и уре ђа ји ко ји не по сред но 
слу же за вр ше ње же ле знич ког са о бра ћа ја, про стор ис под мо сто ва 
и ви а ду ка та, као и про стор из над тра се ту не ла. же ле знич ко под-
руч је је зе мљи шни про стор на ко ме се на ла зе же ле знич ка пру га, 
објек ти, по стро је ња и уре ђа ји ко ји не по сред но слу же за вр ше ње 
же ле знич ког са о бра ћа ја, про стор ис под мо сто ва и ви а ду ка та, као и 
про стор из над тра се ту не ла. За штит ни пру жни по јас је зе мљи шни 
по јас са обе стра не пру ге, у ши ри ни од 100 m, ра чу на ју ћи од осе 
крај њих ко ло се ка. Ин фра струк тур ни по јас је зе мљи шни по јас са 
обе стра не пру ге, у ши ри ни од 25 m, ме ре ћи од осе крај њих ко ло-
се ка ко ји функ ци о нал но слу жи за упо тре бу, одр жа ва ње и тех но ло-
шки раз вој ка па ци те та ин фра струк ту ре.

Под из град њом же ле знич ке ин фра струк ту ре, у сми слу За ко-
на о же ле зни ци, сма тра се из град ња но ве же ле знич ке пру ге, као 
и из град ња те ле ко му ни ка ци о них, сиг нал но-си гур но сних, елек-
тро-енер гет ских, елек тро вуч них и дру гих по стро је ња и уре ђа ја, 
згра да и обје ка та на но вој и по сто је ћим пру га ма. Же ле знич ка ин-
фра струк ту ра об у хва та и из гра ђе ни пут ни пре лаз код укр шта ња 
же ле знич ке ин фра струк ту ре и пу та са обе стра не ко ло се ка у ши-
ри ни од три ме тра ме ре но од осе ко ло се ка, укљу чу ју ћи и про стор 
из ме ђу ко ло се ка ка да се на пут ном пре ла зу на ла зи ви ше ко ло се ка. 
Из град ња же ле знич ке ин фра струк ту ре вр ши се у скла ду са за ко-
ном ко јим се уре ђу је пла ни ра ње и из град ња обје ка та. 

Ако же ле знич ку ин фра струк ту ру тре ба ре кон стру и са ти због 
из град ње дру гог објек та (јав ни пут, руд ник, ка ме но лом, аку му-
ла ци о но је зе ро, аеро дром и сл.), део же ле знич ке ин фра струк ту-
ре ко ји се ре кон стру и ше мо ра би ти из гра ђен са еле мен ти ма ко ји 
од го ва ра ју ка те го ри ји те же ле знич ке ин фра струк ту ре, без об зи ра 
на ствар но ста ње у ко ме се на ла зи ла у мо мен ту ре кон струк ци је. 
Тро шко ве ре кон струк ци је же ле знич ке ин фра струк ту ре сно си ин-
ве сти тор објек та због чи је из град ње се вр ши ре кон струк ци ја же-
ле знич ке ин фра струк ту ре, ако се дру га чи је не спо ра зу ме ју ин ве-
сти тор и упра вљач ин фра струк ту ре.

Оба ве за је при вред ног дру штва, дру гог прав ног ли ца, од но-
сно пред у зет ни ка ко ји се ста ра о објек ти ма угра ђе ним на же ле-
знич ком под руч ју (це во во ди ма, во до во ди ма, елек трич ним, те ле-
фон ским и ва зду шним ли ни ја ма, под зем ним ка бло ви ма и дру гим 
слич ним ин ста ла ци ја ма и уре ђа ји ма) да о свом тро шку и у зах те-
ва ном ро ку од стра не упра вља ча ин фра струк ту ре, исте ре кон стру-
и ше или из ме сти пре по чет ка ра до ва на из град њи и ре кон струк-
ци ји же ле знич ке ин фра струк ту ре, а ако то не учи ни упра вљач 
ин фра струк ту ре је овла шћен да на ве де не рад ње пре ду зме о тро-
шку тог ли ца.

На ме сту укр шта ња пу та и ули ца са пру жним и ста нич ним 
ко ло се ци ма, же ле знич ком ин фра струк ту ром и же ле знич ким са-
о бра ћа јем упра вља упра вљач же ле знич ке ин фра струк ту ре, а пут-
ном улич ном и пе шач ком ин фра струк ту ром и са о бра ћа јем упра вља 
упра вљач пут не ин фра струк ту ре, та ко што је сва ки упра вљач ду-
жан да ство ри усло ве за без бе дан пре ла зак ме ста укр шта ња на ин-
фра струк ту ри ко јом упра вља. Ми ни стар, на зах тев упра вља ча пут-
не ин фра струк ту ре, ло кал не са мо у пра ве, при вред ног дру штва или 
дру гог прав ног ли ца или пред у зет ни ка уз прет ход но при ба вље ну 
са гла сност упра вља ча ин фра струк ту ре, до но си акт ко јим се отва ра-
ју но ви, уки да ју или ре кон стру и шу по сто је ћи пут ни пре ла зи.

Уко ли ко је раз мак из ме ђу два укр шта ња же ле знич ке ин фра-
струк ту ре и пу та ма њи од 2000 m, по сту пак уки да ња пут ног пре-
ла за спро во ди се у скра ће ном по ступ ку.

Ако же ле знич ку ин фра струк ту ру тре ба са ни ра ти или адап-
ти ра ти због из град ње дру гог објек та (јав ни пут, руд ник, ка ме но-
лом, аку му ла ци о но је зе ро, аеро дром и сл.), део же ле знич ке ин-
фра струк ту ре ко ји се са ни ра или адап ти ра мо ра би ти из гра ђен са 
еле мен ти ма ко ји од го ва ра ју ка те го ри ји те же ле знич ке ин фра струк-
ту ре, без об зи ра на ствар но ста ње у ко ме се на ла зи ла у мо мен ту 
са на ци је или адап та ци је.

У ин фра струк тур ном по ја су, осим у зо ни пру жног по ја са, из-
у зет но се мо гу гра ди ти објек ти ко ји ни су у функ ци ји же ле знич-
ког са о бра ћа ја, а на осно ву из да те са гла сно сти упра вља ча ин фра-
струк ту ре, ко ја се из да је у фор ми ре ше ња, и уко ли ко је из град ња 
тих обје ка та пред ви ђе на ур ба ни стич ким пла ном ло кал не са мо у-
пра ве ко ја про пи су је њи хо ву за шти ту и о свом тро шку спро во ди 
про пи са не ме ре за шти те тих обје ка та.

У ин фра струк тур ном по ја су мо гу се по ста вља ти ка бло ви, 
елек трич ни во до ви ни ског на по на за осве тља ва ње, те ле граф ске и 
те ле фон ске ва зду шне ли ни је и во до ви, трам вај ски и тро леј бу ски 
кон такт ни во до ви и по стро је ња, ка на ли за ци је и це во во ди и дру ги 
во до ви и слич ни објек ти и по стро је ња на осно ву из да те са гла сно-
сти упра вља ча ин фра струк ту ре, ко ја се из да је у фор ми ре ше ња.

Упра вљач ин фра струк ту ре за кљу чу је уго вор о пра ву слу жбе-
но сти про ла за на нео д ре ђе но вре ме, а ви си ну на кна де утвр ђу је по-
себ ним ак том. Уго вор о пра ву слу жбе но сти про ла за за кљу чу је се 
из ме ђу упра вља ча ин фра струк ту ре и упра вља ча ко му нал не ин фра-
струк ту ре у слу ча је ви ма из град ње, ре кон струк ци је, адап та ци је и 
са на ци је ко му нал не ин фра струк ту ре. Уго вор о пра ву слу жбе но сти 
про ла за за кљу чу је се из ме ђу упра вља ча ин фра струк ту ре и упра-
вља ча ин ду стриј ске же ле зни це и ин ду стриј ског ко ло се ка у слу ча-
је ви ма из град ње и ре кон струк ци је ин фра струк ту ре ин ду стриј ске 
же ле зни це и ин ду стриј ског ко ло се ка.

У же ле знич ком под руч ју у зо ни гра ђе вин ских обје ка та као 
што су же ле знич ки мо сто ви, ви ја дук ти и ту не ли на уда ље но сти не 
ма њој од 8 m од спољ не иви це но са ча мо ста, спољ не иви це пор та-
ла ту не ла мо гу се из у зет но гра ди ти и објек ти ко ји ни су у функ ци ји 
же ле знич ког са о бра ћа ја, а ис под до ње иви це кон струк ци је мо ста 
и ви ја дук та мо гу ћа је из град ња обје ка та не бли же од 3 m, ме ре но 
од иви це кон струк ци је, а на осно ву са гла сно сти упра вља ча ин фра-
струк ту ре, ко ја се из да је у фор ми ре ше ња.

У за штит ном пру жном по ја су, на уда ље но сти 50 m од осе 
крај њег ко ло се ка, или дру гој уда ље но сти у скла ду са по себ ним 



132 Број 107 27. новембар 2017.

про пи сом, не мо гу се гра ди ти објек ти као што су руд ни ци, ка ме-
но ло ми у ко ји ма се ко ри сте екс пло зив на сред ства, ин ду стри ја хе-
миј ских и екс пло зив них про из во да, по стро је ња и дру ги слич ни 
објек ти.

Ми ни стар про пи су је на чин за при ба вља ње са гла сно сти упра-
вља ча ин фра струк ту ре, са др жи ну тех нич ке до ку мен та ци је и ак-
тив но сти ко је ин ве сти тор ко му нал не ин фра струк ту ре (во до вод, 
ка на ли за ци ја, га со вод, ка бло ви и сл.) тре ба да из вр ши то ком при-
ба вља ња са гла сно сти упра вља ча ин фра струк ту ре, из град ње и екс-
пло а та ци је кроз пру жни по јас.

У ин фра струк тур ном по ја су за бра ње но је сва ко од ла га ње от-
па да, сме ћа као и из ли ва ње от пад них во да. Не сме се са ди ти ви-
со ко др ве ће, по ста вља ти зна ко ви, из во ри ја ке све тло сти или би ло 
ко ји пред ме ти и спра ве ко је бо јом, об ли ком или све тло шћу сма њу-
ју ви дљи вост же ле знич ких сиг на ла или ко је мо гу до ве сти у за бу ну 
рад ни ке у ве зи зна че ња сиг нал них зна ко ва.

На ме сти ма где же ле зни ца про ла зи кроз шу му или по ред шу-
ме, од но сно зе мљи шта за са ђе ног по љо при вред ним кул ту ра ма ко је 
су ла ко за па љи ве, упра вљач ин фра струк ту ре је ду жан да пре ду зме 
про пи са не ме ре за за шти ту од по жа ра на же ле знич ком под руч ју 
пру га, а же ле знич ки пре во зник ме ре за шти те од по жа ра од же ле-
знич ких во зи ла.

Ко ри сни ци, од но сно соп стве ни ци шу ма и зе мљи шта су ду-
жни да у по ја су ши ри не 10 m у шу ма ма уред но укла ња ју др ве ће, 
ра сти ње и ли шће, а у по ја су ши ри не 5 m ра чу на ју ћи од спољ не 
иви це пру жног по ја са на дру гом зе мљи шту бла го вре ме но укла ња-
ју са зре ле по љо при вред не кул ту ре и по по тре би пред у зи ма ју дру-
ге ме ре за шти те од по жа ра.

Ре кон струк ци ја, са на ци ја и одр жа ва ње же ле знич ке ин фра-
струк ту ре оба вља се пре ма раз вој ним пла но ви ма Ак ци о нар ског 
дру штва за упра вља ње јав ном же ле знич ком ин фра струк ту ром 
„Ин фра струк ту ра же ле зни це Ср би је” а.д. Ко ри до ри же ле знич ких 
пру га оста ју у вла сни штву Ре пу бли ке Ср би је у свој ству до бра у 
оп штој упо тре би и ни је пред ви ђе на њи хо ва пре на ме на. 

Од у зи ма ње же ле знич кој ин фра струк ту ри свој ства до бра у 
оп штој упо тре би мо же сe спро ве сти у про це ду ри про пи са ној чла-
ном 62 Законa о же ле зни ци.

Објек те же ле зни це шти ти ти од по пла ва.

3.2.2. Ко ри шће ње во да и во до при вред на ин фра струк ту ра 

Нај ва жни ји за да так уре ђе ња про сто ра је очу ва ње вод ног зе-
мљи шта (ВЗ), у скла ду са про по зи ци ја ма Про стор ног пла на Ре пу-
бли ке Ср би је и од ред ба ма За ко на о во да ма. 

На вод ном зе мљи шту за бра не и огра ни че ња ко ри шће ња про-
пи са на су чла ном 133. За ко на о во да ма.

На вод ном зе мљи шту је до зво ље но пар тер но уре ђе ње те ре-
на (спорт ски те ре ни, би ци кли стич ке ста зе, ла ки ту ри стич ки објек-
ти – на стре шни це, ви ди ков ци), као и гра ђе ње свих обје ка та вод не 
ин фра струк ту ре: оја ча ња на си па, дре на жни си сте ми и си сте ми за 
пре чи шћа ва ње во да; 

За штит ни на си пи се не мо гу ко ри сти ти за би ло ка кве ви до ве 
тран спор та, осим за по сло ве одр жа ва ња си сте ма за шти те од по-
пла ва. 

Са став ни део на си па за од бра ну од по пла ве чи не за штит ни 
по јас са шу мом и за штит ним зе ле ни лом у уре ђе ном инун да ци-
о ном под руч ју ши ри не 10 m од но жи це на си па. Ни је до зво ље на 
екс пло а та ци ја тог за штит ног по ја са без одо бре ња во до при вред них 
ор га на. 

У зо на ма из во ри шта ни је до зво ље но гра ђе ње про из вод них 
по го на и дру гих обје ка та ко ји као от пад не во де има ју ну три јен те 
и/или дру ге за га ђу ју ће ма те ри је. На том про сто ру се мо гу ре а ли зо-
ва ти објек ти ви ших ни воа фи на ли за ци је, са „чи стим” тех но ло ги ја-
ма ко је не ма ју чвр сте или теч не от пад не и опа сне ма те ри је. 

У скла ду са чла ном 77. За ко на о во да ма, зе мљи ште и во де не 
по вр ши не у под руч ју ши ре и уже зо не за шти те из во ри шта во до-
снаб де ва ња шти те се од на мер ног или слу чај ног за га ђи ва ња. Оба-
ве зно је уре ђе ње и одр жа ва ње уже зо не за шти те из во ри шта, ко је 
об у хва та ре дов ну кон тро лу на мен ског ко ри шће ња зе мљи шта.

Ha под руч ју ши ре зо не за шти те во до и зво ри шта ус по ста вља 
се ре жим се лек тив ног са ни тар ног над зо ра и за шти те од за га ђи ва-
ња. У тој зо ни ни је до зво ље на упо тре ба пе сти ци да, хер би ци да и 
ве штач ких ђу бри ва на зе мљи шту ко је се ко ри сти у по љо при вред не 
свр хе.

Сва ло кал на ко ри шће на из во ри шта у алу ви о ни ма крај ре ка 
за шти ти ти по прин ци пи ма за шти те из во ри шта под зем них во да, 
чак и ако се на пу шта ју спа ја њем са ре ги о нал ним си сте ми ма, јер 
и да ље за др жа ва ју ва жну функ ци ју ре зер вног из во ри шта во до во да 
на се ља за слу чај ха ва риј ских си ту а ци ја. Та из во ри шта се мо гу ко-
ри сти ти за по тре бе обез бе ђи ва ња во де за тех но ло шке по тре бе, уз 
за шти ту као у слу ча ју из во ри шта за снаб де ва ња на се ља.

Дуж ма ги страл них це во во да ус по ста ви ти не по сред ну зо ну 
за шти те ко ри до ра (по 2,5 m са обе стра не ме ре но од осо ви не), ка ко 
би се омо гу ћи ло не сме та но одр жа ва ње.

Екс пло а та ци ја реч ног на но са мо же се оба вља ти са мо на ло-
ка ци ја ма где је то од ин те ре са за очу ва ње или по бољ ша ње вод ног 
ре жи ма. Екс пло а та ци ја је до зво ље на са мо уз од го ва ра ју ћу про-
јект ну до ку мен та ци ју и одо бре ње над ле жног ор га на. То под ра зу-
ме ва и стрик тан над зор, по прин ци пи ма као да се из во де ра до ви 
на ре гу ла ци ји ре ке. 

При кљу че ње изо ло ва них во до во да на Ре ги о нал ни ко лу бар-
ски си стем мо гу ће је уз ис пу ње ње сле де ћих усло ва: (а) гу бит ке во-
де у мре жи све сти на ма ње од 20%, (б) ус по ста ви ти по у здан мер ни 
си стем са кон тро лом свих кључ них чво ро ва у мре жи, ко ји омо гу-
ћа ва да се тач но и кон ти ну и ра но ре ги стру је ко ко ли ко тро ши во де 
(оба ве за уво ђе ња во до ме ра свим по тро ша чи ма) и ко ли ки су гу би-
ци у по је ди ним гра на ма си сте ма, и (в) про дај на це на во де тре ба 
да по кри је све тро шко ве про сте ре про дук ци је си сте ма, тро шко ве 
за шти те из во ри шта, као и део тро шко ва про ши ре не ре про дук ци је 
(око 30%) ко ји под ра зу ме ва да љи раз вој си сте ма. 

На из во ри шти ма ло кал них се о ских во до во да, ван ве ћих си-
сте ма, тре ба обез бе ди ти не по сред ну за шти ту уже зо не: 10 m око 
во до за хва та и оквир но око 500 m уз вод но (ако је из вор на па ди ни), 
што се мо же ме ња ти, на осно ву про це не ре ал не хи дро ге о ло шке 
зо не ути ца ја. 

Ре гу ла ци је ре ка у зо ни на се ља, по ред функ ци о нал них кри те-
ри ју ма тре ба при ме ри ти и ур ба ним, естет ским и дру гим усло ви-
ма, ко ји омо гу ћа ва ју ур ба ни стич ки склад но по ве зи ва ње на се ља са 
аква то ри јом. Дуж тих во до то ка у зо ни на се ља са обе стра не тре ба 
пред ви де ти ке јо ве, од но сно, уре ђе не оба ле ко је омо гу ћа ва ју не-
сме тан при ступ ре ци. Дуж оба ла ре ка се мо ра оста ви ти сло бо дан 
про стор од нај ма ње 7 m. 

Пла ни ра ни си сте ми вод не ин фра струк ту ре не ма ју ве ће зах-
те ве у по гле ду по треб ног про сто ра за раз вој. Це во во ди се во де 
дуж пу те ва, нај че шће у про сто ру зе мља них бан ки на ко је се мо ра ју 
обез бе ди ти по кри те ри ју ма без бед но сти пу та. Про сто ри за ППВ 
(по стро је ња за пре чи шћа ва ње во де) су, та ко ђе, већ де тер ми ни са ни 
у зо ни из во ри шта, исто као и за пра те ће ма ње ин ста ла ци је (пумп-
не и бу стер ста ни це), ко је су по га ба ри ти ма вр ло ма ли објек ти, а 
де лом се сме шта ју и под зе мљом. И ма ги страл ни ка на ли за ци о ни 
си сте ми се во де у окви ру пут них ко ри до ра, а ППОВ у про сто ру 
вод ног зе мљи шта. ППОВ у се ли ма су ком пакт на, са ма лим га ба ри-
ти ма и вр ло ма лим про стор ним зах те ви ма. Због то га не ма зна чај-
ни јих за у зе ћа про сто ра за пла ни ра не си сте ме вод не ин фра струк-
ту ре. 

Ан ти е ро зи о на за шти та сли ва Ко лу ба ре и сли во ва ма њих во-
до то ка је део уре ђе ња вод них ре жи ма, али и ве о ма ва жна ме ра 
уре ђе ња те ри то ри је. Да би се очу ва ле еко ном ске и еко ло шке функ-
ци је зе мљи шта, при о ри тет има од ре ђи ва ње од го ва ра ју ћих ра до ва 
на еви ден ти ра ним еро зи о ним те ре ни ма и кон тро ла њи хо вог спро-
во ђе ња, у скла ду с од ред ба ма За ко на о по љо при вред ном зе мљи-
шту. На ре ги стро ва ним еро зи о ним под руч ји ма на чин ко ри шће ња 
по љо при вред ног зе мљи шта тре ба при ла го ди ти усло ви ма те ре на и 
га ји ти кул ту ре ко је ће, по ред биљ не про из вод ње, обез бе ди ти и за-
шти ту зе мљи шта од еро зи је. 

3.2.3. Енер гет ска ин фра струк ту ра

Елек троенер гет ска мре жа и објек ти
Це ло куп ну елек тро е нер гет ску мре жу и тра фо ста ни це гра ди-

ти на осно ву од го ва ра ју ћих про је ка та у скла ду са ва же ћим за кон-
ским про пи си ма.

Пра ви ла уре ђе ња за во до ве 35 kV и 10 kV
Пра ви ла уре ђе ња за во до ве 35 kV и 10 kV су: 
– 35 kV и 10 kV мре жу гра ди ти под зем но ди рект ним по ла га-

њем у зе мљу, у ка блов ским ка на ли за ци ја ма и над зем но;
– ду би на уко па ва ња ка бло ва не сме би ти ма ња од 0,7 m за ка-

бло ве на по на до 10 kV, од но сно 1,1 m за ка бло ве 35 kV;
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Неважеће исправе
– ПУТ НЕ ИС ПРА ВЕ –

РешењемПУСмедеревоброј27-89/17од18.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008708470издатодПССме-
деревскаПаланканаимеСтанкићЈелена,Паланка,Смедеревска
Паланка. 02/010151/17

РешењемПУСмедеревоброј27-86-17од31.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011727018издатодПССме-
деревскаПаланканаимеПетровићАлександар,Паланка,Сме-
деревскаПаланка. 02/010152/17

РешењемПУСмедеревоброј27-85/17од29.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011922717издатодПУСме-
деревонаимеЂуричићДраган,Азања,СмедеревскаПаланка. 

02/010153/17
РешењемПУСмедеревоброј27-84/17од31.08.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012142336издатодПУСме-
деревонаимеПродановићМарко,Азања,СмедеревскаПаланка.

02/010154/17
РешењемПУСмедеревоброј27-83/17од24.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009754084издатодПССме-
деревскаПаланка на имеНиколичићНикола,Паланка,Смеде-
ревскаПаланка. 02/010155/17

РешењемПУСмедеревоброј27-82-17од15.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012698567издатодПССме-
деревскаПаланканаимеКузмићМилица,Паланка,Смедеревска
Паланка. 02/010156/17

РешењемПУСмедеревоброј27-80-17од16.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012646543издатодПССме-
деревскаПаланка на имеЂурићИвана,Паланка, Смедеревска
Паланка. 02/010157/17

РешењемПУСмедеревоброј27-78/17од17.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009547725издатодПУСме-
деревонаимеКељаћЛазар,Голобок,СмедеревскаПаланка. 

02/010158/17
РешењемПУСмедеревоброј27-79/17од14.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009463925издатодПССме-
деревскаПаланканаимеИвковићБобан,Голобок,Смедеревска
Паланка. 02/010159/17

РешењемПУСмедеревоброј27-77-17од14.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008944782издатодПССме-
деревскаПаланканаимеПрицаПредраг,Голобок,Смедеревска
Паланка. 02/010160/17

РешењемПУСмедеревоброј27-76/17од14.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009480463издатодПССме-
деревскаПаланканаимеЈанчићЈовица,Паланка,Смедеревска
Паланка. 02/010161/17

РешењемПУСмедеревоброј27-75-17од14.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012798882издатодПССме-
деревскаПаланканаимеЂурђевићАна,Паланка,Смедеревска
Паланка. 02/010162/17

РешењемПУСмедеревоброј27-74-17од14.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012958592издатодПУБео-
граднаимеПавловићБогдан,Паланка,СмедеревскаПаланка. 

02/010163/17
РешењемПУСмедеревоброј27-73/17од14.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010552310издатодПССме-
деревскаПаланка на имеПавловићМиодраг, Паланка, Смеде-
ревскаПаланка. 02/010164/17

РешењемПУСмедеревоброј27-72/17од14.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011433777издатодПССме-
деревскаПаланканаимеНиколићНебојша,Паланка,Смедерев-
скаПаланка. 02/010165/17

РешењемПУСмедеревоброј27-71/17од10.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011098276издатодПССме-
деревскаПаланканаимеКузмановићФилип,Паланка,Смеде-
ревскаПаланка. 02/010166/17

РешењемПУСмедеревоброј27-657/17од09.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009822502издатодПССме-
деревскаПаланканаимеМилановићАлександар,Паланка,Сме-
деревскаПаланка. 02/010167/17

РешењемПУСмедеревоброј27-65/17од24.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012368275издатодПССме-
деревскаПаланканаимеНиколићВладица,Грчац,Смедеревска
Паланка. 02/010168/17

РешењемПУСмедеревоброј27-64/17од24.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012727472издатодПССме-
деревскаПаланканаимеАндрејићДејан,Башин,Смедеревска
Паланка. 02/010169/17

РешењемПУСмедеревоброј27-63/17од18.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007299553издатодПССме-
деревскаПаланканаимеРалевићСнежана,Башин,Смедеревска
Паланка. 02/010170/17

РешењемПУСмедеревоброј27-60-17од24.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012031318издатодПССме-
деревскаПаланканаимеЈовановићСлађан,Паланка,Смедерев-
скаПаланка. 02/010171/17

РешењемПУСмедеревоброј27-59/17од18.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008900681издатодПССме-
деревска Паланка на име КараклићМиодраг, Паланка, Смеде-
ревскаПаланка. 02/010172/17

РешењемПУСмедеревоброј27-58/17од18.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008623754издатодПССме-
деревскаПаланканаимеТошићЈоавана,Селевац,Смедеревска
Паланка. 02/010173/17

РешењемПУСмедеревоброј27-51/17од06.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007930959издатодПССме-
деревскаПаланканаимеРушитиРамадан,Првитунел,Косов-
скаМитровица. 02/010174/17

РешењемПУСмедеревоброј27-50-17од07.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012911141издатодПССме-
деревскаПаланканаимеРушитиФилип,Паланка,Смедеревска
Паланка. 02/010175/17

РешењемПУЗрењанин-ПСНовиБечејброј04-27-33/17
од26.10.2017.проглашавасеневажећимпасошброј012284385
издат од ПУ Зрењанин на име Константин Нино, Нови Бечеј,
НовиБечеј. 02/010176/17

РешењемПУСмедеревоброј27-49-17од07.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012911143издатодПССме-
деревскаПаланканаимеРушитиАлен,Паланка,Смедеревска
Паланка. 02/010177/17

Решењем ПС Смедеревска Паланка број 27-37/17 од
05.10.2017.проглашавасеневажећимпасошброј011943364из-
датодПССмедеревскаПаланканаимеМилошевићЈелена,Па-
ланка,СмедеревскаПаланка. 02/010178/17

Решењем ПС Смедеревска Паланка број 27-35-17 од
05.09.2017.проглашавасеневажећимпасошброј011891962из-
датодПССмедеревскаПаланканаимеМилетићСтефан,Куса-
дак,СмедеревскаПаланка. 02/010179/17

Решењем ПС Смедеревска Паланка број 27-30-2017 од
02.09.2017.проглашавасеневажећимпасошброј007260459из-
датодПССмедеревонаимеРадескиТрајче,Паланка,Смеде-
ревскаПаланка. 02/010180/17

Решењем ПС Смедеревска Паланка број 27-27-2017 од
27.10.2017.проглашавасеневажећимпасошброј012359950из-
датодПУСмедеревонаимеЂорђевићМарјан,Паланка,Смеде-
ревскаПаланка. 02/010181/17

Решењем ПС Смедеревска Паланка број 27-26/2017 од
27.10.2017.проглашавасеневажећимпасошброј011875031из-
датодПУСмедеревонаимеШиљићНемања,Селевац,Смеде-
ревскаПаланка. 02/010182/17

Решењем ПС Смедеревска Паланка број 27-22-2017 од
23.10.2017.проглашавасеневажећимпасошброј011966513из-
датодПУСмедеревонаимеСахитиАмдија,Паланка,Смеде-
ревскаПаланка. 02/010183/17

Решењем ПС Смедеревска Паланка број 27-20-2017 од
17.10.2017.проглашавасеневажећимпасошброј009281173из-
датодПУСмедеревонаимеЛукићНикола,Паланка,Смедерев-
скаПаланка. 02/010184/17

РешењемПСУбброј27-6-64од26.10.2017.проглашавасе
неважећимпасошброј009773286издатодПУБеограднаиме
ЈовановићСлавица,Богдановица,Уб. 02/010185/17

РешењемПСУбброј27-6-141од23.10.2017.проглашава
сеневажећимпасошброј011961114издатодПУВаљевонаиме
ИвановићПетар,Звиздар,Уб. 02/010186/17

РешењемПСУбброј27-6-140од23.10.2017.проглашава
сеневажећимпасошброј008797100издатодПУВаљевонаиме
СтанојевићМилан,Уб,Уб. 02/010187/17

РешењемПСУбброј27-6-138од18.10.2017.проглашава
сеневажећимпасошброј012520254издатодПУВаљевонаиме
ЛештарићЗоран,Врело,Уб. 02/010188/17

РешењемПСУбброј27-6-139од18.10.2017.проглашава
сеневажећимпасошброј012936470издатодПУВаљевонаиме
РашевићДраган,Уб,Уб. 02/010189/17

РешењемПСУбброј27-6-146од27.10.2017.проглашава
сеневажећимпасошброј011038964издатодПУВаљевонаиме
НенадовићСнежана,Уб,Уб. 02/010190/17

РешењемПСУбброј27-6-145од26.10.2017.проглашава
сеневажећимпасошброј012282993издатодПУВаљевонаиме
НенадовићМарко,Уб,Уб. 02/010191/17

РешењемПСВрбасброј27-62-71/17од26.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј012463786издатодПУНовиСад
наимеПавићНемања,Куцура,НовиСад. 02/010192/17

Решењем ПС Србобран број 09-27-2/2-24 од 25.10.2017.
проглашава се неважећим пасош број 011321318 издат од ПУ
НовиСаднаимеЖивојиновићМилош,Србобран,Србобран. 

02/010193/17
РешењемПУПријепољеброј01-5-27-63/17од25.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 011447824 издат од ПУ
ПријепољенаимеРондићЏемил,Ивање,Пријепоље. 

02/010194/17
РешењемПУПријепољеброј01-5-27-62/17од25.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 013031910 издат од ПУ
ПријепољенаимеБећировићАлен,Пријепоље,Пријепоље. 

02/010195/17
РешењемПСТополаброј27-1-17-35од31.10.2017.прогла-

шавасеневажећимпасошброј012792705издатодПУКрагује-
вацнаимеМијовићЈелена,Белосавци,Топола. 02/010196/17

РешењемПУВрањеброј27-66-16-78од03.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011937508издатодПУВрање
наимеКуртићНикола,Врање,Врање. 02/010197/17

РешењемПССтараПазова број 27.276-17 од 26.10.2017.
проглашава се неважећим пасош број 011595139 издат од ПУ
СремскаМитровицанаимеВранићСаша,СтараПазова,Стара
Пазова. 02/010198/17

РешењемПССтараПазоваброј27.2-78/17од24.10.2017.
проглашава се неважећим пасош број 011870018 издат од ПУ
СремскаМитровицанаимеСтјепановићРаденко,НоваПазова,
СтараПазова. 02/010199/17

РешењемПУБеоградброј27-8594/17од27.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009461040издатодПУБео-
граднаимеЈовановићУрош,Београд,Београд. 02/010200/17

РешењемПУБеоградброј2505-15од27.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј012299194издатодПУБеоград
наимеКерајЕмир,Београд,Београд. 02/010201/17

Решењем ПС Житиште број 04-27-34-17 од 27.10.2017.
проглашава се неважећим пасош број 010164729 издат од ПУ
ЗрењаниннаимеРајићРада,СрпскиИтебеј,Житиште. 

02/010202/17
РешењемПСПећинциброј27-2485/17од30.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009762225издатодПУСрем-
скаМитровицанаимеДевечерскиЈован,Пећинци,Пећинци. 

02/010203/17
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2/17-305 од 31.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 010047736 издат од ПУ
КрагујевацнаимеЛазићСветлана,Крагујевац,Крагујевац. 

02/010204/17
РешењемПУЧачакброј27-140-17од26.10.2017.прогла-

шавасеневажећимпасошброј013136140издатодПУЧачакна
имеЂорђевићВера,Љубић,Чачак. 02/010205/17

РешењемПУЧачакброј27-139/17од25.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј01042673издатодПУЧачакна
имеМилутиновићДраган,Чачак,Чачак. 02/010206/17

РешењемПУЧачакброј174/17од11.10.2017.проглашава
сеневажећимпасошброј0118116издатодПУЧачакнаимеМа-
рићБранко,Чачак,Чачак. 02/010207/17

РешењемПУШабацброј27-7100/17-1од31.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012730314издатодПУШабац
наимеСтанковићМарина,Јевремовац,Шабац. 02/010208/17

Неважеће исправе  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  1
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РешењемПУШабацброј27-7137/17-1од02.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј013086161издатодПУШа-
бацнаимеЈовановићНикола,Добрић,Шабац. 02/010209/17

РешењемПУШабацброј27-7118/17-1од01.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011934410издатодПУШа-
бацнаимеЖивковићМилош,Шабац,Шабац. 02/010210/17

РешењемПСВладимирциброј 27-7152/17 од 02.10.2017.
проглашавасеневажећимпасошброј01278853издатодПУШа-
бацнаимеПетровићМарсел,Јаловик,Шабац. 02/010211/17

РешењемПУШабацброј27-7108/17-1од31.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011146650издатодПУШабац
наимеТрифуновићМилан,Мајур,Шабац. 02/010212/17

РешењемПСИригброј27.1-4597/17од31.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј010884053издатодПУСремска
МитровицанаимеЦвјетићанинСлађана,Ириг,Ириг. 

02/010213/17
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-17-307 од 01.11.2017.

проглашава се неважећим пасош број 012807734 издат од ПУ
КрагујевацнаимеИвановићНикола,Крагујевац,Крагујевац. 

02/010214/17
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-17-300 од 27.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 013168761 издат од ПУ
КрагујевацнаимеШемсиАбази,Крагујевац,Крагујевац. 

02/010215/17
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-17-303 од 30.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 013206902 издат од ПУ
КрагујевацнаимеБибићКонстантин,Крагујевац,Крагујевац. 

02/010216/17
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-17-304 од 31.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 011200814 издат од ПУ
КрагујевацнаимеСимовићВесна,Крагујевац,Крагујевац. 

02/010217/17
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-17-302 од 30.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 008605333 издат од ПУ
КрагујевацнаимеБибићЈасна,Крагујевац,Крагујевац. 

02/010218/17
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-17-308 од 01.11.2017.

проглашава се неважећим пасош број 010518646 издат од ПУ
КрагујевацнаимеБогосављевићМиодраг,Крагујевац,Крагује-
вац. 02/010219/17

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-17-306 од 31.10.2017.
проглашава се неважећим пасош број 012513335 издат од ПУ
КрагујевацнаимеБелошевићМилена,Крагујевац,Крагујевац. 

02/010220/17
РешењемПСВеликаПланаброј27-122-17од01.11.2017.

проглашава се неважећим пасош број 007892167 издат од ПУ
СмедеревонаимеЂорђевићРаденко,Крагујевац,Крагујевац. 

02/010221/17
РешењемПСМалоЦрнићеброј27-58/2017од24.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 012095643 издат од ПУ
ПожаревацнаимеРајчићДанијела,Крагујевац,Крагујевац. 

02/010222/17
РешењемПСМалоЦрнићеброј27-59/2017од24.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 012276376 издат од ПУ
Пожаревацна имеЂорђевићАлександар,Крагујевац,Крагује-
вац. 02/010223/17

Решењем ПУ Зрењанин број 27-7035/17 од 27.10.2017.
проглашава се неважећим пасош број 012985546 издат од ПУ
ЗрењаниннаимеНикшићМилина,Зрењанин,Зрењанин. 

02/010224/17
РешењемПУШабацброј27-7170/17-1од03.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј007271853издатодПУШа-
бацнаимеМилутиновићМилутин,Прњавор,Шабац. 

02/010225/17
Решењем ПС Параћин број 27-1174/2017 од 30.10.2017.

проглашавасеневажећимпасошброј012850521издатодПУЈа-
годинанаимеЈоксимовићСлавица,Својново,Параћин. 

02/010226/17
РешењемПУНовиСадброј27-444/17од31.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј0094273952издатодПУНови
СаднаимеСтевовићСнежана,НовиСад,НовиСад. 

02/010227/17
Решењем ПУ Краљево број 27-1-225/2017 од 01.11.2017.

проглашава се неважећим пасош број 012814128 издат од ПУ
КраљевонаимеЛевићНикола,Краљево,Краљево. 

02/010228/17
Решењем ПУ Краљево број 27-1-221/2017 од 31.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 012160932 издат од ПУ
КраљевонаимеМојсиловићДуња,Жича,Краљево. 

02/010229/17
Решењем ПУ Краљево број 27-1-223/2017 од 01.11.2017.

проглашава се неважећим пасош број 012847445 издат од ПУ
КраљевонаимеМиличићМихаило,Мрсаћ,Краљево. 

02/010230/17
Решењем ПС Бачка Паланка број 03-27-28-17 од

02.11.2017. проглашава се неважећим пасош број 0110391121
издатодПУНовиСаднаимеЈовановићДејан,БачкаПаланка,
БачкаПаланка. 02/010231/17

РешењемПУБорброј 27-97-17од25.10.2017.проглаша-
васеневажећимпасошброј008892655издатодПУБорнаиме
ИљенкаревићЗоран,Бор,Бор. 02/010232/17

РешењемПУЗајечарброј27-2-449/17од01.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012803999издатодПУЗаје-
чарнаимеСтанимировићМарија,Зјечар,Зајечар. 02/010233/17

РешењемПУЗајечарброј27-21-448//17од01.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008733755издатодПУЗаје-
чарнаимеЈанковићВерица,Зјечар,Зајечар. 02/010234/17

РешењемПУУжицеброј01-3-27-65-17од31.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007929842издатодПУУжице
наимеВидићЈанко,Мендинобрдо,Ужице. 02/010235/17

РешењемПСЉиг број 27-7107/17 од 31.10.2017. прогла-
шавасеневажећимпасошброј011921424издатодПСЉигна
имеСајићСветлана,Гукош,Љиг. 02/010236/17

Решењем ПУ Краљево број 27-1-224/2017 од 01.11.2017.
проглашава се неважећим пасош број 012583597 издат од ПУ
КраљевонаимеДреноваковићФилип,Стубал,Краљево. 

02/010237/17

Решењем ПУ Краљево број 27-1-227/2017 од 02.11.2017.
проглашава се неважећим пасош број 008840758 издат од ПУ
КраљевонаимеБеришаАвлија,Краљево,Краљево. 

02/010238/17
РешењемПССтараПазоваброј27.2-79/17од31.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 009112473 издат од ПУ
СремскаМитровицанаимеЈовановићЂорђе,НоваПазова,Ста-
раПазова. 02/010239/17

РешењемПССтараПазоваброј27.2-77/17од26.10.2017.
проглашава се неважећим пасош број 013042968 издат од ПУ
СремскаМитровица на име Јојић Јелена,СтараПазова,Стара
Пазова. 02/010240/17

РешењемПСВладимирциброј 27-7079/17 од 30.10.2017.
проглашавасеневажећимпасошброј01192904издатодПУШа-
бацнаимеНоваковићДрагана,Трбушац,Владимирци. 

02/010241/17
РешењемПСВладимирциброј 27-7094/17 од 31.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 011546051 издат од ПУ
ШабацнаимеПантелићДанијела,Меховина,Владимирци. 

02/010242/17
Решењем ПС Бачка Паланка број 03-27-27-17 од

02.09.2017.проглашавасеневажећимпасошброј011039120из-
датодПУНовиСаднаимеЈовановићЖикица,БачкаПаланка,
БачкаПаланка. 02/010243/17

РешењемПУКрушевацброј27-101-17од05.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј0078778776издатодПУКру-
шевацнаимеМилошевићРадула,Мешево,Крушевац. 

02/010244/17
РешењемПУКрушевацброј27-171/17од22.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј008124789издатодПУКру-
шевацнаимеПрибакНебојша,Мешево,Крушевац. 

02/010245/17
РешењемПУКрушевацброј27-196/17од04.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012074835издатодПУКру-
шевацнаимеСтевановићТеодора,Крушевац,Крушевац. 

02/010246/17
РешењемПУКрушевацброј27-220/17од06.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011579551издатодПУКру-
шевацнаимеМарковићМиона,Крушевац,Крушевац. 

02/010247/17
РешењемПУКрушевацброј27-214/17од05.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј27-214/17издатодПУКруше-
вацнаимеГашићМилена,Крушевац,Крушевац. 02/010248/17

РешењемПУКрушевацброј27-238-17од18.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007337626издатодПУКру-
шевацнаимеДражинацМилош,БеговоБрдо,Крушевац. 

02/010249/17
РешењемПУКрушевацброј27-239/17од18.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010025150издатодПУКру-
шевацнаимеРужићЉиљана,ВеликШиљеговац,Крушевац. 

02/010250/17
РешењемПУКрушевацброј27-240/17од23.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010887361издатодПУКру-
шевацнаимеАхмедовДрагана,Крушевац,Крушевац. 

02/010251/17
РешењемПУКрушевацброј27-241-17од24.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012845419издатодПУКру-
шевацнаимеТодосијевићРаде,Крушевац,Крушевац. 

02/010252/17
РешењемПУКрушевацброј27-242/17од25.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012286185издатодПУКру-
шевац на имеМилетићПетровићМирјана,Крушевац,Круше-
вац. 02/010253/17

РешењемПУКрушевацброј27-243-17од25.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008159056издатодПУКру-
шевацнаимеВујадиновићЗоран,Крушевац,Крушевац. 

02/010254/17
РешењемПУКрушевацброј27-244/17од26.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010369524издатодПУКру-
шевацнаимеВасићЗорица,Крушевац,Крушевац.02/010255/17

РешењемПУКрушевацброј27-245-17од26.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012740208издатодПУКру-
шевацнаимеЈовановићСтефан,БелаВода,Крушевац. 

02/010256/17
РешењемПУКрушевацброј27-246/17од26.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј007062804издатодПУКру-
шевацнаимеПавловићЗоран,Пакашница,Крушевац. 

02/010257/17
РешењемПУКрушевацброј27-247-17од30.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј013123506издатодПУКру-
шевацнаимеТодоровићМилоша,Крушевац,Крушевац. 

02/010258/17
РешењемПУКрушевацброј27-248/17од06.08.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009277525издатодПУКру-
шевацнаимеКрстићЦвијета,Дворане,Крушевац. 

02/010259/17
РешењемПУКрушевацброј27-249-17од31.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009387611издатодПУКру-
шевацнаимеПетровићМарко,Витановац,Крушевац. 

02/010260/17
РешењемПСПараћинброј27-1173/17од30.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012389393издатодПСПара-
ћиннаимеЛазовићАнђела,ГорњаМутница,Параћин. 

02/010261/17
Решењем ПС Параћин број 27-1178/2017 од 31.10.2017.

проглашавасеневажећимпасошброј010743603издатодПУЈа-
годинанаимеЈанковићНемања,Сикирица,Параћин. 

02/010262/17
РешењемПСПараћинброј27-1171/17од30.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј0123893392издатодПСПа-
раћиннаимеЛазовићАлекса,ГорњаМутница,Параћин. 

02/010263/17
Решењем ПС Параћин број 27-1172/2017 од 30.10.2017.

проглашавасеневажећимпасошброј009463314издатодПУЈа-
годинанаимеРајићЈелена,ГорњаМутница,Параћин. 

02/010264/17

РешењемПУНовиСадброј27-451/17од02.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009189268издатодПУНови
СаднаимеСенциИван,НовиСад,НовиСад. 02/010265/17

РешењемПУНовиСадброј27-443/17од31.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј013127368издатодПУНови
СаднаимеГрегурићСтеван,НовиСад,НовиСад.02/010266/17

РешењемПСТутинброј27-6556/17од13.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј012422315издатодПУНовиПа-
зарнаимеКуртагићМирела,Тутин,Тутин. 02/010267/17

РешењемПСТутинброј27-6844-17од20.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј012230713издатодПУНовиПа-
зарнаимеТигањИлхан,Митрова,Тутин. 02/010268/17

РешењемПСТутинброј27-6366/17од06.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј009984395издатодКоординаци-
онеуправенаимеШаботићЕлдин,Детане,Тутин.02/010269/17

Решењем ПУ Нови Сад број 27-63007/17 од 06.10.2017.
проглашава се неважећим пасош број 012356033 издат од ПУ
НовиПазарнаимеЛукачНусрет,Тутин,Тутин. 02/010270/17

РешењемПСТутинброј27-6245/17од02.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј007277393издатодПУНовиПа-
зарнаимеИбрахимовићХасим,Тутин,Тутин. 02/010271/17

РешењемПСТутинброј27-6813-17од20.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј008971146издатодПУНовиПа-
зарнаимеЏемалКлимента,Тутин,Тутин. 02/010272/17

РешењемПСТутинброј27-6218/17од29.09.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј012358002издатодПУНовиПа-
зарнаимеСинановићЕрмин,Жирче,Тутин. 02/010273/17

РешењемПСТутинброј27-6040/17од25.09.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј009912748издатодПУНовиПа-
зарнаимеМулићЏемал,Браћак,Тутин. 02/010274/17

РешењемПУКраљевоброј27-1-222/17од31.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007168052издатодПУКра-
љевонаимеМарићРадован,Витановац,Краљево.02/010275/17

Решењем ПС Неготин број 27-4122/17-1 од 17.10.2017.
проглашава се неважећим пасош број 012352670 издат од ПУ
БорнаимеНиколићНевена,Неготин,Неготин. 02/010276/17

Решењем ПУ Краљево број 27-1-219/2017 од 30.10.2017.
проглашава се неважећим пасош број 010027122 издат од ПУ
КраљевонаимеВранешевићЖељко,Краљево,Краљево. 

02/010277/17
Решењем ПУ Краљево број 27-1-218/2017 од 30.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 011618360 издат од ПУ
КраљевонаимеСандићАлександра,Краљево,Краљево. 

02/010278/17
РешењемПУНовиСадброј27-438/17од25.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј007803490издатодПУНови
СаднаимеКалуђеровићЈован,Ветерник,НовиСад. 

02/010279/17
РешењемПУНишброј315/17од31.10.2017.проглашава

сеневажећимпасошброј008816385издатодПУНишнаиме
ЖивковићВладимир,ДоњаВрежина,Ниш. 02/010280/17

РешењемПУНишброј316/17од31.10.2017.проглашава
сеневажећимпасошброј 013086211издатодПУНишнаиме
СтојановићМилан,ГорњиМатејевац,Ниш. 02/010281/17

РешењемПУНишброј317/17од31.10.2017.проглашава
се неважећим пасош број 01063932 издат од ПУНиш на име
ГроздановићМилош,БрзиБрод,Ниш. 02/010282/17

РешењемПСЛебане број 27-7086/17 од 30.10.2017. про-
глашавасеневажећимпасошброј008182501издатодПУЛеско-
вацнаимеБогдановићНовица,Лебане,Лебане. 02/010283/17

РешењемПУСомборброј05-27-79/17од30.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008005640издатодПУСом-
борнаимеЛемаићМирко,Сомбор,Сомбор. 02/010284/17

РешењемПСПожегаброј27-256-17од05.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј012244890издатодПУУжицена
имеДобрићЗдравко,Пожега,Пожега. 02/010285/17

РешењемПСМедвеђаброј27-5847/17од01.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011840658издатодПУЛеско-
вацнаимеИбраимовићСтивен,Медвеђа,Медвеђа. 

02/010286/17
РешењемПСМедвеђаброј27-5849/17од01.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011840764издатодПУЛеско-
вацнаимеСтојковићРамајана,Медвеђа,Медвеђа.02/010287/17

РешењемПСМедвеђаброј27-5848-17од01.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј0118400439издатодПУЛе-
сковацнаимеСтојковићданијел,Медвеђа,Медвеђа. 

02/010288/17
Решењем ПС Сјеница број 27-7081/17-1 од 30.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 012676910 издат од ПУ
НовиПазарнаимеХукићСуада,Угао,Сјеница. 02/010289/17

Решењем ПУ Зрењанин број 27-7036/17 од 27.10.2017.
проглашава се неважећим пасош број 011096209 издат од ПУ
ЗрењаниннаимеМарјанскиГоран,Меленци,Зрењанин. 

02/010290/17
РешењемПСРумаброј27.36-76-2017од24.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј006863635издатодПУСрем-
скаМитровицанаимеВучковићМилан,Рума,Рума. 

02/010291/17
РешењемПСРумаброј27.3-77/2017од26.10.2017.прогла-

шавасеневажећимпасошброј013008966издатодПУСремска
МитровицанаимеБизумићСава,Рума,Рума. 02/010292/17

РешењемПСРума број 27.3-80/17 од 01.11.2017. прогла-
шавасеневажећимпасошброј0105015112издатодПУСремска
МитровицанаимеМиладиновићЈелена,Рума,Рума. 

02/010293/17
РешењемПСРумаброј 27.3-79/17од30.10.2017. прогла-

шавасеневажећимпасошброј012365520издатодПУСремска
МитровицанаимеМомчиловићМиле,Рума,Рума. 

02/010294/17
РешењемПСРумаброј 27.3-78/17од30.10.2017. прогла-

шавасеневажећимпасошброј012052188издатодПУСремска
МитровицанаимеАлемпићМирослав,Рума,Рума. 

02/010295/17
РешењемПСКУлаброј13-27-46-17од27.10.2017.прогла-

шавасеневажећимпасошброј008196387издатодПУСомбор
наимеЋетковићДејан,Сивац,Сивац. 02/010296/17
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РешењемПСКулаброј13-27-45/17од24.10.2017.прогла-

шавасеневажећимпасошброј012953603издатодПУСомбор
наимеАчанскиЂура,Сивац,Сивац. 02/010297/17

РешењемПУСомборброј05-27-81/17од02.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011939401издатодПУСом-
борнаимеГлигорићДејан,Сомбор,Сомбор. 02/010298/17

РешењемПСКладовоброј27-46-2017од30.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј01147154издатодПУБорна
имеДинићГоран,Корбово,Кладово. 02/010299/17

РешењемПСМионица број 27-16-17 од 27.10.2017. про-
глашавасеневажећимпасошброј011923769издатодПУВаље-
вонаимеМилошевићРадмила,Наномир,Мионица. 

02/010300/17
РешењемПСВршацброј27-88/16од30.09.2016.прогла-

шавасеневажећимпасошброј012278824издатодПУПанчево
наимеКељмендиМарија,Вршац,Вршац. 02/010301/17

РешењемПСВршацброј27-6794/17од18.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј007112224издатодПУПанчево
наимеПутникЈасна,Вршац,Вршац. 02/010302/17

РешењемПСВршацброј27-6715/17од16.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј008043504издатодПУПанчево
наимеНедељковДамир,Уљма,Вршац. 02/010303/17

РешењемПСВршацброј27-6627/17од13.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј008515047издатодПУПанчево
наимеЂинЛенуца,Уљма,Вршац. 02/010304/17

РешењемПСВршацброј27-6754/17од17.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј012499418издатодПУПанчево
наимеЈовановићЂулијано,Уљма,Вршац. 02/010305/17

РешењемПСВршацброј27-6853/17од20.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј008131153издатодПУПанчево
наимеКаладарашМариора,Павлиш,Вршац. 02/010306/17

РешењемПСВршацброј27-6901/17од23.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј010803520издатодПУПанчево
наимеЗлатковићЈелена,Гудурица,Вршац. 02/010307/17

РешењемПСВршацброј27-6976/17од25.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј012687606издатодПУПанчево
наимеМолнарМилица,Гудурица,Вршац. 02/010308/17

РешењемПУПанчевоброј27/1-145/17од24.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007348047издатодПУПан-
чевонаимеДражиловМарјан,Долово,Долово. 02/010309/17

РешењемПУПанчевоброј27/1-144/17од24.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008564348издатодПУПан-
чевонаимеЂорђевићМиле,Долово,Долово. 02/010310/17

РешењемПУПанчевоброј27/1-143/17од24.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012851962издатодПУПан-
чевонаимеПешиканЉубо,Качарево,Качарево. 02/010311/17

РешењемПУПанчевоброј27/1-141/17од20.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011740435издатодПУПан-
чевонаимеПојетарСтефан,БанатскоНовоСело,БанатскоНо-
воСело. 02/010312/17

РешењемПУНовиСадброј27-440/17од27.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012171348издатодПУНови
СаднаимеПућолиЉуљзим,Качаник,Качаник. 02/010313/17

РешењемПУНовиСадброј27-442/17од30.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012339332издатодПУНови
СаднаимеСтанковићНенад,НовиСад,НовиСад. 

02/010314/17
РешењемПСПрибојброј27-1-31/17од01.11.2017.прогла-

шавасеневажећимпасошброј010261834издатодПСПрибој
наимеХасанагићЕрна,Годушкипут,Прибој. 02/010315/17

РешењемПСПрибојброј27-1-30/17од27.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј007382596издатодПСПрибој
наимеДерикоњићМилош,Мажић,Прибој. 02/010316/17

РешењемПСПожегаброј27-263/17од03.11.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј006813577издатодПУУжицена
имеТанасићМарија,Пожега,Пожега. 02/010317/17

Решењем ПУ Лесковац број 27-711/17-1 од 02.11.2017.
проглашавасеневажећимпасошброј01252237издатодПУЛе-
сковацнаимеСтанковићОлгица,Мирошевце,Лесковац. 

02/010318/17
РешењемПСМалоЦрнићеброј27-38-2017од22.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 009897272 издат од ПУ
ПожаревацнаимеЂурићНенад,Смољинац,МалоЦрниће. 

02/010319/17
РешењемПСКрупањброј27-12/2017од03.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј008942956издатодПУШа-
бацнаимеТадићМилан,Крупањ,Крупањ. 02/010320/17

РешењемПСКрупањброј27-11/2017од31.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008083444издатодПУШа-
бацнаимеЈовановићНебојша,Крупањ,Крупањ. 02/010321/17

РешењемПС Блаце број 27-61263/17 од 28.10.2017. про-
глашавасеневажећимпасошброј012828235издатодПУПро-
купљенаимеПеришићЈелена,Сибница,Блаце. 02/010322/17

РешењемПУНишброј320/17од03.11.2017.проглашава
сеневажећимпасошброј012208019издатодПУНишнаиме
РаденковићЗоран,Острвица,Ниш. 02/010323/17

Решењем ПУ Краљево број 27-1-198/2017 од 04.10.2017.
проглашава се неважећим пасош број 011079977 издат од ПУ
КраљевонаимеТанасковићНенад,Краљео,Краљево. 

02/010324/17
РешењемПУБорброј27-93-17од24.10.2017.проглашава

сеневажећимпасошброј01252734издатодПУБорнаимеЈова-
новићПредраг,Брестовац,Бор. 02/010325/17

Решењем ПС Неготин број 27-4211/17-1 од 31.10.2017.
проглашава се неважећим пасош број 012805493 издат од ПС
НеготиннаимеИсаковићДраган,Неготин,Неготин. 

02/010326/17
Решењем ПС Неготин број 27-4212/17-1 од 31.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 012816475 издат од ПС
НеготиннаимеКукуловићМики,Неготин,Неготин. 

02/010327/17
Решењем ПС Неготин број 27-4247/17-1 од 02.11.2017.

проглашава се неважећим пасош број 009004157 издат од ПУ
БорнаимеСтанковићСветлана,Видровац,Бор. 02/010328/17

Решењем ПС Неготин број 27-4246/17-1 од 02.11.2017.
проглашава се неважећим пасош број 007971108 издат од ПУ
БорнаимеЂормићДрагица,Буковча,Неготин. 02/010329/17

Решењем ПС Неготин број 27-4245/17-1 од 02.11.2017.
проглашава се неважећим пасош број 011598830 издат од ПУ
БорнаимеЏемаиловићСтоле,Неготин,Неготин. 02/010330/17

РешењемПУНишброј322/17од06.11.2017.проглашава
сеневажећимпасошброј 011679940издатодПУНишнаиме
СтојковићЖарко,НишкаБања,Неготин. 02/010331/17

РешењемПУНишброј323/17од06.11.2017.проглашава
сеневажећимпасошброј010649517издатодПУНишнаиме
ТошићМилош,Ниш,Ниш. 02/010332/17

РешењемПУНишброј321/17од06.11.2017.проглашава
сеневажећимпасошброј009588765издатодПУНишнаиме
БрвићЈашко,Ниш,Ниш. 02/010333/17

РешењемПССурдулицаброј27-42/17од28.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011864526издатодПССурду-
лицанаимеДемировићИлфан,Сурдулица,Сурдулица. 

02/010334/17
Решењем ПС Неготин број 27-4159/17-1 од 27.10.2017.

проглашавасеневажећимпасошброј009996241издатодПУЗа-
јечарнаимеЂорђевићШабан,Неготин,Неготин. 02/010335/17

РешењемПУЈагодинаброј27-7109/17од31.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008731661издатодПУЈаго-
динанаимеМилићевићНовица,Јагодина,Јагодина. 

02/010336/17
Решењем ПУ Ниш - ПС Алексинац број 63/17 од

01.11.2017.проглашавасеневажећимпасошброј010694121из-
датодПУНишнаимеБранковићНемања,Алексинац,Алекси-
нац. 02/010337/17

РешењемПУНишброј61/17од01.11.2017.проглашавасе
неважећимпасошброј011920257издатодПУНишнаимеРа-
денковићНемања,Алексинац,Алексинац. 02/010338/17

РешењемПУНишброј62/17од01.11.2017.проглашавасе
неважећимпасошброј012266516издатодПУНишнаимеТодо-
ровићБобан,Алексинац,Алексинац. 02/010339/17

РешењемПУПанчевоброј27/1-146/17од27.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011806017издатодПУЈаго-
динанаимеДражиловТхеодора,БанатскоНовоСело,Панчево.

02/010340/17
РешењемПУПиротброј27/2-50од30.10.2017.проглаша-

ва сеневажећимпасошброј 013110418издат одПУПиротна
имеДончићДрагица,Пирот,Пирот. 02/010341/17

РешењемПУПиротброј27/2-49од27.10.2017.проглаша-
ва сеневажећимпасошброј 007143388издатодПУПиротна
имеМијовАлександар,Пирот,Пирот. 02/010342/17

РешењемПУПиротброј27/2-48од25.10.2017.проглаша-
ва сеневажећимпасошброј 009238502издатодПУПиротна
имеЗдравковићДанијела,Пирот,Пирот. 02/010343/17

РешењемПСШидброј27-7099/17од02.11.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј013015586издатодПУСремска
МитровицанаимеПродићГоран,Шид,Шид. 02/010344/17

РешењемПУНишброј318/17од01.11.2017.проглашава
сеневажећимпасошброј 010211386издатодПУНишнаиме
СтанковићЛола,Ниш,Ниш. 02/010345/17

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-7120/2017 од
01.11.2017.проглашавасеневажећимпасошброј007448280из-
датодПУСремскаМитровицанаимеЛаушевићМилан,Равње,
СремскаМитровица. 02/010346/17

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-7119/2017 од
01.11.2017.проглашавасеневажећимпасошброј007657754из-
датодПУСремскаМитровицанаимеЛаушевићЉубица,Рав-
ње,СремскаМитровица. 02/010347/17

Решењем ПС Горњи Милановац број 035-125-16-4 од
17.10.2017.проглашавасеневажећимпасошброј011575079из-
датодПУЧачакнаимеДрашовићЗоран,Луњевица,Кикинда. 

02/010348/17
РешењемПУШабацброј27-7101/17-1од31.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011731390издатодПУШа-
бацнаимеДумитровићИвана,Штитар,Шабац. 02/010349/17

РешењемПУНишброј319/17од01.11.2017.проглашава
сеневажећимпасошброј012987386издатодПУНишнаиме
БајрамиСуада,Ниш,Ниш. 02/010350/17

РешењемПСБојникброј27-7234-17од06.11.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј011758540издатодПУЛесковац
наимеОсмајловићКатарина,Бојник,Бојник. 02/010351/17

РешењемПССечањ број 27-16-16 од 01.11.2017. прогла-
шавасеневажећимпасошброј012327538издатодПУЗрења-
ниннаимеМитићСрђан,Сечањ,ЈашаТомић. 02/010352/17

РешењемПСВрњачкаБањаброј27-103/17од06.11.2017.
проглашава се неважећим пасош број 009470335 издат од ПУ
КраљевонаимеВасићЛидија,Грачац,ВрњачкаБања. 

02/010353/17
РешењемПСАранђеловацброј27-7082/17од31.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 011993099 издат од ПУ
КрагујевацнаимеПантелићМарко,Аранђеловац,Аранђеловац.

02/010354/17
РешењемПУЧачакброј27-141-17од31.10.2017.прогла-

шавасеневажећимпасошброј01319839издатодПУЧачакна
имеРадовановићСлободан,Атеница,Чачак. 02/010355/17

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-17-309 од 03.11.2017.
проглашава се неважећим пасош број 009880403 издат од ПУ
КрагујевацнаимеМладићевићВесна,Крагујевац,Крагујевац. 

02/010356/17
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-17-310 од 03.11.2017.

проглашава се неважећим пасош број 012692861 издат од ПУ
КрагујевацнаимеИлићСаша,Крагујевац,Крагујевац. 

02/010357/17
РешењемПССјеницаброј27-7162/17-1од02.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010853744издатодПУНови
ПазарнаимеКутровићХалем,Долиће,Сјеница. 02/010358/17

РешењемПУНовиСадброј27-448/17од02.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008553227издатодПУНови
СаднаимеРадовићДесанка,НовиСад,НовиСад.02/010359/17

РешењемПУНовиСадброј27-445/17од31.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј00945994издатодПУНови
СаднаимеГизелаМилован,Петроварадин,НовиСад. 

02/010360/17

РешењемПУНовиСадброј27-446/17од31.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012749536издатодПУНови
СаднаимеДошеновићДушан,НовиСад,НовиСад. 

02/010361/17
РешењемПУНовиСадброј27-449/17од01.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј008549974издатодПУНови
СаднаимеМилановићНешо,НовиСад,НовиСад. 

02/010362/17
РешењемПУНовиСадброј27-447/17од01.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009675719издатодПУНови
СаднаимеТополскиИгор,Петроварадин,НовиСад. 

02/010363/17
РешењемПУНовиСадброј27-450/17од01.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј007162861издатодПУНови
СаднаимеШолајаЈасмина,Петроварадин,НовиСад. 

02/010364/17
РешењемПУНовиСадброј27-456-17од03.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј008572999издатодПУНови
СаднаимеХиљмиСаку,НовиСад,НовиСад. 02/010365/17

РешењемПУНовиСадброј27-459/17од06.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011976085издатодПУНови
СаднаимеМикшецЗоран,Футог,НовиСад. 02/010366/17

РешењемПУБеоградброј27-5109/17од22.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008513430издатодПУБео-
граднаимеМандићДрагомир,Јаково,Београд. 02/010367/17

РешењемПУБеоградброј27-6702/17од25.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012368098издатодПУБео-
граднаимеСтојковићНикола,Београд,Београд. 02/010368/17

РешењемПУБеоградброј27-5273/17од28.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011173036издатодПУБео-
граднаимеПетрићМаријана,Београд,Београд. 02/010369/17

РешењемПУБеоградброј27-5185/17од28.09.2017.про-
глашава се неважећим пасош број 01235120 издат одПУБео-
граднаимеГлишићСнежана,Београд,Београд. 02/010370/17

РешењемПУБеоградброј27-5019/17од22.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008569995издатодПУБео-
граднаимеЂорићТатјана,НовиБеоград,Београд. 

02/010371/17
РешењемПУБеоградброј27-4078/17од02.08.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј013039204издатодПУБео-
граднаимеРаденковићСофија,Београд,Београд.02/010372/17

РешењемПУБеоградброј27-5032/17од22.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008784141издатодПУБео-
граднаимеДуљајБенхат,Сурчин,Београд. 02/010373/17

РешењемПУБеоградброј27-4839/17од22.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011497495издатодПУБео-
граднаимеШотанајВалентина,Београд,Београд.02/010374/17

РешењемПУБеоградброј27-4293/17од15.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010928499издатодПУБео-
граднаимеРаденковићАна,Београд,Београд. 02/010375/17

РешењемПУБеоградброј27-4077/17од02.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012029939издатодПУБео-
граднаимеРаденковићЕлена,Београд,Београд. 02/010376/17

РешењемПУБеоградброј27-5173/17од22.09.2017.про-
глашава се неважећим пасош број 01028702 издат одПУБео-
граднаимеПешићАлександра,Београд,Београд.02/010377/17

РешењемПУБеоградброј27-5058/17од22.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009226358издатодПУСме-
деревонаимеМихајловићАлександра,Београд,Београд. 

02/010378/17
РешењемПУБеоградброј27-5113/17од22.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010934218издатодПУУжице
наимеПајчинТодор,Београд,Београд. 02/010379/17

РешењемПУБеоградброј27-4708/17од06.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011581296издатодПУБео-
граднаимеРашитовићЗимрија,Сремчица,Београд. 

02/010380/17
РешењемПУБеоградброј27-4707/17од06.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011581295издатодПУБео-
граднаимеРашитовићЕрвин,Сремчица,Београд.02/010381/17

РешењемПУБеоградброј27-4709/17од06.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011581298издатодПУБео-
граднаимеРашитовићРоберт,Сремчица,Београд. 

02/010382/17
РешењемПУБеоградброј27-5142/17од22.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј007283328издатодПУБео-
граднаимеНиколићНемања,Београд,Београд. 02/010383/17

РешењемПУБеоградброј27-5119/17од20.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012158350издатодПУБео-
граднаимеИлићЖарко,Мељак,Барајево. 02/010384/17

РешењемПУБеоградброј27-5180/17од22.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010878164издатодПУБео-
граднаимеТомчићМилена,Београд,Београд. 02/010385/17

РешењемПУБеоградброј27-5038/17од22.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј006831111издатодПУБео-
граднаимеНедовићМилош,Вранић,Барајево. 02/010386/17

РешењемПУБеоградброј27-4896/17од07.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011716714издатодПУБео-
граднаимеЦвијетићЧедо,Београд,Београд. 02/010387/17

РешењемПУБеоградброј27-4769/17од04.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007865870издатодПУБео-
граднаимеВукомановићДрагана,Пружатовац,Младеновац. 

02/010388/17
РешењемПУБеоградброј27-4885/17од07.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010511596издатодПУБео-
граднаимеБошњакДрагана,Београд,Београд. 02/010389/17

РешењемПУБеоградброј27-4724/17од01.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011860447издатодПУБео-
граднаимеФатиљБериша,Београд,Београд. 02/010390/17

РешењемПУБеоградброј27-1234/17од26.07.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008127367издатодПУБео-
граднаимеШарацДрагана,Београд,Београд. 02/010391/17

РешењемПУБеоградброј27-4820/17од08.09.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј012127482издатодПУБеоградна
имеМилосављевићИвана,Ђуринци,Сопот. 02/010392/17
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РешењемПУБеоградброј27-4840/17од08.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј008896800издатодПУБео-
граднаимеТодосовскиРадисав,Београд,Београд. 

02/010393/17
РешењемПУБеоградброј27-4952/17од11.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј007647187издатодПУБео-
граднаимеЂорићМиле,Београд,Београд. 02/010394/17

РешењемПУБеоградброј27-4951/17од11.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008868329издатодПУБео-
граднаимеЈокићАлександра,Вождовац,Београд. 

02/010395/17
РешењемПУБеоградброј27-4740/17од01.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011505208издатодПУБео-
граднаимеРанковићСаша,Младеновац,Младеновац. 

02/010396/17
РешењемПУБеоградброј27-4819/17од08.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј008010802издатодПУБео-
граднаимеТодоровићЧедомир,Ковачевац,Младеновац. 

02/010397/17
РешењемПУБеоградброј27-3359/12од08.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011047695издатодПУБео-
граднаимеСтанковићСлободан,Степојевац,Лазаревац. 

02/010398/17
РешењемПУБеоградброј27-4816/17од08.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј007477616издатодПУБео-
граднаимеМитићБиљана,Београд,Београд. 02/010399/17

РешењемПУБеоградброј27-4808/17од04.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011251887издатодПУБео-
граднаимеЈовановићДраган,Рајковац,Младеновац. 

02/010400/17
РешењемПУБеоградброј27-768/17од23.02.2017.прогла-

шавасеневажећимпасошброј007542424издатодПУБеоград
наимеПетровићДобрила,Међулужје,Младеновац. 

02/010401/17
РешењемПУБеоградброј27-5871/17од23.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011786684издатодПУБео-
граднаимеСтајићМарија,ВеликаКрсна,Младеновац. 

02/010402/17
РешењемПУБеоградброј27-1210/06од01.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј008788468издатодПУБео-
граднаимеКличковићЛидија,ВеликаКрсна,Младеновац. 

02/010403/17
РешењемПУБеоградброј27-5310/17од02.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј008159794издатодПУБео-
граднаимеЈовковићНикола,МалаИванча,Сопот. 

02/010404/17
РешењемПУБеоградброј27-4243/17од07.08.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009386823издатодПУБео-
граднаимеДрљићРаде,безпријављеногпребивалиштауРС,
безпријављеногпребивалиштауРС. 02/010405/17

РешењемПУБеоградброј27-4661/17од25.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008097680издатодПУБео-
граднаимеНиколићЗорица,Београд,Београд. 02/010406/17

РешењемПУБеоградброј27-3710/04од24.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012195998издатодПУБео-
граднаимеМартићДрагољуб,Раковица,Београд.02/010407/17

РешењемПУБеоградброј27-4938/17од11.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012552876издатодПУБео-
граднаимеВасићВероника,Рогача,Сопот. 02/010408/17

РешењемПУБеоградброј27-4953/17од11.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007050697издатодПУБео-
граднаимеГркинићСлободан,Јајинци,Београд. 02/010409/17

РешењемПУБеоградброј27-4932/17од11.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011088640издатодПУБео-
граднаимеМитићГоран,Београд,Београд. 02/010410/17

РешењемПУБеоградброј27-4911/17од11.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј00711017издатодПУБеоград
наимеСтупарСлободан,Београд,Београд. 02/010411/17

РешењемПУБеоградброј27-4829/17од05.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012884696издатодПУБео-
граднаимеТрифуновићСлађана,Губеревац,Сопот. 

02/010412/17
РешењемПУБеоградброј27-4793/17од06.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009969024издатодПУБео-
граднаимеКраснићиХаџи,МалиЛесковац,Београд. 

02/010413/17
РешењемПУБеоградброј27-5330/17од03.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011564959издатодПУБео-
граднаимеСтанчићСања,Лазаревац,Лазаревац. 02/010414/17

РешењемПУБеоградброј27-4792/17од16.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009934794издатодПУБео-
граднаимеКраснићиФериде,МалиЛесковац,Београд. 

02/010415/17
РешењемПУБеоградброј27-4798/17од08.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј007039675издатодПУБео-
граднаимеРајковићМилан,Болеч,Гроцка. 02/010416/17

РешењемПУБеоградброј27-311/15од05.09.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј011936497издатодПУБеоград
наимеБастајаНикола,Београд,Београд. 02/010417/17

РешењемПУБеоградброј27-1936/17од08.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012464346издатодПУБео-
граднаимеЈањићБојан,Београд,Београд. 02/010418/17

РешењемПУБеоградброј27-2949/16од31.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012906694издатодПУБео-
граднаимеВасићБојан,Младеновац,Младеновац. 

02/010419/17
РешењемПУБеоградброј27-4711/17од30.08.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011002404издатодПУБео-
граднаимеМемишевскиАлександар,Земун,Београд. 

02/010420/17
РешењемПУБеоградброј27-4669/17од30.08.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009455208издатодПУБео-
граднаимеЏелиловићЕвзи,Земун,Београд. 02/010421/17

РешењемПУБеоградброј27-4602/17од31.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011147988издатодПУБео-
граднаимеРистићСандра,Београд,Београд. 02/010422/17

РешењемПУБеоградброј27-4074/17од02.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009465906издатодПУБео-
граднаимеМикићРаде,Шопић,Лазаревац. 02/010423/17

РешењемПУБеоградброј27-4698/17од01.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011034436издатодПУПан-
чевонаимеМиленовићАлен,Борча,Београд. 02/010424/17

РешењемПУБеоградброј27-сл./17од01.09.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј012866083издатодПУБеоград
наимеЂурићДрагана,Врачар,Београд. 02/010425/17

РешењемПУБеоградброј27-4664/17од01.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011531192издатодПУБео-
граднаимеСимоновићБлагоје,ВеликаМоштаница,Београд. 

02/010426/17
РешењемПУБеоградброј27-4799/17од04.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010855438издатодПУБео-
граднаимеСтанисављевићМилан,Београд,Београд. 

02/010427/17
РешењемПУБеоградброј27-2335/17од19.05.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009998072издатодПУБео-
граднаимеПољакДанило,Београд,Београд. 02/010428/17

РешењемПУБеоградброј27-4741/17од01.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010213484издатодПУБео-
граднаимеФирауновићБранкица,НовиБеоград,Београд. 

02/010429/17
РешењемПУБеоградброј27-4739/17од01.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј007298379издатодПУБео-
граднаимеМарчетићДушица,НовиБеоград,Београд. 

02/010430/17
РешењемПУБеоградброј27-4687/17од31.08.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012748494издатодПУБео-
граднаимеМитровићНемања,Сремчица,Београд. 

02/010431/17
РешењемПУБеоградброј27-4722/17од31.08.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012767798издатодПУБео-
граднаимеЋосићМилан,Београд,Београд. 02/010432/17

РешењемПУБеоградброј27-4807/17од04.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011865345издатодПУБео-
граднаимеБудимлићЉуба,Београд,Београд. 02/010433/17

РешењемПУБеоградброј27-4751/17од31.10.2017.про-
глашава се неважећим пасош број 01258727 издат одПУБео-
граднаимеКрстићДејан,Београд,Београд. 02/010434/17

РешењемПУБеоградброј27-4614/17од04.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010505639издатодПУБео-
граднаимеХасаниРамадан,Београд,Београд. 02/010435/17

РешењемПУБеоградброј27-4717/17од31.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011857998издатодПУБео-
граднаимеАнђелковићНикола,Стублине,Обреновац. 

02/010436/17
РешењемПУБеоградброј27-4755/17од01.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009375026издатодПУБео-
граднаимеТомовићДарко,Београд,Београд. 02/010437/17

РешењемПУБеоградброј27-3259/08од31.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008396100издатодПУБео-
граднаимеМарићМилорад,Београд,Београд. 02/010438/17

РешењемПУБеоградброј27-4667/17од31.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012755965издатодПУБео-
граднаимеБоснићДубравка,Београд,Београд. 02/010439/17

РешењемПУБеоградброј27-466/17од31.08.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј012560539издатодПУБеоград
наимеУрошевићРаде,Лазаревац,Лазаревац. 02/010440/17

РешењемПУБеоградброј27-4390/17од01.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009503693издатодПУБео-
граднаимеЈовановићЗора,Лепенскивир,Београд. 

02/010441/17
РешењемПУБеоградброј27-4699/17од31.08.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011612200издатодПУБео-
граднаимеЈелићДоротеа,Јужнибулевар33,Београд. 

02/010442/17
РешењемПУБеоградброј27-4723/17од31.08.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012806346издатодПУБео-
граднаимеОстојићНикола,Сурчин,Бечмен. 02/010443/17

РешењемПУБеоградброј27-4668/17од31.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј0115744682издатодПУБео-
граднаимеКнежевићНедељка,Београд,Београд.02/010444/17

РешењемПУБеоградброј27-3461/06од26.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008744432издатодПУБео-
граднаимеАјдаревићЛепша,Београд,Београд. 02/010445/17

РешењемПУБеоградброј27-5188/17од26.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009236216издатодПУБео-
граднаимеЛалићДимитрије,НовиБеоград,Београд. 

02/010446/17
РешењемПУБеоградброј27-5184/17од26.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009352479издатодПУБео-
граднаимеВранићДејан,Борча,Београд. 02/010447/17

РешењемПУБеоградброј27-5140/17од26.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011199306издатодПУБео-
граднаимеГлишићМаријана,Младеновац,Младеновац. 

02/010448/17
РешењемПУБеоградброј27-5175/17од26.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј007664172издатодПУБео-
граднаимеПејовићСелена,НовиБеоград,Београд. 

02/010449/17
РешењемПУБеоградброј27-5108/17од25.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009515917издатодПУБео-
граднаимеКопитићЈелена,БелоПоље,Обреновац. 

02/010450/17
РешењемПУБеоградброј27-5145/17од25.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009503676издатодПУБео-
граднаимеРистићСиниша,Јаково,Сурчин. 02/010451/17

РешењемПУБеоградброј27-5617/03од26.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012418328издатодПУБео-
граднаимеЛукићДраган,Сопот,Београд. 02/010452/17

РешењемПУБеоградброј27-3329/99од28.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010569887издатодПУБео-
граднаимеЈахијевићСаша,ВеликиЦрљени,Лазаревац. 

02/010453/17

РешењемПУБеоградброј27-5034/17од28.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008026152издатодПУБео-
граднаимеПешутЖивка,Београд,Београд. 02/010454/17

РешењемПУБеоградброј27-5187-17од28.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012770296издатодПУБео-
граднаимеКекићАна,Београд,Београд. 02/010455/17

РешењемПУБеоградброј27-4897/17од28.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008100113издатодПУБео-
граднаимеРадосављевићМарко,Соколово,Лазаревац. 

02/010456/17
РешењемПУБеоградброј27-5192/17од26.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012431580издатодПУБео-
граднаимеПавићевићЛука,Београд,Београд. 02/010457/17

РешењемПУБеоградброј27-25357/17од27.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008935506издатодПУБео-
граднаимеДритонТафа,Београд,Београд. 02/010458/17

РешењемПУБеоградброј27-4533/17од19.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008904036издатодПУБео-
граднаимеПлашићСандраМарина,Пркосава,Лазаревац. 

02/010459/17
РешењемПУБеоградброј27-4216/17од07.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010551501издатодПУБео-
граднаимеОмчикусСандра,Франкфурт,безпријављеногпре-
бивалиштауРС. 02/010460/17

РешењемПУБеоградброј27-4565/17од23.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012815216издатодПУБео-
граднаимеФејзићБајрам,Берлин,безпријављеногпребивали-
штауРС. 02/010461/17

РешењемПУБеоградброј27-4170/17од03.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009558243издатодПУБео-
граднаимеЈовановићЈованка,Салзбург,безпријављеногпре-
бивалиштауРС. 02/010462/17

РешењемПУБеоградброј27-4875/17од06.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010747411издатодПУБео-
граднаимеАхметовићБренда,Берлин,безпријављеногпреби-
валиштауРС. 02/010463/17

РешењемПУБеоградброј27-5269/17од10.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007084933издатодПУБео-
граднаимеМарићНада,НовиБеоград,Београд. 02/010464/17

РешењемПУБеоградброј27-5529/17од11.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007961422издатодПУБео-
граднаимеАрсенијевићМарина,Београд,Београд. 

02/010465/17
РешењемПУБеоградброј27-5431/17од06.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012266572издатодПУБео-
граднаимеЖугићПредраг,Београд,Београд. 02/010466/17

РешењемПУБеоградброј27-5531/17од11.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009022702издатодПУБео-
граднаимеГлигоријевићАлександар,Београд,Београд. 

02/010467/17
РешењемПУБеоградброј27-5527/17од11.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009389369издатодПУБео-
граднаимеЂукићМарко,Болеч,Београд. 02/010468/17

РешењемПУБеоградброј27-5647/17од12.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010976148издатодПУБео-
граднаимеМитровићДанијел,Београд,Београд. 02/010469/17

РешењемПУБеоградброј27-5429/17од11.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011507287издатодПУБео-
граднаимеБајрамовићДрагана,Земун,Београд. 02/010470/17

РешењемПУБеоградброј27-5354/17од11.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008553608издатодПУБео-
граднаимеДаниловићСофија,Земун,Београд. 02/010471/17

РешењемПУБеоградброј27-4317/17од11.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012892392издатодПУБео-
граднаимеСафетБитићи,НовиБеоград,Београд.02/010472/17

Решењем ПУ Врање - ПС Бујановац број 27-134/17 од
30.10.2017.проглашавасеневажећимпасошброј011223024из-
датодПУБеограднаимеКадријиКадри,ВеликиТрновац,Буја-
новац. 02/010473/17

РешењемПУБеоградброј27-53442/17од06.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009439284издатодПУБео-
граднаимеДраганаВера,Београд,Београд. 02/010474/17

РешењемПУПожаревац -ПСЖабари број 27-5645/17 од
06.09.2017.проглашавасеневажећимпасошброј007234788издат
одПУПожаревацнаимеЈовановићЗоран,Витежево,Жабари. 

02/010475/17
РешењемПУБеоградброј27-5360/17од11.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј008038076издатодПУБео-
граднаимеМуњићАлександар,Вождовац,Београд. 

02/010476/17
РешењемПУБеоградброј27-5267/17од06.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј008788165издатодПУБео-
граднаимеПоповМиња,Борча,Београд. 02/010477/17

РешењемПУНовиСадброј27-457/17од03.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008018973издатодПУНови
СаднаимеЂукићНенад,НовиСад,НовиСад. 02/010478/17

РешењемПУБеоградброј27-5592/17од12.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007869093издатодПУБео-
граднаимеЛукићМарко,Земун,Београд. 02/010479/17

РешењемПУНовиСадброј27-454/17од02.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012568454издатодПУНови
СаднаимеЋеримиФадиљ,НовиСад,НовиСад. 02/010480/17

РешењемПУБеоградброј27-5706/17од13.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007001577издатодПУБео-
граднаимеРајићЛазар,Врчин,Београд. 02/010481/17

РешењемПУНовиСадброј27-458/17од06.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010680460издатодПУНови
СаднаимеСелаковићЈасмина,НовиСад,НовиСад. 

02/010482/17
РешењемПУБеоградброј27-5532/17од12.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011334916издатодПУБео-
граднаимеГолубовићАлександар,Сурчин,Београд. 

02/010483/17
РешењемПУНовиСадброј27-455/17од02.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј008052869издатодПУНови
СаднаимеКојићЈово,НовиСад,НовиСад. 02/010484/17
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РешењемПУНовиСадброј27-453/17од02.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012461983издатодПУНови
СаднаимеСекицкиМарина,НовиСад,НовиСад.02/010485/17

РешењемПУБеоградброј27-5535/17од12.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009881430издатодПУБео-
граднаимеНикитовићСнежана,Београд,Београд. 

02/010486/17
РешењемПУНовиСадброј27-463/17од08.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011423555издатодПУНови
СаднаимеМађарТијана,Бегеч,Бегеч. 02/010487/17

РешењемПУБеоградброј27-5457/17од05.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007406895издатодПУБео-
граднаимеЦакићДарко,Београд,Београд. 02/010488/17

РешењемПУБеоградброј27-5453/17од05.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008308264издатодПУБео-
граднаимеМанојловићДрагана,Земун,Београд. 02/010489/17

РешењемПУБеоградброј27-2851-08од06.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј006805150издатодПУБео-
граднаимеМаринковићБожидарка,Београд,Београд. 

02/010490/17
РешењемПУБеоградброј27-4806/17од04.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј013032347издатодПУБео-
граднаимеМитровићЗвонко,Београд,Београд. 02/010491/17

РешењемПУБеоградброј27-5555/17од10.10.2017.про-
глашава се неважећим пасош број 01319735 издат одПУБео-
граднаимеДудићМики,Београд,Београд. 02/010492/17

РешењемПУБеоградброј27-4738/17од01.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009813957издатодПУБео-
граднаимеРајићЈована,Београд,Београд. 02/010493/17

РешењемПУБеоградброј27-5505/17од11.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007783565издатодПУБео-
граднаимеХенчићБорис,Београд,Београд. 02/010494/17

РешењемПУБеоградброј27-5459/17од05.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012572466издатодПУБео-
граднаимеДостанићФилип,Београд,Београд. 02/010495/17

РешењемПУБеоградброј27-5217/17од06.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011487146издатодПУБео-
граднаимеОбрадовићДимитрије,Београд,Београд. 

02/010496/17
РешењемПУБеоградброј27-3335/17од03.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011935628издатодПУБео-
граднаимеПауновићМилорад,Београд,Београд.02/010497/17

РешењемПУБеоградброј27-5712/17од13.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012958364издатодПУБео-
граднаимеСањинДрча,Борча,Београд. 02/010498/17

РешењемПУБеоградброј27-5536/17од12.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010580564издатодПУБео-
граднаимеРадовићРајко,Рушањ,Београд. 02/010499/17

РешењемПУБеоградброј27-5104/17од02.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008046949издатодПУБео-
граднаимеЛисинацМилош,Остружница,Београд. 

02/010500/17
РешењемПУБеоградброј27-5266/17од02.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009737502издатодПУБео-
граднаимеАндровићСузана,Београд,Београд. 02/010501/17

РешењемПУБеоградброј27-1877/13од12.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011231252издатодПУБео-
граднаимеКитановићДраган,Београд,Београд. 02/010502/17

РешењемПУБеоградброј27-5436/17од12.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007006147издатодПУБео-
граднаимеХасаниЕмир,Калуђерица,Београд. 02/010503/17

РешењемПУБеоградброј27-5621-17од12.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј013149606издатодПУБео-
граднаимеСтевићСтрахиња,НовиБеоград,Београд. 

02/010504/17
РешењемПУБеоградброј27-4814/17од05.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј0077777069издатодПУБео-
граднаимеЂелићАна,Београд,Београд. 02/010505/17

РешењемПУБеоградброј27-4775/17од04.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј0130089992издатодПУБео-
граднаимеШормазЕлена,Калуђерица,Београд. 02/010506/17

РешењемПУБеоградброј27-4774/17од04.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012147084издатодПУБео-
граднаимеШормазБиљана,Калуђерица,Београд. 

02/010507/17
РешењемПУБеоградброј27-4776/17од04.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј008946526издатодПУБео-
граднаимеШормазСаша,Калуђерица,Београд. 02/010508/17

РешењемПУБеоградброј27-4743/17од01.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009283096издатодПУБео-
граднаимеРадишићПетар,Рајковац,Младеновац. 

02/010509/17
РешењемПУБеоградброј27-3719/17од19.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012832067издатодПУБео-
граднаимеМилицаМрдак,Београд,Београд. 02/010510/17

РешењемПУБеоградброј27-4979/17од18.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010204098издатодПУБео-
граднаимеРадомировићСаша,Београд,Београд. 02/010511/17

РешењемПУБеоградброј27-5103/17од02.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј006921857издатодПУБео-
граднаимеРадићЈован,Београд,Београд. 02/010512/17

РешењемПУБеоградброј27-5216/17од02.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009123844издатодПУБео-
граднаимеМемишевићШерифа,Београд,Београд. 

02/010513/17
РешењемПУБеоградброј27-3717/17од19.07.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012370590издатодПУБео-
граднаимеМрдакАндреј,Београд,Београд. 02/010514/17

РешењемПУБеоградброј27-5215/17од02.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009123843издатодПУБео-
граднаимеМемишевићДраган,Београд,Београд.02/010515/17

РешењемПУБеоградброј27-3718/17од19.07.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007346174издатодПУБео-
граднаимеМрдакЗдравко,Београд,Београд. 02/010516/17

РешењемПУБеоградброј27-4697/17од01.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007465077издатодПУБео-
граднаимеРадоичићМарко,Београд,Београд. 02/010517/17

РешењемПУБеоградброј27-3716/17од19.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009641255издатодПУБео-
граднаимеМрдакАлександра,Београд,Београд. 02/010518/17

РешењемПУБеоградброј27-4737/17од30.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008498808издатодПУБео-
граднаимеЖивановићГала,Београд,Београд. 02/010519/17

РешењемПУБеоградброј27-4716/17од31.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011160898издатодПУБео-
граднаимеМијовићМија,Савскивенац,Београд.02/010520/17

РешењемПУБеоградброј27-4652/17од29.08.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011391264издатодПУВаље-
вонаимеПавловићМарија,Београд,Београд. 02/010521/17

РешењемПУБеоградброј27-2965/17од16.06.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009306124издатодПУСрем-
скаМитровицанаимеБожићНико,Петровчић,Сурчин. 

02/010522/17
РешењемПУБеоградброј27-4746/17од01.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009243439издатодПУБео-
граднаимеЂемиљаБајрам,Борча,Београд. 02/010523/17

РешењемПУБеоградброј27-4747/17од01.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011824399издатодПУБео-
граднаимеБалаЕлмедина,Борча,Београд. 02/010524/17

РешењемПУБеоградброј27-47545/17од01.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј013162200издатодПУБео-
граднаимеБајрамАдријан,Борча,Београд. 02/010525/17

РешењемПУБеоградброј27-4530/17од01.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011831696издатодПУБео-
граднаимеБајрамСаманта,Борча,Београд. 02/010526/17

РешењемПУБеоградброј27-4921-17од08.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012766088издатодПУБео-
граднаимеСимићПредраг,Београд,Београд. 02/010527/17

РешењемПУБеоградброј27-4802/17од06.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008300724издатодПУБео-
граднаимеТодоровићСаша,Рипањ,Београд. 02/010528/17

РешењемПУБеоградброј4898/17од08.09.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј012395993издатодПУБеоград
наимеЉиманВурани,Калуђерица,Београд. 02/010529/17

РешењемПУБеоградброј27-4815/17од07.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012926774издатодПУБео-
граднаимеЈовичићМилина,Баждаревац,Барајево. 

02/010530/17
РешењемПУБеоградброј27-4937/17од08.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012711341издатодПУБео-
граднаимеЈањићНина,Београд,Београд. 02/010531/17

РешењемПУБеоградброј27-4770/17од04.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008353639издатодПУБео-
граднаимеМихајловићИван,Београд,Београд. 02/010532/17

РешењемПУБеоградброј27-4772/17од04.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012161533издатодПУБео-
граднаимеМихајловићУна,Београд,Београд. 02/010533/17

РешењемПУБеоградброј27-4671/17од13.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008398447издатодПУБео-
граднаимеДемировићАхмет,Земун,Београд. 02/010534/17

РешењемПУБеоградброј27-5572/17од13.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010864062издатодПУБео-
граднаимеМилојевићЉиљана,Земун,Београд. 02/010535/17

РешењемПУБеоградброј27-4569/16од13.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009385190издатодПУБео-
граднаимеМирсадАзири,МалиЛесковац,Београд. 

02/010536/17
РешењемПУБеоградброј27-5379/17од13.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј013071096издатодПУБео-
граднаимеСирковићИлија,Београд,Београд. 02/010537/17

РешењемПУБеоградброј27-5380/17од13.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012245828издатодПУБео-
граднаимеНећакЈован,Београд,Београд. 02/010538/17

РешењемПУБеоградброј27-5332/17од04.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012310299издатодПУБео-
граднаимеНерџиванаШабани,Борча,Београд. 02/010539/17

РешењемПУБеоградброј27-5569/17од13.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012334718издатодПУБео-
граднаимеЂуричанинМарковићЈелена,Београд,Београд. 

02/010540/17
РешењемПУБеоградброј27-5463/17од13.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012824500издатодПУБео-
граднаимеМилановићЛазар,Београд,Београд. 02/010541/17

РешењемПУБеоградброј27-5361/17од06.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј006820813издатодПУБео-
граднаимеСимићДејан,Београд,Београд. 02/010542/17

РешењемПУБеоградброј27-5557/17од10.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011181822издатодПУБео-
граднаимеХинићПредраг,НовиБеоград,Београд. 

02/010543/17
РешењемПУБеоградброј27-5308/17од29.09.2017.про-

глашава се неважећим пасош број 01275598 издат одПУБео-
граднаимеБојићМарко,Београд,Београд. 02/010544/17

РешењемПУБеоградброј27-4393/17од25.08.2017.про-
глашава се неважећим пасош број 00691319 издат одПУБео-
граднаимеЦветићЈован,Београд,Београд. 02/010545/17

РешењемПУБеоградброј27-5263-17од28.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј013032546издатодПУБео-
граднаимеСтанковићЗора,Београд,Београд. 02/010546/17

РешењемПУБеоградброј27-5190/17од28.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012304609издатодПУБео-
граднаимеМехмедБајрам,НовиБеоград,Београд. 

02/010547/17
РешењемПУБеоградброј27-5189/17од28.09.2017.про-

глашава се неважећим пасош број 01263370 издат одПУБео-
граднаимеМехмедБел,НовиБеоград,Београд. 02/010548/17

Решењем27-3609/14бројПУБеоградод29.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008739492издатодПУБео-
граднаимеРамановићИвана,Београд,Београд. 02/010549/17

РешењемПУБеоградброј27-5337/17од02.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007799748издатодПУБео-
граднаимеЂокићИвана,Београд,Београд. 02/010550/17

РешењемПУБеоградброј27-5213/17од29.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010369739издатодПУБео-
граднаимеВуксановићМилица,Београд,Београд. 

02/010551/17
РешењемПУБеоградброј27-2322/10од29.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј008981775издатодПУБео-
граднаимеБаровићДејан,Младеновац,Београд. 02/010552/17

РешењемПУБеоградброј27-5147/17од22.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007586176издатодПУБео-
граднаимеСтојановићМарко,Рајковац,Младеновац. 

02/010553/17
РешењемПУБеоградброј27-5146/17од22.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј008615422издатодПУБео-
граднаимеСтоајновићМарија,Рајковац,Младеновац. 

02/010554/17
РешењемПУБеоградброј27-5143/17од22.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012376889издатодПУБео-
граднаимеРајинМарија,Београд,Београд. 02/010555/17

РешењемПУБеоградброј27-5144/17од22.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012377490издатодПУБео-
граднаимеРајинМилица,Београд,Београд. 02/010556/17

РешењемПУНишброј27-4987/17од20.09.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј008314078издатодПУНишна
имеИбраимовићИгор,Београд,Београд. 02/010557/17

РешењемПУБеоградброј27-5106/17од25.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007892790издатодПУБео-
граднаимеЖивотићИгор,Младеновац,Младеновац. 

02/010558/17
РешењемПУБеоградброј27-8028/07од25.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011570594издатодПУБео-
граднаимеВулићевићЦвета,Београд,Београд. 02/010559/17

РешењемПУБеоградброј27-4980/17од15.09.2017.про-
глашава се неважећим пасош број 00773129 издат одПУБео-
граднаимеСаџакСара,Сурчин,Београд. 02/010560/17

РешењемПУБеоградброј27-5056/17од25.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011948316издатодПУБео-
граднаимеЂорђевићЈована,Умчари,Београд. 02/010561/17

РешењемПУБеоградброј27-5110/17од25.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009690536издатодПУБео-
граднаимеМилисављевићНемања,Младеновац,Београд. 

02/010562/17
РешењемПУБеоградброј27-4706/17од01.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009156351издатодПУБео-
граднаимеАљијиСамир,НовиБеоград,Београд.02/010563/17

РешењемПУБеоградброј27-4812/17од05.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј0100069196издатодПУБео-
граднаимеРађеновићПредраг,Београд,Београд. 02/010564/17

РешењемПУБеоградброј27-4811/17од05.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012541398издатодПУБео-
граднаимеСтојановићАлександар,Београд,Београд. 

02/010565/17
РешењемПУБеоградброј27-4068/47од01.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010934315издатодПУБео-
граднаимеПуљићЗоран,Земун,Београд. 02/010566/17

РешењемПУБеоградброј27-5186/17од28.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009894093издатодПУБео-
граднаимеГњидићМилица,Вранић,Барајево. 02/010567/17

РешењемПУБеоградброј27-5036/17од28.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008912585издатодПУБео-
граднаимеПешутЖељко,Београд,Београд. 02/010568/17

РешењемПУБеоградброј27-5033/17од28.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012488499издатодПУБео-
граднаимеПешутМихаило,Београд,Београд. 02/010569/17

РешењемПУБеоградброј27-5035/17од28.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009870334издатодПУБео-
граднаимеПешутМилена,Београд,Београд. 02/010570/17

РешењемПУБеоградброј27-5988/15од28.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012330558издатодПУБео-
граднаимеВилотићНемања,Београд,Београд. 02/010571/17

РешењемПУБеоградброј27-5343/17од02.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010129111издатодПУБео-
граднаимеМилићСандра,Винча,Гроцка. 02/010572/17

РешењемПУБеоградброј27-5812/17од23.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007210800издатодПУБео-
граднаимеРадосављевићДушан,Београд,Београд. 

02/010573/17
РешењемПУБеоградброј27-4941/17од14.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011068672издатодПУБео-
граднаимеВојновићЖељко,Београд,Београд. 02/010574/17

РешењемПУБеоградброј27-4651/17од14.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008158651издатодПУБео-
граднаимеЈусуфовићСелвер,Београд,Београд. 02/010575/17

РешењемПУБеоградброј27-3385/17од15.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010052744издатодПУБео-
граднаимеНедељковићНикола,Београд,Београд. 

02/010576/17
РешењемПУБеоградброј27-4991/17од14.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012783978издатодПУБео-
граднаимеДивнићСветолик,Београд,Београд. 02/010577/17

РешењемПУБеоградброј27-4960/17од14.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010433420издатодПУБео-
граднаимеПродановићБојан,Београд,Београд. 02/010578/17

РешењемПУБеоградброј27-4892/17од14.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011457596издатодПУБео-
граднаимеНебијаХалит,Београд,Београд. 02/010579/17

РешењемПУБеоградброј27-4781/17од01.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008027308издатодПУБео-
граднаимеЖикићГордана,Београд,Београд. 02/010580/17

РешењемПУБеоградброј27-4962/17од15.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012219262издатодПУБео-
граднаимеКнежевићМиодраг,Београд,Београд. 02/010581/17

РешењемПУБеоградброј27-5027/17од18.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008583967издатодПУНови
СаднаимеПејушићВладан,Београд,Београд. 02/010582/17
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РешењемПУБеоградброј27-4721/17од01.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009222788издатодПУБео-
граднаимеЈовановићЗлатко,Београд,Београд. 02/010583/17

РешењемПУБеоградброј27-4961/17од15.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010504109издатодПУБео-
граднаимеЈовановићДрагана,Београд,Београд. 02/010584/17

РешењемПУБеоградброј27-2807/12од19.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008675360издатодПУБео-
граднаимеМељанацНемања,Београд,Београд. 02/010585/17

РешењемПУБеоградброј27-4871/17од15.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011875379издатодПУБео-
граднаимеИсениЛеон,Београд,Београд. 02/010586/17

РешењемПУБеоградброј27-4872/17од19.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009411480издатодПУВрање
наимеМустафовићДилбера,Београд,Београд. 02/010587/17

РешењемПУБеоградброј27-5037/17од18.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011052915издатодПУУжице
наимеМандићМила,Београд,Београд. 02/010588/17

РешењемПУБеоградброј27-5101/17од20.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007289943издатодПУБео-
граднаимеЖивковићРадослав,Београд,Београд.02/010589/17

РешењемПУБеоградброј27-5039/17од22.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008886217издатодПУБео-
граднаимеБрвићАнита,Београд,Београд. 02/010590/17

РешењемПУБеоградброј27-2120/09од20.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012790977издатодПУБео-
граднаимеГрубачСтеван,Београд,Београд. 02/010591/17

РешењемПУБеоградброј27-4986/17од20.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011983269издатодПУБео-
граднаимеТахириМаригона,Београд,Београд. 02/010592/17

РешењемПУБеоградброј27-5016/17од20.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011503768издатодПУБео-
граднаимеГиотакосКонстантинос,Београд,Београд. 

02/010593/17
РешењемПУБеоградброј27-5111/17од21.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009752415издатодПУБео-
граднаимеМитровскиДрагана,Београд,Београд.02/010594/17

РешењемПУБеоградброј27-5166/17од21.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010375355издатодПУБео-
граднаимеЖивковићТамараНора,Београд,Београд. 

02/010595/17
РешењемПУБеоградброј27-5031/17од20.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009553575издатодПУБео-
граднаимеЛуковацГордана,Београд,Београд. 02/010596/17

РешењемПУБеоградброј27-5022/17од20.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј006945205издатодПУБео-
граднаимеДаутиСеад,Београд,Београд. 02/010597/17

РешењемПУБеоградброј27-4981/17од18.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010525058издатодПУПрије-
пољенаимеБрашанацМарко,Београд,Београд. 02/010598/17

РешењемПУБеоградброј27-5014/17од18.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010784350издатодПУСрем-
скаМитровицанаимеМатићНаташа,Београд,Београд. 

02/010599/17
РешењемМУПРСКоординационауправаброј27-5018/17

од22.09.2017.проглашавасеневажећимпасошброј011052709
издатодМУПРС-КоординационеуправенаимеМартиновић
Дарко,Београд,Београд. 02/010600/17

РешењемПУБеоградброј27-5017/17од22.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008309545издатодПУБео-
граднаимеЈевтићДејан,Београд,Београд. 02/010601/17

РешењемПУБеоградброј27-5040/17од22.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011029484издатодПУБео-
граднаимеГојковићВладан,Београд,Београд. 02/010602/17

РешењемПУБеоградброј27-5170/17од22.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007358242издатодПУБео-
граднаимеАничићМиладин,Београд,Београд. 02/010603/17

Решењем ПУ Врање - ПС Прешево број 27-2144/17 од
02.11.2017.проглашавасеневажећимпасошброј009474810из-
датодПУБеограднаимеЈанузиНеџбедин,Прешево,Прешево.

02/010604/17
Решењем ПУ Врање - ПС Прешево број 27-2143/17 од

02.11.2017.проглашавасеневажећимпасошброј013189647из-
датодПУВрањенаимеРеџепиАрбен,Прешево,Прешево. 

02/010605/17
Решењем ПУ Врање - ПС Прешево број 27-2145/17 од

02.11.2017.проглашавасеневажећимпасошброј009208620издат
одПУВрањенаимеСаћипиАрбенита,с.Ораовица,Прешево. 

02/010606/17
РешењемПУЧачакброј27-55/17од05.06.2017.проглаша-

ва се неважећим пасош број 011823209 издат одПУЧачак на
имеБугарчићНикола,Трбушани,Чачак. 02/010607/17

РешењемПУБеоградброј27-5174/17од22.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј013142748издатодПУБео-
граднаимеШевоФилип,Београд,Београд. 02/010608/17

РешењемПУБеоградброј27-3669/13од21.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011858247издатодПУБео-
граднаимеМиљковићБранко,Београд,Београд. 02/010609/17

РешењемПУБеоградброј27-5015/17од18.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007462116издатодПУБео-
граднаимеБулићДраган,Београд,Београд. 02/010610/17

РешењемПУБеоградброј27-4913/17од13.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008521344издатодПУБео-
граднаимеЕминовићРајмонда,Београд,Београд.02/010611/17

РешењемПУБеоградброј27-5001/17од20.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009813705издатодПУБео-
граднаимеСтојилковићВера,Калуђерица,Гроцка. 

02/010612/17
РешењемПУБеоградброј27-4873/17од14.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012360913издатодПУБео-
граднаимеСимеуновићДушица,Камендол,Гроцка. 

02/010613/17
РешењемПУБеоградброј27-1029/17од19.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012897043издатодПУБео-
граднаимеПакашкиМирјана,Трстеница,Обреновац. 

02/010614/17

РешењемПУБеоградброј27-4869/17од11.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011704492издатодПУБео-
граднаимеЂорђевићМилица,Стублине,Обреновац. 

02/010615/17
РешењемПУБеоградброј27-5030/17од20.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011431489издатодПУБео-
граднаимеРадовановићМирослава,Рудовци,Лазаревац. 

02/010616/17
РешењемПУБеоградброј27-4918/17од14.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012844677издатодПУБео-
граднаимеРаденковићНемања,Рабровац,Младеновац. 

02/010617/17
РешењемПУБеоградброј27-5047/17од18.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј013021024издатодПУБео-
граднаимеСуботићЖарко,Младеновац,Младеновац. 

02/010618/17
РешењемПУБеоградброј27-4532/17од24.08.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010349568издатодПУБео-
граднаимеШундићЛазар,Младеновац,Младеновац. 

02/010619/17
РешењемПУБеоградброј27-5013/17од18.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010489686издатодПУБео-
граднаимеМитровићДарко,МалаИванча,Сопот. 

02/010620/17
РешењемПУБеоградброј27-8636/08од18.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012968332издатодПУБео-
граднаимеТерзићЗоран,Умка,Београд. 02/010621/17

РешењемПУБеоградброј27-2126/16од26.05.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010663340издатодПУБео-
граднаимеПрелићДесанка,Борча,Београд. 02/010622/17

РешењемПУБеоградброј27-4965/17од15.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011478753издатодПУБео-
граднаимеИсуфиХалил,Борча,Београд. 02/010623/17

РешењемПУБеоградброј27-4943/17од14.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј006970697издатодПУБео-
граднаимеГаздићСаша,Падинскаскела,Београд. 

02/010624/17
РешењемПУБеоградброј27-601/02од18.09.2017.прогла-

шавасеневажећимпасошброј007873306издатодПУБеоград
наимеАцигановићАлександар,Падинскаскела,Београд. 

02/010625/17
РешењемПУБеоградброј27-5028/17од18.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010709652издатодПУБео-
граднаимеТопаловићМилан,Овча,Београд. 02/010626/17

РешењемПУБеоградброј27-4942/17од14.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007846929издатодПУЂако-
вицанаимеМићуновићВук,Сремчица,Београд. 02/010627/17

РешењемПУЛесковацброј27-7041/17од27.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011514269издатодПУЛеско-
вацнаимеДрагутиновићТони,Власотинце,Власотинце. 

02/010628/17
РешењемПСКуршумлија број 27-7266/17 од 08.11.2017.

проглашава се неважећим пасош број 010315704 издат од ПУ
ПрокупљенаимеРеџеповићДраган,Куршумлија,Куршумлија.

02/010629/17
РешењемПУНови Пазар број 27-5054/17 од 15.09.2017.

проглашава се неважећим пасош број 012777201 издат од ПУ
НовиПазарнаимеОмеровићАдела,НовиПазар,НовиПазар. 

02/010630/17
РешењемПУНовиПазарброј27-50852/17од15.09.2017.

проглашава се неважећим пасош број 012777178 издат од ПУ
НовиПазарнаимеСирарићХалид,НовиПазар,НовиПазар. 

02/010631/17
РешењемПУНови Пазар број 27-5089/17 од 31.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 010486804 издат од ПУ
НовиПазарнаимеЗекавицаБили,Постење,НовиПазар. 

02/010632/17
Решењем ПУНови Пазар број 27-1993/17 од 04.11.2017.

проглашава се неважећим пасош број 007763612 издат од ПУ
НовиПазарнаимеСалковићЈасмина,Шавци,НовиПазар. 

02/010633/17
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-6148/17 од 27.10.2017.

проглашавасеневажећимпасошброј011504909издатодПУНо-
виПазарнаимеВејселовићСемиха,НовиПазар,НовиПазар. 

02/010634/17
РешењемПУНови Пазар број 27-7085/17 од 30.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 009877160 издат од ПУ
НовиПазарнаимеЂорђевићНикола,НовиПазар,НовиПазар. 

02/010635/17
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-6174/17 од 28.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 0111236621 издат од ПУ
НовиПазарнаимеМуминовићЈасмин,НовиПазар,НовиПазар.

02/010636/17
РешењемПУНови Пазар број 27-6583/17 од 16.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 008410787 издат од ПУ
НовиПазарнаимеШустерацНедим,НовиПазар,НовиПазар. 

02/010637/17
РешењемПУНови Пазар број 27-6391/17 од 09.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 011368121 издат од ПУ
НовиПазарнаимеБешировићСенад,НовиПазар,НовиПазар.

02/010638/17
РешењемПУНови Пазар број 27-6829/17 од 20.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 012458434 издат од ПУ
НовиПазарнаимеАхметовићЕлвис,НовиПазар,НовиПазар. 

02/010639/17
РешењемПУНови Пазар број 27-6149/17 од 27.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 011502421 издат од ПУ
НовиПазарнаимеВејселовићСеид,НовиПазар,НовиПазар. 

02/010640/17
РешењемПУНови Пазар број 27-2982/17 од 18.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 010658203 издат од ПУ
БеограднаимеМартиновићМерсида,НовиПазар,НовиПазар.

02/010641/17
РешењемПУНови Пазар број 27-6344/17 од 05.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 008626223 издат од ПУ
НовиПазарнаимеРамовићЏевад,НовиПазар,НовиПазар. 

02/010642/17

РешењемПУНови Пазар број 27-6695/17 од 16.10.2017.
проглашава се неважећим пасош број 010041339 издат од ПУ
НовиПазарнаимеАличковићЕлмин,НовиПазар,НовиПазар.

02/010643/17
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-7110/17 од 02.11.2017.

проглашава се неважећим пасош број 011110787 издат од ПУ
НовиПазарнаимеИбровићМехо,НовиПазар,НовиПазар. 

02/010644/17
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-5685/17 од 13.11.2017.

проглашавасеневажећимпасошброј012353246издатодПУНо-
виПазарнаимеТахирбеговићСенида,НовиПазар,НовиПазар.

02/010645/17
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-6841/17 од 19.10.2017.

проглашавасеневажећимпасошброј009579496издатодКоорди-
национаУправанаимеМенсурГаши,НовиПазар,НовиПазар. 

02/010646/17
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-17-311 од 06.11.2017.

проглашава се неважећим пасош број 013120089 издат од ПУ
КрагујевацнаимеИлићИвана,Крагујевац,Крагујевац. 

02/010647/17
РешењемПСЛозницаброј27-9610/17од23.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј0092167960издатодПУШа-
бацнаимеСтефановићНебојша,ЛозничкоПоље,Лозница. 

02/010648/17
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-17-312 од 06.11.2017.

проглашава се неважећим пасош број 006900158 издат од ПУ
КрагујевацнаимеЂорђевићЖарко,Крагујевац,Крагујевац. 

02/010649/17
РешењемПУБеоградброј27-4910/17од11.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010557346издатодПУБео-
граднаимеМилановићМарио,Београд,Београд. 02/010650/17

РешењемПУБеоградброј27-4702/17од06.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012823788издатодПУБео-
граднаимеНиколићИгор,Поповић,Сопот. 02/010651/17

РешењемПУБеоградброј27-4794-17од08.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008295548издатодПУБео-
граднаимеЛозановићНемања,Београд,Сопот. 02/010652/17

РешењемПУБеоградброј27-4931/17од08.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011349992издатодПУБео-
граднаимеСтанковићМарија,Остружница,Београд. 

02/010653/17
РешењемПУБеоградброј27-4886/17од08.11.2017.про-

глашава се неважећим пасош број 00771965 издат одПУБео-
граднаимеРадовићМарија,Београд,Београд. 02/010654/17

РешењемПУБеоградброј27-4963/17од12.09.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010716099издатодПУБео-
граднаимеБатесДрагица,Београд,Београд. 02/010655/17

РешењемПУБеоградброј27-4848/17од09.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009087762издатодПУБео-
граднаимеЗдравковићОлгица,Винча,Гроцка. 02/010656/17

РешењемПУБеоградброј27-4539/17од11.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011559974издатодПУБео-
граднаимеМутићКатрина,Београд,Београд. 02/010657/17

РешењемПУБеоградброј27-4538/17од11.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009403918издатодПУБео-
граднаимеМутићИсмет,Београд,Београд. 02/010658/17

РешењемПУБеоградброј27-4825/17од11.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011580191издатодПУБео-
граднаимеРашетаВесна,Бечмен,Београд. 02/010659/17

РешењемПУБеоградброј27-942/09од11.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј011124605издатодПУБеоград
наимеМиљковићМилош,Београд,Београд. 02/010660/17

РешењемПУБеоградброј27-9495/17од12.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010801554издатодПУБео-
граднаимеЈањићНемања,Београд,Београд. 02/010661/17

РешењемПУБеоградброј27-4957/17од12.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009141239издатодПУБео-
граднаимеПутниковићНемања,Јаково,Београд. 02/010662/17

РешењемПУЛесковацброј27-4864/17од11.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011521771издатодПУЛеско-
вацнаимеЗдравковићМилош,Јаково,Београд. 02/010663/17

РешењемПУБеоградброј27-4866/17од11.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010171855издатодПУБео-
граднаимеНиколићДраган,Ушће,Обреновац. 02/010664/17

РешењемПУБеоградброј27-4891/17од11.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011522280издатодПУБео-
граднаимеЕмилКола,Београд,Београд. 02/010665/17

РешењемПУБеоградброј27-4821/17од11.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009569187издатодПУБео-
граднаимеМилосављевићДраган,Београд,Београд. 

02/010666/17
РешењемПУБеоградброј27-4870-17од19.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј007794037издатодПУБео-
граднаимеНедељковићГоран,Обреновац,Обреновац. 

02/010667/17
РешењемПУБеоградброј27-4865/17од11.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј011810472издатодПУБео-
граднаимеФилиповићЖивко,Београд,Београд. 02/010668/17

РешењемПУБеоградброј27-4868/17од11.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008312599издатодПУБео-
граднаимеПешићМилан,ВеликаКрсна,Београд. 

02/010669/17
РешењемПУБеоградброј27-4944/17од12.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012911145издатодПУБео-
граднаимеВуксановићИгор,Београд,Београд. 02/010670/17

РешењемПУБеоградброј27-4990/17од13.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011765126издатодПУБео-
граднаимеВујичићАња,Београд,Београд. 02/010671/17

РешењемПУБеоградброј27-2173/17од12.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012724852издатодПУБео-
граднаимеЉубомировићНикола,Београд,Београд. 

02/010672/17
РешењемПУБеоград број 27-4887/17 од 11.11.2017. про-

глашава сеневажећимпасошброј011678563издатодПУБео-
граднаимеМаринковићДушко,Ушће,Обреновац.02/010673/17
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РешењемПУБеоградброј27-4912/17од12.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј012279233издатодПУБео-
граднаимеСимићАлександра,Београд,Београд. 02/010674/17

РешењемПУБеоградброј27-4826/17од16.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008691932издатодПУБео-
граднаимеЂиниМаја,Београд,Београд. 02/010675/17

РешењемПУБеоградброј27-4958/17од12.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј007602921издатодПУБео-
граднаимеЈовичићНикола,Београд,Београд. 02/010676/17

РешењемПУБеоградброј27-4977/17од13.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011027398издатодПУБео-
граднаимеЈовановићДарко,Београд,Београд. 02/010677/17

РешењемПУБеоградброј27-4976/17од13.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010237794издатодПУБео-
граднаимеТомићМарко,Београд,Београд. 02/010678/17

РешењемПУБеоградброј27-5734/08од05.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј0113070863издатодПУБео-
граднаимеКостићИгор,Београд,Београд. 02/010679/17

РешењемПУБеоградброј27-4827/17од12.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012012284издатодПУБео-
граднаимеПетковићБранислав,Јаково,Београд. 02/010680/17

РешењемПУБеоградброј27-4824-17од11.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј0085630792издатодПУБео-
граднаимеМилошевићУрош,Јаково,Београд. 02/010681/17

РешењемПУБеоградброј27-3602/17од03.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011040091издатодПУБео-
граднаимеБајрамИсмили,НовиБеоград,Београд. 

02/010682/17
РешењемПУБеоградброј27-4914/17од13.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј007310779издатодПУБео-
граднаимеМитровићНикола,Угриновци,Београд. 

02/010683/17
РешењемПУБеоградброј27-4+16/17од13.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009814234издатодПУБео-
граднаимеБешириХава,Београд,Београд. 02/010684/17

РешењемПУБеоградброј27-4822/17од11.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј01133892издатодПУБеоград
наимеЖивковићОливера,Београд,Београд. 02/010685/17

РешењемПУБеоградброј27-4587/17од13.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008978873издатодПУБео-
граднаимеТодоровићЗоран,Београд,Београд. 02/010686/17

РешењемПУБеоградброј27-4917/17од13.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј009255168издатодПУБео-
граднаимеВитасВоислав,Београд,Београд. 02/010687/17

РешењемПУБеоградброј27-5012-17од14.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј010961298издатодПУБео-
граднаимеПоповићПетра,Сремчица,Београд. 02/010688/17

РешењемПУБеоградброј27-4889/17од12.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј011699645издатодПУБео-
граднаимеБабовићВојислав,Београд,Београд. 02/010689/17

РешењемПУБеоградброј27-2017од12.10.2017.прогла-
шавасеневажећимпасошброј012352390издатодПУБеоград
наимеЏанићНикола,НовиБеоград,Београд. 02/010690/17

РешењемПУБеоградброј27-4742/17од01.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј006966918издатодПУБео-
граднаимеВеличковићБогољуб,НовиБеоград,Београд. 

02/010691/17
РешењемПУБеоградброј27-4978/17од13.10.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј010014303издатодПУБео-
граднаимеЕраковићМирослав,Пироман,Обреновац. 

02/010692/17
РешењемПУБеоградброј27-4975/17од06.09.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј009733402издатодПУБео-
граднаимеПутникАна,Београд,Београд. 02/010693/17

РешењемПУБеоградброј27-2041/17од18.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј008626331издатодПУБео-
граднаимеСуадЈашари,Београд,Београд. 02/010694/17

РешењемПУБеоградброј27-4828/17од12.10.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012341491издатодПУБео-
граднаимеЂокићЕма,Београд,Београд. 02/010695/17

РешењемПУКраљевоброј27-1-229/17од08.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј012638329издатодПУКра-
љевонаимеПеровићТамара,Кованлук,Краљево.02/010696/17

РешењемПУПрокупљеброј27-7214/17од06.11.2017.про-
глашавасеневажећимпасошброј013144981издатодПУПроку-
пљенаимеМаксимовићМилош,Куршумлија,Куршумлија. 

02/010697/17
РешењемПУБеоградброј27-4899/17од11.11.2017.про-

глашавасеневажећимпасошброј001268980издатодПУБео-
граднаимеАвдијевићАвдија,БачкиИловик,Београд. 

02/010698/17
Решењем ПУ Прокупље број 27-6860/17 од 20.10.2017.

проглашава се неважећим пасош број 012285117 издат од ПУ
ПрокупљенаимеРадоичићМилош,Куршумлија,Куршумлија. 

02/010699/17
РешењемПУБеоградброј27-4933/17од13.10.2017.про-

глашава се неважећим пасош број 01031314 издат одПУБео-
граднаимеМихаљицаИлија,Београд,Београд. 02/010700/17

– МЕ НИ ЦЕ И ЧЕ КО ВИ –
ЈеринићРадомир,Београд,чек/овибр.87354342,87354377

издат/иодБанкеПоштанскештедионицеа.д. 05/004988/17
Ђукић Горица, Београд, чек/ови бр. 29773033, 29773041,

29773050, 29773068, 29773076, 29773084, 29773092, 29773106,
29412101издат/иодБанкеПоштанскештедионицеа.д. 

05/004989/17
ПрвановићЖиворад,Ћићевац,чек/овибр.0000088021100

издат/иодBancaIntesaa.d. 05/004990/17
Швоња Јованка, Ветерник, чек/ови бр. 0000116731696,

0000116731712издат/иодBancaIntesaa.d. 05/004991/17
БејтовићШећер,НовиПазар, чек/ови бр. 0000088280961

издат/иодBancaIntesaa.d. 05/004992/17
Драгичевић Ненад, Перлез, чек/ови бр. 0000154012157,

0000154012165,0000154012173,0000154012181издат/иодBan-
caIntesaa.d. 05/004993/17

СавићДелинка,СокоБања,чек/овибр.0000063625669из-
дат/иодBancaIntesaa.d. 05/004994/17

ПребирачРадојка,Крагујевац,чек/овибр.0000166249870
издат/иодBancaIntesaa.d. 05/004995/17

– ДО КУ МЕН ТИ ОСИ ГУ РА ВА ЈУ ЋИХ ДРУ ШТА ВА –

КомпанијаДунавосигурање а.д.о.ГФОВаљево,Ваљево,
полиса/еOB-136NB,бр.23194336/867166440/издата/еодКом-
панијеДунавосигурањаа.д.о.ГФОВаљево. 06/001225/17

КомпанијаДунавосигурање а.д.о.ГФОВаљево,Ваљево,
полиса/еOB-136NB,бр.21972864/862073995/издата/еодКом-
панијеДунавосигурањаа.д.о.ГФОВаљево. 06/001226/17

КомпанијаДунавосигурање а.д.о.ГФОВаљево,Ваљево,
зелена/екарта/ебр.063454468издата/еодКомпанијеДунавоси-
гурањаа.д.о.ГФОВаљево. 06/001227/17

КомпанијаДунавосигурање а.д.о.ГФОВаљево,Ваљево,
полиса/еOB-136NB,бр.2623306/877919431/издата/еодКом-
панијеДунавосигурањаа.д.о.ГФОВаљево. 06/001228/17

КомпанијаДунавосигурање а.д.о.ГФОВаљево,Ваљево,
полиса/еOB,бр.539II/2017издата/еодКомпанијеДунавосигу-
рањаа.д.о.ГФОВаљево. 06/001229/17

КомпанијаДунавосигурање а.д.о.ГФОВаљево,Ваљево,
полиса/еOS-1/FL, бр. 006765846 издата/е одКомпанијеДунав
осигурањаа.д.о.ГФОВаљево. 06/001230/17

КомпанијаДунавосигурање а.д.о.ГФОВаљево,Ваљево,
полиса/е OS-1/S, бр. 000998270 издата/е од Компаније Дунав
осигурањаа.д.о.ГФОВаљево. 06/001231/17

КомпанијаДунавосигурање а.д.о.ГФОВаљево,Ваљево,
полиса/е OБ-358, бр. 013776221 издата/е од Компаније Дунав
осигурањаа.д.о.ГФОВаљево. 06/001232/17

– ЈАВ НЕ ИС ПРА ВЕ ОСНОВ НИХ ШКО ЛА –

КујовићМилена,НовиСад,сведочанство/аVIразредаОШ
„МилошЦрњански”уНовомСаду. 07/004210/17

ГрујићНикола,НовиСад,сведочанство/аVIIразредаОШ
„НиколаТесла“уНовомСаду. 07/004211/17

– ЈАВ НЕ ИС ПРА ВЕ СРЕД ЊИХ ШКО ЛА –
ЛукићМилан,Смедерево,сведочанство/аIIIразредаТех-

ничкешколеуСмедереву. 08/012590/17
ЛукићМилан,Смедерево,дипломаТехничкешколеуСме-

дереву. 08/012591/17
СимићДанијел,Смедерево,сведочанство/аIIIразредаТех-

ничкешколеуСмедереву. 08/012592/17
ЖивковићСлађана,Смедерево,дипломаТехничкешколеу

Смедереву. 08/012593/17
ВукашиновићСрбољуб,Калуђерица,сведочанство/аопо-

ложеномзавршномиспитуТехничкешколеуТитовомУжицу. 
08/012594/17

Николић Ивана, Ниш, сведочанство/а I разреда Музичке
школеуНишу,школске2013/14. 08/012595/17

ШеганСања,Београд,дипломаЗемунскегимназијеуБео-
граду. 08/012596/17

НиколићИвана,Ниш, сведочанство/а II разредаМузичке
школеуНишу,школске2014/15. 08/012597/17

НиколићИвана,Ниш,сведочанство/аIIIразредаМузичке
школеуНишу,школске2015/16. 08/012598/17

ЈовановићИвана, Смедерево, диплома Техничкешколе у
Смедереву. 08/012599/17

Михајловић Душан, Смедерево, сведочанство/а I разреда
ТехничкешколеуСмедереву. 08/012600/17

МихајловићДушан,Смедерево,сведочанство/а IIразреда
ТехничкешколеуСмедереву. 08/012601/17

КајганићКатарина,Земун,дипломаЕкономскешколе„На-
даДимић”уЗемуну. 08/012602/17

МихајловићДушан,Смедерево,сведочанство/аIIIразреда
ТехничкешколеуСмедереву. 08/012603/17

МихајловићДушан,Смедерево,сведочанство/аIVразреда
ТехничкешколеуСмедереву. 08/012604/17

МихајловићДушан,Смедерево,дипломаТехничкешколе
уСмедереву. 08/012605/17

Максимовић Петар, Смедерево, сведочанство/а I разреда
ТехничкешколеуСмедереву. 08/012606/17

ИлићДалибор, Смедерево, сведочанство/а I разреда Тех-
ничкешколеуСмедереву. 08/012607/17

ИлићДалибор,Смедерево,сведочанство/аIIразредаТех-
ничкешколеуСмедереву. 08/012608/17

ИлићДалибор,Смедерево,сведочанство/аIIIразредаТех-
ничкешколеуСмедереву. 08/012609/17

Илић Далибор, Смедерево, диплома Техничке школе у
Смедереву. 08/012610/17

Глишић Драгана, Смедерево, диплома Техничке школе у
Смедереву. 08/012611/17

МилосављевићМарко,Љиг,сведочанство/а IразредаСШ
„1300каплара”уЉигу. 08/012612/17

ЛакетићДраган,Лаћарак,дипломаТехничкешколе„Нико-
лаТесла”уСремскојМитровици. 08/012613/17

МерглМарио,Кузмин,дипломаТехничкешколе„Никола
Тесла”уСремскојМитровици. 08/012614/17

ЕрцегМарко, Земен, сведочанство/а IV године Техничке
школе„Змај”уЗемуну. 08/012615/17

НиколићЈелена,Топоница,дипломаСредњешколе. 
08/012616/17

Ђурђић Драган, Врбас, сведочанство/а I разреда Средње
стручнешколе„4.јули”уВрбасу. 08/012617/17

ЂурђићДраган,Врбас, сведочанство/а II разредаСредње
стручнешколе„4.јули”уВрбасу. 08/012618/17

РамовићЕнсар,НовиПазар,сведочанство/аIразредасред-
њеМедицинскешколеуНовомПазару,смерфизиотерапеут. 

08/012619/17
ЂурђићДраган,Врбас,сведочанство/аIIIразредаСредње

стручнешколе„4.јули”уВрбасу. 08/012620/17

РамовићЕнсар,НовиПазар,сведочанство/аIIразредасред-
њеМедицинскеШколеуНовомПазару,смерфизиотерапеут. 

08/012621/17
Рамовић Енсар, Нови Пазар, сведочанство/а III разреда

средњеМедицинскешколеуНовомПазару,смерфизиотерапеут.
08/012622/17

ТодоровићМилан,Београд,сведочанство/аIразредaЕлек-
тротехничкешколе„Стариград”уБеограду. 08/012623/17

Рамовић Енсар, Нови Пазар, сведочанство/а IV разреда
средњеМедицинскешколеуНовомПазару,смерфизиотерапеут.

08/012624/17
РамовићЕнсар,НовиПазар,дипломасредњеМедицинске

школеуНовомПазару,смерфизиотерапеутскитехничар. 
08/012625/17

ЈовановићМаја,Крагујевац,дипломаПрветехничкешколе
уКрагујевцу. 08/012626/17

РадуловићСаша,Куршумлија,дипломаСредњешколе. 
08/012627/17

ЛазићМарија,ЛипничкиШор,дипломаЕкономскешколе
уЛозници. 08/012628/17

СтојановићНенад,Зајечар,дипломаСредњешколе. 
08/012629/17

ЋосићВера,ВеликаДренова,дипломаГимназије„ВукКа-
раџић”уТрстенику. 08/012630/17

РајићСанела,Кикинда,дипломаЕТШ„ЈованТрајковић”у
Зрењанину. 08/012631/17

БланушаДејан,Инђија,дипломасредњешколе. 
08/012632/17

ЂурановићАлекса,НовиСад,дипломаТехничкешколеу
Оџацима. 08/012633/17

Петровић Валентина, Београд, диплома Гимназије „Вук
Караџић”уТрстенику. 08/012634/17

Романовић Биљана, Пожега, диплома Гимназије „Свети
Сава”уПожеги. 08/012635/17

МаксимовићРадица,СмедеревскаПаланка,дипломаХТП
школе„ЖикицаДамњановић”уСмедеревскојПаланци. 

08/012636/17
Анђелковић Саша, Сремски Карловци, диплома МЕТШ

„Гоша”уСмедеревскојПаланци. 08/012637/17
АнђелковићСаша,СремскиКарловци,сведочанство/аI,II,

IIIразредаМЕТШ„Гоша”уСмедеревскојПаланци. 
08/012638/17

ШушићТања,СмедеревскаПаланка,дипломаМЕТШ„Го-
ша”уСмедеревскојПаланци. 08/012639/17

Ратковић Александар, Топола, диплома Средње школе
„КраљПетарI”уТополи. 08/012640/17

Ђуретић Јована,Београд,дипломаТрећебеоградске гим-
назије. 08/012641/17

Бошковић Горан, Ветерник, сведочанство/а о завршеној
ОШ„МихајлоПупин”уВетрнику. 08/012642/17

ПетровићМарко, Панчево, уверење о положеном матур-
скомиспитууПољопривреднојшколи„ЈосифПанчић”уПанче-
ву,бр.09-011434/13. 08/012643/17

ЗорићСофија,НовиСад,дипломаПетебеоградскегимна-
зије. 08/012644/17

Микарић  Димитрије, Краљево, сведочанство/а I разреда
ЕСТШ„НиколаТесла”уКраљеву,смерелектротехничаренер-
гетике,издата2016. 08/012645/17

ГеоргијевскиВиолета,Кула,дипломаПољопривреднопре-
храмбенешколеуЦрвенки. 08/012646/17

ЖивановићТ.Зоран,Стариград,дипломаТехничкeшколe
„23.мај”уПанчеву. 08/012647/17

КобиларовМилица,НовиСад,дипломаозавршенојГим-
назији„ЈованЈовановићЗмај”уНовомСаду. 08/012649/17

ГодићЂорђе, Стари град, диплома Грађевинскe техничкe
школeзакадровеграђевинскеструкезанискоградњууБеограду.

08/012650/17
МилосављевићМилица,Београд,дипломаIVстепенаХе-

мијско-прехрамбенотехнолошкешколеуБеограду. 
08/012651/17

КобиларовМилица,НовиСад,сведочанство/аI,II,IIIиIV
разредаГимназије„ЈованЈовановићЗмај”уНовомСаду. 

08/012652/17
Пилиповић Стеван, Нови Сад, диплома Електротехничке

школе„МихајлоПупин”уНовомСаду. 08/012653/17
Прица Радован, Земун, диплома Текстилнешколе у Бео-

граду. 08/012654/17
ИсмаиловићХанума,Ниш,сведочанство/аIразреда„Ратко

Павловић”уНишу,школске1988/89. 08/012656/17
Ујић Стефан, Београд, диплома Електротехничке школе

„Стариград”уБеограду. 08/012657/17
УјићСтефан,Београд,сведочанство/аI,II,IIIиIVразреда

Елетротехничкешколе„Стариград”уБеограду. 08/012658/17
НиколићМикица,Чачак,дипломаМашинскосаобраћајне

школеуЧачку. 08/012659/17
СелецкиДанијела,Суботица, дипломаЕкономскe средњe

школe„БосаМилићевић”уСуботици. 08/012660/17
БогдановићБобан,Чачак,дипломаГимназијeуЧачку. 

08/012661/17
Гајић Бранко, Ваљево, диплома Пољопривреднешколе у

Ваљеву. 08/012662/17
ПеринЈован,СтараПазова,дипломаозавршенојГимнази-

ји„БориславПетровБраца”уВршцу. 08/012663/17
ПавловићЈована,Београд,дипломаСредњешколезаеко-

номију,правоиадминистрацијууБеограду. 08/012664/17
УзелацОбрад,Београд,дипломаIVстепенаСаобраћајно-

техничкешколеуЗемуну. 08/012665/17
РосићСаша,Кикинда,дипломаСредњехемијскотехноло-

шкеиграђевинскешколеуКикинди. 08/012666/17
НиколићСлободанаКатарина,Земун,дипломасредњеЗа-

натскешколеуБеограду. 08/012667/17
СловакСрђан,Ириг,дипломаСредњестручнешколе„Бо-

риславМихајловићМихиз”уИригу. 08/012668/17
ИвановићДимитрије,НовиСад,дипломасредњеМашин-

скешколеуНовомСаду. 08/012669/17
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ДобрићМарко,НовиПазар,дипломаIVстепенаПолитех-

ничкешколезановетехнологијеуБеограду. 08/012670/17
ДобрићМарко,НовиПазар,сведочанство/а IразредаПо-

литехничкешколезановетехнологијеуБеограду. 08/012671/17
ДобрићМарко,НовиПазар,сведочанство/аIIразредаПо-

литехничкешколезановетехнологијеуБеограду. 08/012672/17
ДобрићМарко,НовиПазар,сведочанство/аIIIразредаПо-

литехничкешколезановетехнологијеуБеограду. 08/012673/17
ПетерНиколет,МалиИђош,дипломаСредњешколе. 

08/012674/17
ДобрићМарко,НовиПазар,сведочанство/аIVразредаПо-

литехничкешколезановетехнологијеуБеограду. 08/012675/17
АнишићМарија,Чуруг,дипломаМедицинскешколе„До-

ситејОбрадовић”уНовомСаду,бр.589-32од13.05.2016. 
08/012676/17

Вукашиновић Јелена, Нови Сад, диплома Хемијско-тех-
ничкешколеуНовомСаду. 08/012677/17

МикарићСветлана,Пожаревац,дипломаМедицинскешко-
леуПожаревцу. 08/012678/17

ГилићБиљана,Зајечар,сведочанство/аIразредаМедицин-
скешколеуЗајечару. 08/012679/17

Гилић Биљана, Зајечар, сведочанство/а II разреда Меди-
цинскешколеуЗајечару. 08/012680/17

Гилић Биљана, Зајечар, сведочанство/а III разредаМеди-
цинскешколеуЗајечару. 08/012681/17

Гилић Биљана, Зајечар, сведочанство/а IV разредаМеди-
цинскешколеуЗајечару. 08/012682/17

БаслимиРифат,Алибунар,дипломаЕкономско-трговинске
школе„ДоситејОбрадовић”уАлибунару. 08/012683/17

КојадиновићМиланко,Прибој,дипломаМЕТШуПрибоју.
08/012684/17

ЗаролБондина,Чонопља,сведочанство/а IразредаМеди-
цинскешколе„ДрРужицаРип”уСомбору. 08/012686/17

ЗаролБондина,Чонопља,сведочанство/аIIразредаМеди-
цинскешколе„ДрружицаРип”уСомбору. 08/012687/17

ЗаролБондина,Чонопља,сведочанство/аIIIразредаМеди-
цинскешколе„ДрружицаРип”уСомбору. 08/012688/17

ЗаролБондина,Чонопља,сведочанство/аIVразредаМеди-
цинскешколе„ДрружицаРип”уСомбору. 08/012689/17

СпоринНикша,Зрењанин,сведочанство/а Iразредасред-
њеЕлектротехничкешколе„МихајлоПупин”уНовомСаду. 

08/012690/17
ПумпаловићНенад, Чукарица, дипломаV степенаПоли-

техничкешколеуКрагујевцу. 08/012691/17
РадоњићДрагана,ВрњачкаБања,дипломаозавршенојБи-

блиотекарско-књижарскојшколи„ИвоАндрић”уБеограду,из-
даташколске1976. 08/012692/17

МаринковићАна,Београд,сведочанство/аI,II,IIIиIVраз-
редаГеолошкоихидрометеоролошкешколе„МилутинМилан-
ковић”уБеограду. 08/012693/17

ТраилуцићЗоран,Бор,дипломаМЕТшколе. 08/012694/17
МаринковићАна,Београд,дипломаГеолошкеихидроме-

теоролошкешколе„МилутинМиланковић”уБеограду. 
08/012695/17

Нешић Ненад, Шабац, диплома Техничке школе „Коста
Абрашевић”уШапцу,смерелектомеханичарзатермичкеирас-
хладнеуређаје. 08/012696/17

КатићДанијела,Драгинац,дипломаСредњешколе. 
08/012697/17

Савић Владимир, Липнички Шор, диплома Економске
школеуЛозници. 08/012698/17

ТешићАлександар,Лозница,дипломаЕкономскешколеу
Лозници. 08/012699/17

Ивковић М. Душица, Куршумлија, диплома Економске
школеуКуршумлији. 08/012700/17

Милојевић Бланша, Крушевац, диплома Хемијско-техно-
лошкешколеуКрушевцу. 08/012701/17

ДаљевићМилка,Вајска,дипломаТехничкешколеуОџа-
цима. 08/012702/17

КуткурезовићБиљана,Стариград,сведочанство/аIIIиIV
разредасредњеМедицинскешколеуБеограду,смерпедијатриј-
скасестра-техничар. 08/012703/17

КуткурезовићБиљана,Стариград,дипломасредњеМеди-
цинскешколеуБеограду,смерпедијатријскасестра-техничар.

08/012704/17
МудринићМиодраг,Чукарица,сведочанство/а I, II, IIIи IV

разредасредњеЕлектротехничкешколе„РадеКончар”уБеограду.
08/012705/17

Јовић Светлана, Београд, диплома Дванаесте београдске
гимназије. 08/012706/17

Микуљан Вера, Сремски Карловци, диплома Гимназије
„СветозарМарковић”уНовомСаду. 08/012707/17

КрстићВојкан,Ниш, сведочанство/а I разреда Гимназије
„СтеванСремац”уНишу,школске1981/82. 08/012708/17

ЂурићДарко,Савскивенац,сведочанство/аIIIразредаСШ
Угоститељско-туристичкешколауБеограду. 08/012709/17

Видановић Јелена, Крагујевац, сведочанство/а I разреда
Првекрагујевачкегимназије. 08/012710/17

КрстићВојкан,Ниш,сведочанство/аIIразредаГимназије
„9.мај”уНишу,школске1982/83. 08/012711/17

Видановић Јелена, Крагујевац, сведочанство/а II разреда
Првекрагујевачкегимназије. 08/012712/17

КарасМарко,Београд,дипломаУгоститељскотуристичкe
школeуБеограду. 08/012713/17

Немет Габор, Кикинда, диплома Економско трговинске
школеуКикинди. 08/012714/17

КарасМарко,Београд,сведочанство/аI,II,IIIиIVразреда
УгоститељскотуристичкешколеуБеограду. 08/012715/17

КолунџићМирјана,Београд,дипломаМедицинскешколеу
Београду. 08/012716/17

Божић Јован, Бешка, диплома Техничке школе „Михајло
Пупин”уИнђији. 08/012717/17

МладеновићМитар,Гроцка,дипломаЗуботехничкешколе
уБеограду. 08/012718/17

БулатовићДимитрије,Приштина,сведочанство/аIразреда
ГрађевинскосаобраћајнешколеуГрачаници. 08/012719/17

НезировићПерица,Ниш,дипломаГТШ„Неимар”уНишу.
08/012720/17

МартиновићДушко,Бечеј,сведочанство/а IIразредаЕко-
номско-трговинскешколеуБечеју. 08/012721/17

МартиновићДушко,Бечеј,сведочанство/аIIIразредаЕко-
номско-трговинскешколеуБечеју. 08/012722/17

ЈовановићЖиворад,Ниш,дипломаЕТШ„НиколаТесла”у
Нишу,бр.08-1912/1,издата04.12.1989. 08/012723/17

МиленовићМиодраг,Зајечар,дипломаГимназијеуЗајечару.
08/012724/17

ВучковићНикола,Београд,дипломаОТЦ„Првимај”уБе-
ограду. 08/012725/17

АлијевићСтеван,Београд,уверењеСаобраћајно-техничке
школеуЗемуну. 08/012726/17

ПерићМилош,Београд, дипломаМОЦ„РадојеДакић” у
Раковици. 08/012727/17

ВлајковићСрђан,Београд,дипломаМЕЕШ„СтеванФили-
повић”уБеограду. 08/012728/17

Ераковић Дејан, Велика Плана, диплома ОЦ „Светозар
Марковић”уВеликојПлани. 08/012729/17

БахтијаревићНикола,Блаце,дипломаСредњешколе. 
08/012730/17

ПетровићЂорђе,Шабац, диплома Средњешколе „Коста
Абрашевић”уШапцу. 08/012731/17

Милановић Марко, Ћуприја, диплома Техничке школе у
Ћуприји. 08/012732/17

МихаљевићМарко,Крушевац, сведочанство/а IV разреда
Економско-трговинскешколеуКрушевцу. 08/012733/17

Михаљевић Марко, Крушевац, диплома Економско-трго-
винскешколеуКрушевцу. 08/012734/17

Степановић Тијана, Велики Црљени, диплома Гимназије
ЛазаревацуЛазаревцу. 08/012735/17

НађКорнел,НовиСад,дипломаСаобраћајнешколеуЗе-
муну. 08/012736/17

МатићАлександар,Београд,дипломаУгоститељско-тури-
стичкешколеуБеограду,бр.35/175. 08/012737/17

ТадићВелимир,Крајишник,сведочанство/аIразредаСШ
„ВукКараџић”уСечњу. 08/012738/17

ТадићВелимир,Крајишник,сведочанство/аIIразредаСШ
„ВукКараџић”уСечњу. 08/012739/17

СтојановићДраган,Јелашница,сведочанство/аIIIразреда
ПШШ„ЈосифПанчић”уСурдулици. 08/012740/17

СтојановићДраган,Јелашница,сведочанство/аIVразреда
ПШШ„ЈосифПанчић”уСурдулици. 08/012741/17

МирашевићНемања,Земун,дипломаЗемунскегимназије.
08/012742/17

Радовановић Вељко, Вреоци, диплома Техничке школе
„Колубара”уЛазаревцу. 08/012743/17

Коларик Карољ, Сомбор, диплома обр. васп. орг. позив-
ноусмеренообр.ивасп.средњегстепена"ЛазарНешић"ООУР
грађ.дрвопрерађивачкеструкеуСуботици. 08/012744/17

ЈанчићНикола,Лесковац,дипломаГимназијеуЛесковцу. 
08/012745/17

КрстевскиТања,Крагујевац,дипломаГимназијеуЋуприји.
08/012746/17

Милуновић Марина, Ћуприја, диплома Гимназије у Ћу-
прији. 08/012747/17

БлагојевићСтефан,БањаКовиљача,дипломасредњешколе.
08/012748/17

ПоповићЗорица,Београд,дипломаПрвебеоградске гим-
назијеуБеограду. 08/012749/17

Костић Бранислав, Београд, диплома Електротехничке
школе„НиколаТесла”уБеограду. 08/012750/17

СтанојевићЗорица,Ниш,дипломаПрехрамбено-хемијске
школеуНишу,смерпрехрамбенитехничар. 08/012751/17

ПоповићЗоран,Барајево,дипломаШколеученикаупри-
вреди„РадеКончар”уБеограду. 08/012752/17

НедељковићИгор,Ваљево,дипломаГимназије. 
08/012753/17

ПетровићСлађана,Јагодина,дипломаПрветехничкешко-
леуЈагодини. 08/012754/17

ШуманЕсад,Прибој,дипломаМЕТШуПрибоју. 
08/012755/17

ФакинГордана, Буковац, дипломаМедицинскешколе „7.
април”уНовомСаду. 08/012756/17

ЦветковићМиле,БањаКовиљача,дипломаТехничкешколе.
08/012757/17

ЂорђевићБобан,БањаКовиљача,дипломаОЦ„Јован Ја-
нићијевић”уСмедереву. 08/012758/17

НиколићДрагана,Меленци,дипломаЕТШ„ЈованТрајко-
вић”уЗрењанину. 08/012759/17

Петковић Дарко, Београд, диплома Угоститељско-тури-
стичкешколеуВрњачкојБањи. 08/012760/17

ГлишићЖиворад,Топола,дипломаОВЦ„МилићРадова-
новић”уТополи. 08/012761/17

ВујовићПавле,Београд,дипломаОсмебеоградскегимна-
зије. 08/012762/17

СимоновићНебојша,Ратково,дипломасредњеЕкономске
школе„СветозарМилетић”уНовомСаду. 08/012763/17

Филиповић Ђурђина, Топола, диплома Средње школе
„КраљПетарI”уТополи. 08/012764/17

SadallaAhmed,Београд,дипломаМашинскешколе„Змај”
уЗемуну. 08/012765/17

SadallaAhmed,Београд,сведочанство/аIразредаМашин-
скешколе„Змај”уЗемуну. 08/012766/17

SadallaAhmed,Београд,сведочанство/аIIразредаМашин-
скешколе„Змај”уЗемуну. 08/012767/17

SadallaAhmed,Београд,сведочанство/аIIIразредаМашин-
скешколе„Змај”уЗемуну. 08/012768/17

Sadalla Ahmed, Београд, сведочанство/а IV разреда Ма-
шинскешколе„Змај”уЗемуну. 08/012769/17

Ћировић Невена, Чајетина, диплома Угоститељско-тури-
стичкешколеуЧајетини. 08/012770/17

МилутиновићМарина, Јагодина,сведочанство/а Iразреда
ГимназијеуПожаревцу. 08/012771/17

МилутиновићМарина,Јагодина,сведочанство/аIIразреда
ГимназијеуПожаревцу. 08/012772/17

МилутиновићМарина,Јагодина,сведочанство/аIIIразре-
даГимназијеуПожаревцу. 08/012773/17

МилутиновићМарина,Јагодина,сведочанство/аIVразре-
даГимназијеуПожаревцу. 08/012774/17

МилутиновићМарина,Јагодина,дипломаГимназијеуПо-
жаревцу. 08/012775/17

Видановић Јелена,Крагујевац, сведочанство/а III разреда
Првекрагујевачкегимназије. 08/012776/17

ПетровићУрош,Обреновац,сведочанство/аIIразредаВа-
здухопловнеакадемијеуБеограду. 08/012777/17

Урошевић Стефан, Београд, диплома Електротехничке
школе„НиколаТесла”уБеограду. 08/012778/17

АнтанасковићАлександра,ВладичинХан,дипломаЕвроп-
скепословнешколе„МилутинМиланковић”уБеограду. 

08/012779/17
АнтанасковићАлександра,ВладичинХан,сведочанство/а

I,II,IIIиIVразредаЕвропскепословнешколеуБеограду. 
08/012780/17

ВићентијевићИвана,Београ, сведочанство/а I, II, IIIи IV
разредаМедицинскешколе„Звездара”уБеограду.08/012781/17

ПетровићМилена,Београд,дипломаШколезадизајнтек-
стилауБеограду. 08/012782/17

Јовановић Марија, Палилула, диплома Гимназије „Свети
Сава”уБеограду. 08/012783/17

ЈоксимовићГоран,Гроцка,дипломаСредњешколе„17.ок-
тобар”уГроцкој. 08/012784/17

НиколићСаша,Ниш,дипломаГимнзије„БораСтанковић”
уНишу. 08/012785/17

ВасиљевићДанијела,Крагујевац,сведочанство/аIразреда
ТехничкешколезамашинствоисаобраћајуКрагујевцу. 

08/012786/17
МилићевићЈелена,Београд,дипломаIVстепенаХемијско-

прехрамбенотехнолошкешколеуБеограду. 08/012787/17
ЋирићДраган,Београд,дипломаОЦзабродарство,бродо-

градњуихидроградњууБеограду. 08/012788/17
Миладиновић Звонко, Београд, дипломаОбразовног цен-

траПКБ. 08/012789/17
Сантрач Нада, Челарево, диплома Гимназије „Лаза Ко-

стић”уНовомСаду. 08/012790/17
Миодраг Горан, Старчево, сведочанство/а I разреда Ма-

шинскешколеуПанчеву,школске1989/90. 08/012791/17
БркићНевена,Београд,сведочанство/аIразредаТринаесте

београдскегимназије. 08/012792/17
Миодраг Горан, Старчево, сведочанство/а II разредаМа-

шинскешколеуПанчеву,школске1990/94. 08/012793/17
МиодрагГоран,Старчево, сведочанство/а III разредаМа-

шинскешколеуПанчеву,школске1991/92. 08/012794/17
БркићНевена,Београд,сведочанство/аIIразредаТринае-

стебеоградскегимназије. 08/012795/17
БркићНевена,Београд,сведочанство/аIIIразредаТринае-

стебеоградскегимназије. 08/012796/17
БркићНевена,Београд,сведочанство/аIVразредаТринае-

стебеоградскегимназије. 08/012797/17
Бркић Невена, Београд, диплома Тринаесте београдске

гимназије. 08/012798/17

– ЈАВ НЕ ИС ПРА ВЕ ВИ СО КО ШКОЛ СКИХ УСТА НО ВА –
НиколићСлавица,Лебане,дипломаВишеекономскешко-

леуЛесковцу,бр.105/17-5245. 09/002104/17
РадосављевићМилица,НовиБеоград,студентскакњижи-

ца-индексСингидунум,туризамихотелијерствоуБеограду. 
09/002105/17

ЈањићЈасмина,Ћуприја,дипломаВишeмедицинскeшколe
уБеограду. 09/002106/17

ЖивановићАлександра,Земун,студентскакњижица-ин-
дексВисокетуристичкешколеуБеограду,бр.114/2010. 

09/002107/17
ЂорђевићЈелена,Аранђеловац,студентскакњижица-ин-

дексЕкономскогфакултетауБеограду. 09/002108/17

– РА ЗНО –
ДООМарас,Ужице,дозволазамеђународнидрумскипре-

воз ствариGRбр. 11202, издата одМинистарства грађевинар-
ства,саобраћајаиинфраструктуре. 11/004941/17

Станковић Иван, Младеновац, меморијска картица диги-
талног тахографа за возача бр. SRB0000019264000, издата од
Агенцијезабезбедностсаобраћаја. 11/004942/17

Buraspedd.o.o.,Врбас,дозволазамеђународнитранспорт
TR3 zemбр. 579800,издатаодМинистарства грађевинарства,
саобраћајаиинфраструктуре. 11/004943/17

Лукић Рајко, Петроварадин, ADR-Certifikat о стручној
оспособљеностивозачазавозилакојапревозеопаснематерије
број1324/12,издатодМУПРС-Секторзаванреднеситуације. 

11/004944/17
Џамбић Угљеша, Београд, потврда о контроли уградње

уређајазапогонвозиланаТНГбр.062082-14Кисеријскиброј
обрасца0188592,издатаодAMСС-ЦМВд.о.о. 11/004945/17

Поповић Милорад, Београд, уверење за уградњу плина
број 014480-13 које је одштампано на обрасцу серијског броја
0014710. 11/004946/17

ВиторовићМилутин,НоваВарош,потврдаоисправности
уређајаиопремезапогонвозиланаТНГброј023318-16,издата
одАуто-мотосавезаСрбије-Центарзамоторнавозилаподсе-
ријскимбројемобрасца0323462. 11/004947/17

Trade trans express, Крагујевац, дозвола за међународни
транспортствариRUS-b2017бр.788219,издатаодМинистар-
стваграђевинарства,саобраћајаиинфраструктуре.11/004948/17

Trade trans express, Крагујевац, дозвола за међународни
транспортствариRUS-bHL2017бр.790194,издатаодМини-
старстваграђевинарства,саобраћајаиинфраструктуре. 

11/004949/17



27. новембар 2017. Број 107 133
– елек тро е нер гет ску мре жу по ла га ти нај ма ње 0,5 m од те ме-

ља обје ка та и 1 m од ко ло во за, а где је мо гу ће мре жу по ла га ти у 
сло бод ним зе ле ним по вр ши на ма;

– укр шта ње ка блов ског во да са пу тем из ван на се ља вр ши се 
та ко што се кабл по ла же у бе тон ски ка нал, од но сно у бе тон ску или 
пла стич ну цев уву че ну у хо ри зон тал но из бу шен отвор, та ко да је 
мо гу ћа за ме на ка бла без рас ко па ва ња пу та; вер ти кал ни раз мак из-
ме ђу гор ње иви це ка блов ске ка на ли за ци је и по вр ши не пу та тре ба 
да из но си нај ма ње 0,8 m;

– ме ђу соб ни раз мак енер гет ских ка бло ва (ви ше жил них, од-
но сно ка блов ског сно па три јед но жил на ка бла) у истом ро ву од ре-
ђу је се на осно ву струј ног оп те ре ће ња, али не сме да бу де ма њи од 
0,07 m при па ра лел ном во ђе њу, од но сно 0,2 m при укр шта њу; да 
се обез бе ди да се у ро ву ка бло ви ме ђу соб но не до ди ру ју, из ме ђу 
ка бло ва мо же це лом ду жи ном тра се да се по ста ви низ опе ка, ко је 
се мон ти ра ју на са ти це на ме ђу соб ном раз ма ку од 1 m;

– при па ра лел ном во ђе њу енер гет ских и те ле ко му ни ка ци о-
них ка бло ва нај ма ње ра сто ја ње мо ра би ти 0,5 m за ка бло ве на по на 
1 kV, 10 kV и 20 kV, од но сно 1 m за ка бло ве на по на 35 kV;

– при укр шта њу са те ле ко му ни ка ци о ним ка бло ви ма нај ма ње 
ра сто ја ње мо ра би ти ве ће од 0,5 m, а угао укр шта ња тре ба да бу де 
у на се ље ним ме сти ма нај ма ње 300, по мо гућ ству што бли же 900, а 
ван на се ље них ме ста нај ма ње 450; по пра ви лу елек тро е нер гет ски 
кабл се по ла же ис под те ле ко му ни ка ци о них ка бло ва;

– ни је до зво ље но па ра лел но по ла га ње енер гет ских ка бло ва 
из над или ис под це ви во до во да и ка на ли за ци је;

– хо ри зон тал ни раз мак енер гет ског ка бла од во до вод не или 
ка на ли за ци о не це ви тре ба да из но си нај ма ње 0,5 m за ка бло ве 35 
kV, од но сно нај ма ње 0,4 m за оста ле ка бло ве.

– при укр шта њу, енер гет ски кабл мо же да бу де по ло жен ис-
под или из над во до вод не или ка на ли за ци о не це ви на ра сто ја њу од 
нај ма ње 0,4 m за ка бло ве 35 kV, од но сно нај ма ње 0,3 m за оста ле 
ка бло ве;

– уко ли ко не мо гу да се по стиг ну раз ма ци из прет ход не две тач-
ке на тим ме сти ма енер гет ски кабл се про вла чи кроз за штит ну цев;

– ни је до зво ље но па ра лел но по ла га ње елек тро е нер гет ских 
ка бло ва из над или ис под це ви га со во да; 

– раз мак из ме ђу енер гет ског ка бла и га со во да при укр шта њу и 
па ра лел ном во ђе њу тре ба да бу де у на се ље ним ме сти ма 0,8 m, од-
но сно из ван на се ље них ме ста 1,2 m. Раз ма ци мо гу да се сма ње до 
0,3 m ако се кабл по ло жи у за штит ну цев ду жи не нај ма ње 2 m са обе 
стра не ме ста укр шта ња или це лом ду жи ном па ра лел ног во ђе ња.

Од ре ђи ва ње оста лих си гур них уда ље но сти и ви си на од обје-
ка та, као и укр шта ње елек тро е нер гет ских во до ва ме ђу соб но и са 
дру гим ин ста ла ци ја ма вр ши ти у скла ду са ва же ћом ре гу ла ти вом 
за из град њу над зем них елек тро е нер гет ских во до ва на зив ног на по-
на од 1 kV до 400 kV. 

Пра ви ла уре ђе ња за во до ве 110, 220 и 400 kV 
Има ју ћи у ви ду про стор не зах те ве ко ји се по ста вља ју пре но-

сној мре жи од 400 kV, 220 kV и 110 kV нео п ход но је ре зер ви са ти 
по треб ни про стор за ње не ко ри до ре. Сва ка град ња ис под и у бли-
зи ни да ле ко во да усло вље на је „Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма-
ти ви ма за из град њу над зем них елек тро е нер гет ских во до ва на зив-
ног на по на од 1 до 400 kV” („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 65/88 
и „Слу жбе ни лист СРЈ”, број 18/92). За до би ја ње са гла сно сти за 
град њу обје ка та у бли зи ни или ис под да ле ко во да чи ји је вла сник 
АД „Елек тро мре жа Ср би је” по треб на је са гла сност. Са гла сност се 
да је на из ра ђе ни eлаборат, ура ђен од овла шће не про јект не ор га ни-
за ци је, у ко ме је дат та чан од нос пред мет ног да ле ко во да и објек та 
ко ји се гра ди у скла ду са од ред ба ма пра вил ни ка. 

Та бе ла 65: Пра ви ла уре ђе ња и из град ње елек тро мре жа и обје ка та
Мре жа/обје кат За штит на зо на/по јас Пра ви ла/мо гућ ност из град ње

Да ле ко вод 400 kV Мин. 30 m, обо стра-
но од хо ри зон тал не 
про јек ци је да ле ко-
во да.

евен ту ал на из град ња ис под и у бли зи-
ни да ле ко во да усло вље на је ва же ћим 
про пи си ма за из град њу над зем них елек-
тро е нер гет ских во до ва на зив ног на по на 
од 1 kV до 400 kV. Оба ве зна је из ра да 
ела бо ра та, у ко ме се да је та чан од нос 
пред мет ног да ле ко во да и објек та ко ји ће 
се гра ди ти, уз за до во ље ње по ме ну тих 
про пи са. За из град њу обје ка та ис под и 
у бли зи ни да ле ко во да по треб на је са-
гла сност опе ра то ра пре но сног од но сно 
ди стри бу тив ног си сте ма

Да ле ко вод 220 kV

Далековод 110 kV

Мин. 25 m, обостра-
но од хоризонталне 
пројекције далеко-
вода.

Мре жа/обје кат За штит на зо на/по јас Пра ви ла/мо гућ ност из град ње

Далековод 35 kV

Мин. 10 m, обостра-
но од хоризонталне 
пројекције далеко-
вода.

евентуална изградња испод и у близини 
далековода условљена је техничким 
прописима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног 
напона од 1 kV до 400 kV, тј. важећом 
регулативом. За изградњу објеката 
испод и у близини далековода потребна 
је сагласност оператора преносног 
односно дистрибутивног система.

Далековод 10 kV

Мин. 5 m, обостра-
но од хоризонталне 
пројекције далеко-
вода.

Разводно по-
стројење 400 kV Мин. 6 ha. евентуална изградња у близини 

Разводног постројења (ТС) условљена 
је техничким прописима за изградњу 
надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 kV до 400 kV, 
тј. важећом регулативом. Обавезна је 
израда елабората, у коме се даје тачан 
однос предметног далековода и објекта 
који ће се градити, уз задовољење поме-
нутих техничких прописа. За изградњу 
објеката испод и у близини далековода 
потребна је сагласност оператора 
преносног односно дистрибутивног 
система

Разводно по-
стројење 220 kV Мин. 4 ha.

ТС 110/x kV као 
отворено постр.
ТС 110/x kV 
као затворено 
постројење

Мин. 2–3ha
Грађевински објекат 
димензија 30х40 m 
и технолошке виси-
не од око 15–18 m

ТС 35/x kV 
као отворено 
постројење
ТС 35/x kV 
као затворено 
постројење

Мин. 1ha.
Грађевински објекат 
оријентационих 
димензија 20х30 m 
и потребне техно-
лошке висине

евентуална изградња у близини ТС 
условљена је техничким прописима за 
изградњу надземних електроенергет-
ских водова називног напона од 1 kV 
до 400 kV, тј. важећом регулативом. За 
изградњу објеката испод и у близини 
далековода потребна је сагласност опе-
ратора преносног односно дистрибути-
вног система

Град ња у бли зи ни или ис под да ле ко во да је усло вље на и За-
ко ном о за шти ти од не јо ни зу ју ћих зра че ња. За штит ни по јас је де-
фи ни сан За ко ном о енер ге ти ци и пра те ћим ак ти ма и у од но су на 
крај њи фа зни про вод ник, са обе стра не про вод ни ка, ши ри не из но-
се 25 m за на пон ски ни во 110 kV, од но сно 30 m за на пон ске ни вое 
220 kV и 400 kV.

Тра се пла ни ра них да ле ко во да на гра фич ком при ло гу Ре фе-
рал на кар та 2.2. Енер гет ска и те ле ко му ни ка ци о на ин фра струк ту ра 
за ко је ни су ура ђе не план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја су ори јен-
та ци о не.

То пли фи ка ци ја 
Код про јек то ва ња и из град ње обје ка та и во до ва за ди стри бу ци ју 

то плот не енер ги је, оба ве зно је по што ва ње и при ме на свих ва же ћих 
тех нич ких про пи са и нор ма ти ва из ове обла сти. Та ко ђе, при уре ђе њу 
и из град њи про сто ра по себ ну па жњу обра ти ти на то да се не угро зи 
не сме та но оба вља ње тран спор та енер гет ских флу и да, вре ле во де за 
да љин ско гре ја ње и во де не па ре за тех но ло шке про це се по тро ша ча.

Ко тлар ни ца (КО)
То пло вод но енер гет ско по стро је ње – ко тлар ни ца мо же би ти 

из ве де на као са мо стал ни обје кат, кон теј нер ко тлар ни ца и ко тлар-
ни ца у објек ту ко ри сни ка. 

Као го ри во за ко тлар ни це пред ви ђа се: га со ви то го ри во (при-
род ни зем ни гас и теч ни нафт ни гас), теч но го ри во (ла ко лож уље) 
и чвр сто го ри во. По ло жај и ве ли чи на објек та ко тлар ни це, де фи-
ни са на је ин ста ли са ним то плот ним ка па ци те том и вр стом го ри ва 
ко је се ко ри сти. Ко тлар ни ца мо ра да за до во љи све ва же ће за ко не и 
про пи се у по гле ду за шти те чо ве ко ве око ли не. 

Про стор на ко ме се гра ди КО као са мо стал ни обје кат мо ра 
би ти огра ђен. Огра ђи ва ње ком плек са ко тлар ни це из во ди ти тран-
спа рент ном огра дом од це ви или ку ти ја стих про фи ла, а огра да мо-
ра да ис пу ња ва сле де ће усло ве:

– из ме ђу огра де и спољ них зи до ва КО мо ра по сто ја ти за-
штит на зо на од нај ма ње 2 m;

– огра да не сме би ти ни жа од 2 m;
– улаз у КО, од но сно у огра ђе ни про стор, мо ра би ти обез бе-

ђен вра ти ма ко ја се отва ра ју на спољ ну стра ну, чи је су ди мен зи је 
нај ма ње 3x2 m; 

– до сва ког објек та КО, мо ра се обез бе ди ти при ступ ни пут на 
нај бли жу јав ну са о бра ћај ни цу, ми ни мал не ши ри не 3 m.

Уко ли ко се обје кат ко тлар ни це гра ди у зо ни рас кр сни це њен 
по ло жај мо ра би ти та кав да не угро жа ва пре глед ност, без бед ност 
и ком фор кре та ња свих уче сни ка у са о бра ћа ју, у скла ду са тех нич-
ким нор ма ти ви ма про пи са ним за ову област.

Пре пумп на ста ни ца (ППС)
Објек ти ППС се мо гу гра ди ти за ви сно од по тре ба на ма ги-

страл ним то пло во ди ма, то пло во ди ма, бло ков ским то пло во ди ма и 
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то пло вод ним при кључ ци ма. ППС мо гу би ти из ве де не над зем но 
као са мо стал ни објек ти, под зем но у шах то ви ма и ко мо ра ма, или 
се мо гу сме сти ти у про сто ри ма бив ших ко тлар ни ца пре тво ре них у 
пре дај не и пре пумп не ста ни це.

Зи да ни обје кат ППС се не огра ђу је и не ма за штит ну зо ну. 
Ни во бу ке ко ји еми ту је ППС мо ра се огра ни чи ти уград њом од го-
ва ра ју ћих изо ла ци о них ма те ри ја ла у зи до ве објек та и уград њом 
од го ва ра ју ћих при гу ши ва ча бу ке, ка ко би ни во бу ке био ис под 40 
db да њу и 35 db но ћу.

До сва ке ППС мо ра се обез бе ди ти при ступ, од го ва ра ју ће ши-
ри не, ра ди сме шта ја уре ђа ја и опре ме са ар ма ту ром. Она мо ра по-
се до ва ти при кључ ке за во до вод, ел. енер ги ју и ка на ли за ци ју. ППС 
мо ра би ти вен ти ли са на и опре мље на про тив-по жар ним апа ра ти ма. 
Уко ли ко се обје кат ППС при сла ња уз по сто је ћи обје кат мо ра се 
при ба ви ти са гла сност вла сни ка (ко ри сни ка) ста но ва или по слов-
ног про сто ра чи ји се про зор ски отво ри на ла зе на стра ни згра де уз 
ко ју се по ста вља пре пумп на ста ни ца.

Уко ли ко се ППС гра ди у зо ни рас кр сни це, њен по ло жај мо-
ра би ти та кав да не угро жа ва пре глед ност, без бед ност и ком фор 
кре та ња свих уче сни ка у са о бра ћа ју. Од ППС до по сто је ће то пло-
вод не мре же мо гу ће је из гра ди ти при па да ју ће то пло во де и то пло-
вод не при кључ ке.

То плот на под ста ни ца (ПС)
Објек ти ПС мо гу би ти зи да ни или мон та жни (кон теј нер ске 

ПС). Зи да ни објек ти се пред ви ђа ју за ве ће по тро ша че и сме шта ју 
се у објек те ко ри сни ка – у по друм ском или при зем ном де лу објек-
та. Мон та жни објек ти ПС се пред ви ђа ју за ма ње објек те, објек те 
ин ди ви ду ал ног ста но ва ња или ма ње гра ђе вин ске објек те за јед нич-
ког ста но ва ња ко ји не ма ју усло ве за сме штај ПС у објек ту ко ри-
сни ка.

ПС мо гу би ти из ве де не над зем не као са мо стал ни објек ти, 
под зем не у окви ру објек та, или се мо гу сме сти ти у про сто ри је 
бив ших ко тлар ни ца пре тво ре них у пре дај не ста ни це. По ред то га, 
пре дај не ста ни це (ПС) се мо гу сме сти ти у окви ру кон теј не ра ПС.

Ни во бу ке ко ји еми ту је ПС мо ра се огра ни чи ти уград њом од-
го ва ра ју ћих изо ла ци о них ма те ри ја ла у зи до ве објек та и уград њом 
од го ва ра ју ћих при гу ши ва ча бу ке, ка ко би ни во бу ке био ис под 40 
db да њу и 35 db но ћу.

Уко ли ко се обје кат ПС при сла ња уз по сто је ћи обје кат мо ра се 
при ба ви ти са гла сност вла сни ка (ко ри сни ка) ста но ва или по слов-
ног про сто ра чи ји се про зор ски отво ри на ла зе на стра ни згра де уз 
ко ју се по ста вља под ста ни ца.

То пло вод (ТО)
То пло вод на мре жа мо же да се по ста ви под зем но (ка нал ски, 

са пре ди зо ло ва ним и це ви ма за ли ве ним изо ла ци о ном ма сом) и 
над зем но. Тра су то пло во да тре ба ода бра ти та ко да она ис пу ња ва 
оп ти мал не тех нич ке и еко ном ске усло ве. То пло вод на мре жа се во-
ди до по тро ша ча и за вр ша ва се у пре дај ним ста ни ца ма.

Тра са то пло вод не мре же (ТО) се по ста вља у ре гу ла ци о ном 
по ја су са о бра ћај ни це и то у зе ле ном (ивич ном или сред њем) по-
ја су или у тро то а ру. Уко ли ко ови про сто ри не по сто је, или су по-
пу ње ни дру гим ин фра струк тур ним во до ви ма или њи хо вим за-
штит ним зо на ма, ТО се по ста вља ис под ко ло во за. Код по ла га ња 
то пло вод них це ви у пе шач кој ста зи пре по ру чу је се фор ми ра ње по-
ја са за сме штај ко му нал них ин ста ла ци ја.

Ра сто ја ња тра се ди стри бу тив ног ТО до те ме ља објек та мо-
ра би ти нај ма ње 2,0 m или 1,0 m од при кључ не мре же (ме ре но од 
бли же це ви), ка ко би се из бе гло сле га ње де ло ва објек та по ред ко га 
про ла зи то пло вод. У Та бе ли 4. да та су ми ни мал на ме ђу ра сто ја ња 
са дру гим под зем ним ин фра струк тур ним во до ви ма.

Та бе ла 66:  Пре по ру че на нај ма ња хо ри зон тал на ме ђу ра сто ја ња са дру гим под зем ним ин фра струк тур ним во до ви ма
В ФК КК Е ГСП ТТ Г (ди стриб.)

1 kV 35 kV 110 kV р = 0,05÷4бар р = 6÷12бар
То пло вод (ТО) 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,6 – 0,4 1,0

За штит ни слој зе мље из над це ви из но си мин. 0,6 m. Из у зет но 
над слој мо же би ти и 0,4 m под усло вом да се пре ду зму до дат не ме-
ре за шти те. Ми ни мал на ду би на уко па ва ња при укр шта њу ТО-а са:

– же ле знич ким и трам вај ским пру га ма из но си 1,5 m ра чу на-
ју ћи од гор ње иви це за штит не це ви до гор ње иви це пра га,

– пу те ви ма и ули ца ма из но си 0,6 m из над гор ње за штит не 
пло че, или гор ње по вр ши не за штит ног сло ја пе ска без ка нал но по-
ста вље ног то пло во да, и

– енер гет ским ка бло ви ма 110 kV – ра сто ја ње до ње ко те ка-
бла и гор ње ко те це ви то пло во да тре ба да из но си 0,9 m и то пре ма 
усло ви ма ПД „Елек тро ср би је Кра ље во – по гон Ла за ре вац”.

Та бе ла 67: Од нос то пло во да и енер гет ског ка бла

Од нос то пло во да и енер гет ског ка бла
За на пон ка блов ског во да
1 kV 10 kV 35 kV

па ра ле лан 0,3 m 0,7 m 0,7 m
укр шта ње 0,3 m 0,6 m 0,6 m

Код по преч ног по ста вља ња то пло вод них це ви ис под са о бра-
ћај ни ца ва же сле де ћа пра ви ла:

– са о бра ћај ни ца и то пло вод на ин ста ла ци ја укр шта ју се под 
пра вим углом, од но сно у ра спо ну од 80º до 100º;

– на ме сти ма про ла ска то пло вод не мре же ис под ауто пу та, 
град ских ма ги стра ла, же ле знич ких пру га и на ме сти ма где по себ-
ни усло ви зах те ва ју, це ви по ло жи ти у ар ми ра но бе тон ске про ход не 
ка на ле или их про ву ћи кроз че лич не за штит не це ви са ре ви зи ним 
ок ни ма на оба кра ја; на це во во ду угра ди ти пре град не ор га не, са 
обе стра не; 

– ду би на по ла га ња пре и зо ло ва ног це во во да ис под са о бра ћај-
ни це је у за ви сно сти од од го ва ра ју ћег са о бра ћај ног оп те ре ће ња и 
до зво ље ног при ти ска на гор њу по вр ши ну пла стич ног омо та ча це-
во во да; ако су на по ни пре ко ра че ни мо ра се вр ши ти од го ва ра ју ћа 
за шти та.

Та бе ла 68:  За штит на зо на и мо гућ ност из град ње то пло вод не мре же 
Мре жа/обје кат За штит на зо на/по јас Пра ви ла/мо гућ ност  

из град ње

Ма ги страл ни то пло вод Мин. 2 m, обо стра но од 
иви це це ви

За бра њу је се из град ња 
стам бе них, уго сти тељ-

ских и про из вод них обје-
ка та, у за штит ној зо ни.При мар ни то пло вод Мин. 1 m, обо стра но од 

иви це це ви

Ра сто ја ња и на чин по ла га ња ка блов ског во да 110 kV и то пло-
во да де фи ни са на су Тех нич ком пре по ру ком бр. 3 – Основ ни тех нич-
ки зах те ви за из бор и мон та жу енер гет ских ка бло ва и ка блов ског 
при бо ра у елек тро ди стри бу тив ним мре жа ма 1–110 kV (ЈП ЕПС).

Га со вод на мре жа и објек ти
При род ни гас при сје ди ња ва њу са ки се о ни ком обра зу је го ри-

ву сме шу ко ја, у од ре ђе ним кон цен тра ци ја ма у сме ши га са и ва-
зду ха од не ке ми ни мал не (до ња гра ни ца екс пло зив но сти) до не ке 
мак си мал не (гор ња гра ни ца екс пло зив но сти), при по ја ви из во ра 
то пло те (пла ме на, вар ни це) мо же екс пло ди ра ти ве ли ком сна гом. Да 
би се то спре чи ло код про јек то ва ња и из град ње га со вод не мре же 
и обје ка та оба ве зно је по што ва ње и при ме на свих ва же ћих за ко на, 
пра вил ни ка и тех нич ких усло ва и про пи са из га сне при вре де:

– За ко на о енер ге ти ци;
– За ко на о пла ни ра њу и из град њи; 
– За ко на о це во вод ном тран спор ту га со ви тих и теч них угљо-

во до ни ка; 
– Пра вил ни ка о усло ви ма за не сме тан и без бе дан тран спорт 

при род ног га са га со во ди ма при ти ска ве ћег од 16 bar;
– Пра вил ни ка о усло ви ма за не сме та ну и без бед ну ди стри бу-

ци ју при род ног га са га со во ди ма при ти ска до 16 bar; 
– Тех нич ких усло ва за из град њу га со во да и обје ка та у за-

штит ном по ја су га со вод них обје ка та и др.
Ти ме се мо ра оси гу ра ти без бе дан и по у здан рад га сне ин фра-

струк ту ре, као и за шти та љу ди и имо ви не, тј. спре чи ти мо гућ ност 
штет них ути ца ја око ли не на њу и ње на око ли ну.
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Ма ги страл ни га со во ди од че лич них це ви МОР 50 bar
Ши ри на екс пло а та ци о ног по ја са га со во да за преч ник 150 < 

DN < 500 mm из но си 12 m (6 m са обе стра не осе га со во да) и у 
овом по ја су је за бра ње но гра ди ти све објек те ко ји ни су у функ ци-
ји га со во да. У овом по ја су је за бра ње но из во ди ти ра до ве и дру ге 
ак тив но сти, из у зев по љо при вред них ра до ва ду би не до 0,5 ме та ра 
без пи сме ног одо бре ња опе ра то ра тран спорт ног си сте ма. У екс-
пло а та ци о ном по ја су га со во да за бра ње но је са ди ти др ве ће и дру го 
ра сти ње чи ји ко ре ни до се жу ду би ну ве ћу од 1 m, од но сно, за ко је 
је по треб но да се зе мљи ште об ра ђу је ду бље од 0,5 m. Та ко ђе за-
бра ње но је гра ди ти објек те на ме ње не за ста но ва ње или бо ра вак 
љу ди, на ра сто ја њи ма ма њим од 30 m, као и ми ни мал но по треб но 
ра сто ја ње при укр шта њу под зем них ли ниј ских ин фра струк тур них 
обје ка та са га со во дом је 0,5 m. Ми ни мал на ду би на уко па ва ња га-
со во да, ме ре на од гор ње иви це це ви, је 0,8 m за кла су ло ка ци је I, 
1,0 m за кла су ло ка ци је II, III и IV, а код укр шта ња са пу те ви ма 
је 1,35 m до гор ње ко те ко ло во зне кон струк ци је пу та. Ми ни мал на 
ра сто ја ња од пу те ва, же ле знич ких ко ло се ка, под зем них ли ниј ских 
ин фра струк тур них обје ка та и ре гу ли са них во до то ко ва или ка на-
ла је по треб но пред ви де ти у скла ду са чла ном 19. Пра вил ни ка о 
усло ви ма за не сме тан и без бе дан тран спорт при род ног га са га со-
во ди ма при ти ска ве ћег од 16 bar.

Та бе ла 69:  Ми ни мал на ра сто ја ња над зем не елек тро мре же и 
сту бо ва да ле ко во да од под зем них га со во да

ра сто ја ње од те ме ља сту ба 
да ле ко во да и узе мљи ва ча

па ра лел но во ђе ње (m) при укр шта њу (m)

<20 kV 10 5
20 kV < U<35 kV 15 5

35 kV <U < 110 kV 20 10
110 kV < U < 220 kV 25 10
220 kV < U < 440 kV 30 15

Глав не мер норе гу ла ци о не ста ни це (ГМРС)
Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња за обје кат глав не мер но-ре гу ла-

ци о не ста ни це (ГМРС) у ко ме се вр ши ре гу ла ци ја и сни же ње при-
ти ска са вред но сти при ти ска ко ји вла да у ма ги страл ном га со во ду 
(р = 50 ba ra), на р = 6/16 bar, тј. вред ност ко ја омо гу ћа ва ње го во ко-
ри шће ње у це ви ма град ског га со во да (р = 6/16 bar), де фи ни ше се 
За ко ном о це во вод ном тран спор ту га со ви тих и теч них угљо во до-
ни ка и Пра вил ни ком о усло ви ма за не сме тан и без бе дан тран спорт 
при род ног га са га со во ди ма при ти ска ве ћег од 16 bar. Ми ни мал на 
ра сто ја ња оста лих обје ка та од ГМРС пла ни ра ти у скла ду са чла-
ном 13. овог пра вил ни ка.

Раз вод ни га со вод од че лич них це ви МОР 16 bar
Омо гу ћу је по ве зи ва ње ГМРС са МРС. При пла ни ра њу раз-

вод ног га со во да (РГ) по треб но је по што ва ти Пра вил ник о усло ви-
ма за не сме та ну и без бед ну ди стри бу ци ју при род ног га са га со во-
ди ма при ти ска до 16 bar: Ми ни мал но ра сто ја ње те ме ља обје ка та 
од га со во да од је 3 m. Ми ни мал на до зво ље на ра сто ја ња спољ не 
иви це под зем них че лич них га со во да 10 bar < МОР < 16 bar и че-
лич них и ПЕ га со во да 4 bar < МОР < 10 bar са дру гим га со во ди ма, 
ин фра струк тур ним и дру гим објек ти ма jeсу:

Та бе ла 70:  Ми ни мал на до зво ље на ра сто ја ња спољ не иви це  
га со во да

Ми ни мал но до зво ље но ра сто ја ње (m)
Укр шта ње Па ра лел но во ђе ње

Га со во ди ме ђу соб но 0,20 0,40
Од га со во да до во до во да и ка на ли за ци је 0,20 0,40
Од га со во да до вре ло во да и то пло во да 0,30 0,50
Од га со во да до про ход них ка на ла вре ло-
во да и то пло во да

0,50 1,00

Од га со во да до ни ско на пон ских и ви со-
ко на пон ских ел. Ка бло ва

0,20 0,40

Од га со во да до те ле ко му ни ка ци о них и 
оп тич ких ка бло ва

0,20 0,40

Од га со во да до во до ва хе миј ске ин ду-
стри је и тех но ло шких флу и да

0,20 0,60

Ми ни мал но до зво ље но ра сто ја ње (m)
Укр шта ње Па ра лел но во ђе ње

Од га со во да до ре зер во а ра* и дру гих 
из во ра опа сно сти ста ни це за снаб де ва ње 
го ри вом пре во зних сред ста ва у друм ском 
са о бра ћа ју, ма њих пло ви ла, ма њих при-
вред них и спорт ских ва зду хо пло ва

– 5,00

Од га со во да до из во ра опа сно сти по-
стро је ња и обје ка та за скла ди ште ње 
за па љи вих и го ри вих теч но сти укуп ног 
ка па ци те та нај ви ше 3 m³

– 3,00

Од га со во да до из во ра опа сно сти по стро-
је ња и обје ка та за скла ди ште ње за па љи-
вих и го ри вих теч но сти укуп ног ка па ци-
те та ви ше од 3 m³ а нај ви ше 100 m³

– 6,00

Од га со во да до из во ра опа сно сти по-
стро је ња и обје ка та за скла ди ште ње 
за па љи вих и го ри вих теч но сти укуп ног 
ка па ци те та пре ко 100 m³

– 15,00

Од га со во да до из во ра опа сно сти по-
стро је ња и обје ка та за скла ди ште ње 
за па љи вих га со ва укуп ног ка па ци те та 
нај ви ше 10 m³

– 5,00

Од га со во да до из во ра опа сно сти по стро-
је ња и обје ка та за скла ди ште ње за па љи-
вих га со ва укуп ног ка па ци те та ви ше од 
10 m³а нај ви ше 60 m³

– 10,00

Од га со во да до из во ра опа сно сти по-
стро је ња и обје ка та за скла ди ште ње 
за па љи вих га со ва укуп ног ка па ци те та 
пре ко 60 m³

– 15,00

Од га со во да до шах то ва и ка на ла 0,20 0,30
Од га со во да до ви со ког зе ле ни ла – 1,50
* ра сто ја ње се ме ри до га ба ри та ре зер во а ра

При пла ни ра њу са о бра ћај ни ца и уре ђе њу те ре на по треб но је 
по што ва ти про пи са не ви си не над сло ја у од но су на уко пан га со вод 
у за ви сно сти од усло ва во ђе ња (у зе ле ној по вр ши ни, ис под ко ло-
во за и сл. Ни је до зво ље но па ра лел но во ђе ње под зем них во до ва из-
над и ис под га со во да,ни по ста вља ње шах то ва из над га со во да.

Ди стри бу тив ни га со вод од по ли е ти лен ских це ви МОР 4 bar
Ди стри бу тив ним га со во дом (у да љем тек сту: ДГ) сма тра се 

це во вод од по ли е ти лен ских це ви за раз вод га са, ко ји се по ла же 
ис под зе мље, рад ног при ти ска до че ти ри ба ра, ко ји по чи ње не по-
сред но иза МРС, а за вр ша ва се на објек ту по тро ша ча. При пла ни-
ра њу га со во да по треб но је по што ва ти Пра вил ник о усло ви ма за 
не сме та ну и без бед ну ди стри бу ци ју при род ног га са га со во ди ма 
при ти ска до 16 bar:

Ми ни мал но ра сто ја ње те ме ља обје ка та од га со во да је 1 m. 
При пла ни ра њу са о бра ћај ни ца и уре ђе њу те ре на по треб но је по-
што ва ти про пи са не ви си не над сло ја у од но су на уко пан га со вод у 
за ви сно сти од усло ва во ђе ња (у зе ле ној по вр ши ни, ис под ко ло во за 
и сл.). Ни је до зво ље но па ра лел но во ђе ње под зем них во до ва из над 
и ис под га со во да. Ни је до зво ље но по ста вља ње шах та из над га со-
во да.

Ми ни мал на до зво ље на ра сто ја ња спољ не иви це под зем них 
че лич них и ПЕ га со во да МОР < 4 bar са дру гим га со во ди ма, ин-
фра струк тур ним и дру гим објек ти ма су утвр ђе на Пра вил ни ком. 

Mерноре гу ла ци о на ста ни ца (МРС)
Обје кат МРС (у ко ме се вр ши ре гу ла ци ја и сни же ње при ти ска 

са вред но сти при ти ска ко ји вла да у раз вод ном га со во ду – р = 6/16 
ba ra, на же ље ну вред ност, тј. на вред ност ко ја омо гу ћа ва ње го во 
ко ри шће ње у це ви ма ди стри бу тив ног га со во да (ДГ – до 4 ba ra) 
мо же би ти зи да ни или мон та жног ти па. Про стор на ко ме се гра-
ди МРС мо ра би ти огра ђен. Огра ђи ва ње ком плек са МРС из ве сти 
тран спа рент ном огра дом од це ви или ку ти ја стих про фи ла, ви си не 
2,5 m. Пре по ру чу је се при ме на вер ти кал них зе ле них за сто ра (жи ва 
огра да, пу за ви це, ...). Огра да мо ра да ис пу ња ва сле де ће усло ве: из-
ме ђу огра де и спољ них зи до ва МРС мо ра по сто ја ти за штит на зо на 
од нај ма ње 2 m; огра да не сме би ти ни жа од 2,5 m; улаз у МРС, 
од но сно у огра ђен про стор, мо ра би ти обез бе ђен вра ти ма ко ја се 
отва ра ју на спољ ну стра ну, чи је су ди мен зи је нај ма ње 0,8x2 m. До 
сва ког објек та МРС мо ра се обез бе ди ти при ступ ни пут, ми ни мал-
не ши ри не 3 m.

МРС се сме шта ју у по себ но гра ђе не објек те на ми ни мал ним 
хо ри зон тал ним ра сто ја њи ма од раз ли чи тих обје ка та.
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Та бе ла 71:  Ми ни мал но хо ри зон тал но ра сто ја ње објек та МРС  
од дру гих обје ка та

МОР на ула зу
Ка па ци тет m³/h МОР < 4 bar 4 bar < МОР < 

10 bar
10 bar <МОР< 

16 bar
до 160 уз обје кат (отво ри 

на објек ту мо ра ју 
би ти ван зо на опа-

сно сти)

3 m или уз обје кат 
(на зид или пре ма 
зи ду без отво ра)

5 m или уз обје кат 
(на зид или пре ма 
зи ду без отво ра)

од 161 од 1500 3 m или уз обје кат 
(на зид или пре ма 
зи ду без отво ра)

5 m или уз обје кат 
(на зид или пре ма 
зи ду без отво ра)

8 m

од 1501 до 6000 5 m 8 m 10 m
од 6001 до 25000 8 m 10 m 12 m

пре ко 25000 10 m 12 m 15 m
Под зем не ста ни це 1 m 2 m 3 m

Ра сто ја ње из та бе ле се ме ри од те ме ља објек та до те ме ља 
МРС МС, од но сно РС.

У слу ча је ви ма кад се ло ка циј ски усло ви из да ју са мо на осно-
ву план ског до ку мен та (без при ба вља ња усло ва) по треб но је пред-
ви де ти по себ не ме ре за шти те из гра ђе них га со во да. Са мим тим 
ин ве сти тор је оба ве зан, у скла ду са За ко ном о це во вод ном тран-
спор ту га со ви тих и теч них угљо во до ни ка и ди стри бу ци ји га со ви-
тих угљо во до ни ка, да де сет да на пре по чет ка ра до ва у за штит ном 
по ја су га со во да, оба ве сти ЈП „Ср би ја гас” у пи са ној фор ми, ка ко 
би се обез бе ди ло при су ство ње го вог пред став ни ка за вре ме тра ја-
ња ра до ва у бли зи ни га со во да.

3.2.4. Об но вљи ви из во ри енер ги је и енер гет ска ефи ка сност

Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња за при ме ну енер гет ске 
ефи ка сно сти и упо тре бу об но вљи вих из во ра енер ги је.

На План ском под руч ју по сто је по тен ци ја ли за ко ри шће ње об-
но вљи вих из во ра енер ги је, и то пре све га енер ги је сун ца, би о ма се, 
енер ги је би о га са, ге о тер мал не енер ги је, то плот них пум пи, от пад-
не то пло те итд. Сва ки од ових из во ра има сво је спе ци фич но сти 
и усло ве под ко ји ма је њи хо во ко ри шће ње еко ном ски оправ да но. 

Енер ги ја про из ве де на на овај на чин је бли зу по тро ша ча, што 
пред ста вља ве ли ку пред ност. Осим то га енер ге ти ка ко ја ко ри сти 
ло кал не из во ре енер ги је је по год на за при ват ни ка пи тал, уко ли ко 
по сто је пред у сло ви о мо гућ но сти ма ефи ка сног функ ци о ни са ња у 
енер гет ском си сте му. Цео овај кон цепт, уко ли ко се до бро осми сли 
и во ди, мо же да обез бе ди урав но те же ни раз вој овог под руч ја.

Ре ша ва ње енер гет ских про бле ма у исто вре ме је зна чај но и са 
еко ло шке тач ке гле ди шта. Нео п ход но је да се сма њи сва ко пре ко мер-
но тро ше ње фо сил не енер ги је са го ре ва њем и та ко спре чи пре те ра на 
кон та ми на ци ја про сто ра, што је по себ но зна чај но за ово под руч је. 

Об но вљи ви из во ри енер ги је има ће нај ве ћи зна чај у сек то ру 
лич не и оп ште по тро шње и по љо при вре де (из град ња ста кле ни ка). 

Са аспек та енер гет ске ефи ка сно сти, при ли ком из град ње 
но вих и ре кон струк ци је по сто је ћих обје ка та на ви ши ни во стан-
дар да, ну жно је ура ди ти про јек те сма ње ња то плот них гу би та ка и 
пред у зе ти ра до ве на по бољ ша њу то плот не изо ла ци је и бо љег зап-
ти ва ња про зо ра.

При ли ком из град ње стам бе ног и по слов ног про сто ра по-
треб но је да се при др жа ва, од но сно при ли ком из да ва ња до зво ла 
за град њу и тех нич ког при је ма обје ка та, да се кон тро ли ше да ли 
су ис по што ва ни стан дар ди, про пи си и пра вил ни ци са оба ве зном 
при ме ном, од но сно ло кал не пре по ру ке и упут ста ва за ра ци о нал но 
ко ри шће ње енер ги је.

При ли ком про јек то ва ња стам бе ног или по слов ног про сто ра 
по треб но је при др жа ва ти се сле де ћих про пи са:

– За ко на о пла ни ра њу и из град њи;
– За ко на о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је;
– Пра вил ни ка о енер гет ској ефи ка сно сти згра да („Слу жбе ни 

гла сник РС”, број 61/11); 
– Пра вил ни ка о усло ви ма, са др жи ни и на чи ну из да ва ња сер-

ти фи ка та о енер гет ским свој стви ма згра да („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 69/12).

Пре по ру ке за пла ни ра ње, про јек то ва ње и из град њу
При ли ком из ра де ур ба ни стич ко-ар хи тек тон ског про јек та во-

ди ти ра чу на да објек ти бу ду енер гет ски ефи ка сни, про јек то ва ти 
ком пакт не фор ме обје ка та, и ти ме сма њи ти спе ци фич но то плот но 
оп те ре ће ње:

– за но ве објек те пред ви де ти да глав не фа са де бу ду ори јен-
ти са не пре ма ју гу (са мак си мал ним од сту па њем од 45º), во ди ти 
ра чу на о ор га ни за ци ји про сто ра, то плот ном зо ни ра њу и ори јен та-
ци ји (про сто ри је у ко ји ма се бо ра ви тре ба да бу ду ори јен ти са не ка 
ју гу из ми ни мал но од сту па ње, а ка се вер ној стра ни ори јен ти са ти 
про сто ри је се кун дар ног зна ча ја, као и по моћ не про сто ри је); 

– на се вер ној, се ве ро и сточ ној и се ве ро за пад ној стра ни пред-
ви де ти про зо ре ве ли чи не јед на ке или ма ње од 1/7 по вр ши не про-
сто ри је; на ју жној, ју го и сточ ној и ју го за пад ној стра ни пред ви де ти 
про зо ре ко ји су ве ћи од 1/7 по вр ши не про сто ри је, та ко да би се 
мо гла мак си мал но ко ри сти ти енер ги ја сун ца у зим ском пе ри о ду; 
по крет ном то плот ном за шти том обез бе ди ти за шти ту тих про сто-
ри ја од пре ко мер ног пре гре ва ња (и не по вољ ног осве тље ња) ле ти 
као и од пре ко мер них гу би та ка ка да сун ца не ма.

Пра ви ла енер гет ске ефи ка сно сти из град ње но вих и ре кон
струк ци је по сто је ћих обје ка та

У из град њи но вих и ре кон струк ци ји по сто је ћих обје ка та по-
што ва ће се прин ци пи енер гет ске ефи ка сно сти. Енер гет ска ефи ка-
сност но вих и по сто је ћих обје ка та утвр ђи ва ће се у по ступ ку енер-
гет ске сер ти фи ка ци је и по се до ва њем енер гет ског па со ша.

Нео п ход но је ра ди ти на под сти ца њу гра ди те ља и вла сни ка 
обје ка та да при ме не енер гет ски ефи ка сна ре ше ња и тех но ло ги је у 
сво јим згра да ма, ра ди сма ње ња те ку ћих тро шко ва, тј. да уна пре де 
енер гет ску ефи ка сност у згра дар ству чи ме би се сма њи ла по тро-
шња свих вр ста енер ги је.

По треб но је при ме ни ти кон цеп те ко ји су ште дљи ви, еко ло-
шко оправ да ни и еко но мич ни по пи та њу енер ге на та, уко ли ко се 
же ле оства ри ти ци ље ви по пут енер гет ске про дук тив но сти или 
енер гет ске град ње као до при но са за шти ти жи вот не сре ди не и кли-
мат ских усло ва.

Основ на пра ви ла за уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти у 
згра дар ству су: сма ње ње енер гет ских гу би та ка, ефи ка сно ко ри-
шће ње и про из вод ња енер ги је.

Сма ње ње енер гет ских гу би та ка се по сти же: ели ми ни са њем 
„хлад них мо сто ва”, то плот ном изо ла ци јом зи до ва, кро во ва и по-
до ва, за ме ном сто ла ри је, од но сно упо тре бом мо дер них про зо ра и 
вра та ко ји има ју до бре тер мо и зо ла ци о не ка рак те ри сти ке, а све у 
ци љу спре ча ва ња не по врат них гу би та ка де ла то плот не енер ги је.

Ефи ка сно ко ри шће ње енер ги је под ра зу ме ва упо тре бу но вих 
си сте ма гре ја ња и хла ђе ња ко ји су ре ла тив но ни ски по тро ша чи 
енер ги је, а мо гу се на па ја ти из ал тер на тив них и об но вљи вих из во-
ра енер ги је, као што су со лар на и ге о тер мал на енер ги ја. То плот не 
пум пе код ових си сте ма мо гу ра ди ти у ре жи му гре ја ња зи ми, а у 
ре жи му хла ђе ња у то ку ле та та ко да се по сти же угод на и рав но-
мер на кли ма ста но ва ња то ком чи та ве го ди не.

Енер гет ска ефи ка сност у из град њи на се ља по сти же се:
– из град њом пе шач ких и би ци кли стич ких ста за за по тре бе 

обез бе ђе ња ко му ни ци ра ња уну тар на се ља и сма ње ња ко ри шће ња 
мо тор них во зи ла;

– по ди за њем улич ног зе ле ни ла (сма њу је се за гре ва ња тла и 
ства ра се при род ни ам би јент за шет њу и во жњу би ци кла);

– про јек то ва њем и по зи ци о ни ра њем згра да пре ма кли мат ским 
аспек ти ма, из ло же но сти сун цу и ути ца ју су сед них обје ка та, по ди-
за њем зе ле них кро во ва, као ком пен за ци ја оку пи ра ном зе мљи шту;

– соп стве ном про из вод њом енер ги је и дру гим фак то ри ма; 
– из град њом обје ка та за про из вод њу енер ги је на ба зи ал тер-

на тив них и об но вљи вих из во ра енер ги је (ко ри шће њем ло кал них 
об но вљи вих из во ра енер ги је) и из град њом да љин ских или цен тра-
ли зо ва них си сте ма гре ја ња.

Енер гет ска ефи ка сност из град ње обје ка та об у хва та сле де ћа 
пра ви ла:

– ре а ли за ци ја па сив них со лар них ме ра, као што су: мак си-
мал но ко ри шће ње сун че ве енер ги је за за гре ва ње објек та (ори јен-
та ци ја згра де пре ма ју жној, од но сно ис точ ној стра ни све та), за-
шти та од сун ца, при род на вен ти ла ци ја и сл.;

– омо тач згра де (то плот на изо ла ци ја зи до ва, кро во ва и под-
них по вр ши на); за ме на или са на ци ја про зо ра (ва зду шна зап тив-
ност, не про пу стљи вост и дру ге ме ре);

– си стем гре ја ња и при пре ме са ни тар не то пле во де (за ме на и 
мо дер ни за ци ја ко тло ва и го ри о ни ка, пре ла зак са пр ља вих го ри ва 
на при род ни гас или да љин ско гре ја ње, за ме на и мо дер ни за ци ја 
то плот них под ста ни ца, ре гу ла ци ја тем пе ра ту ре, уград ња тер мо-
стат ских вен ти ла, де ли те ља и ме ра ча то пло те и дру ге ме ре;

– уну тра шња кли ма, ко ја ути че на енер гет ске по тре бе, тј. си-
стем за кли ма ти за ци ју, (ком би на ци ја свих ком по нен ти по треб них 
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за об ра ду ва зду ха, у ко јој се тем пе ра ту ра ре гу ли ше или се мо же 
сни зи ти, мо гућ но у ком би на ци ји са ре гу ла ци јом про то ка ва зду ха, 
вла жно сти и чи сто ће ва зду ха);

– уну тра шње осве тље ње (за ме на си ја ли ца и све тиљ ки ра ди 
обез бе ђе ња по треб ног ква ли те та осве тље но сти и ра ци о нал ни је 
по тро шње енер ги је).

Енер гет ске ре кон струк ци је по сто је ћих обје ка та
При ли ком енер гет ске ре кон струк ци је по сто је ћих обје ка та 

при ме њу ју се утвр ђе на пра ви ла за из град њу обје ка та. За по тре бе 
ре кон струк ци је објек та ко ји пре ла зи до зво ље не ин дек се мо гу се 
из во ди ти ра до ви на:

– ре кон струк ци ји и ре ди зај ну фа са де по усло ви ма;
– ре кон струк ци ји и за ме ни кро ва и кров ног по кри ва ча;
– по бољ ша њу тер мич ке за шти те и енер гет ске ефи ка сно сти 

згра де; 
– дру ги ра до ви на по бољ ша њу оп штег ква ли те та објек та.
Ме ре за да ље по бољ ша ва ње енер гет ских ка рак те ри сти ка 

згра де не сме ју да бу ду у су прот но сти са дру гим су штин ским зах-
те ви ма, као што су при сту пач ност, ра ци о нал ност и на ме ра ва но ко-
ри шће ње згра де.

Об но вљи ви из во ри енер ги је (ОИЕ)
При ли ком вред но ва ња по тен ци јал них ло ка ци ја ОИЕ тре ба 

узе ти у об зир огра ни че ња, као што су: ути цај ру дар ско-енер гет-
ског си сте ма, ста бил ност и но си вост тла, бли зи на ар хе о ло шких 
ло ка ли те та и кул тур них до ба ра и сл.

Би о ма са
Шум ске план та же за про из вод њу би о го ри ва по ди жу се на 

зе мљи шти ма сла би јег про из вод но-еко ном ског по тен ци ја ла, на за-
рав ње ним те ре ни ма ко ји су по год ни за ко ри шће ње ме ха ни за ци је, 
при ме њу ју ћи гу сту сад њу бр зо ра сту ћих вр ста, по пут ба гре ма, то-
по ле или вр бе, са пе ри о дом ро та ци је од пет го ди на. По жељ ни су 
те ре ни у бли зи ни во до то ка од но сно вла жна ста ни шта.

При ли ком до но ше ња од лу ке о из град њи елек тра не на би о-
ма су/би о гас, рас по ло жи ве ко ли чи не би о ма се, од но сно си ро ви не 
за про из вод њу би о га са, мо ра ју се раз ма тра ти ду го роч но и то по 
при хва тљи вим и кон ку рент ним це на ма. Исто вре ме но, по треб но је 
раз мо три ти ка рак те ри сти ке би о ма се, од но сно си ро ви на за про из-
вод њу би о га са, као и мо гућ но сти за њи хов тран спорт од ме ста на-
стан ка до објек та елек тра не на би о ма су/би о гас.

Сту ди јом оправ да но сти раз ма тра се про стор на, еко ло шка, 
со ци јал на, тр жи шна и еко ном ска оправ да ност ин ве сти ци је за иза-
бра но ре ше ње, раз ра ђе но идеј ним про јек том, на осно ву ко је га се 
до но си од лу ка о оправ да но сти ула га ња и по кре та њу по ступ ка за 
из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле.

Пре по ру ке за упо тре бу об но вљи вих из во ра
При ли ком про јек то ва ња по што ва ти пре по ру ке ко је се од но се 

на ори јен та ци ју, и ор га ни за ци ју про сто ри ја и обје ка та и ства ри је 
мо гућ ност за ко ри шће ња ак тив них и па сив них со лар них си сте ма.

За све објек те где се пред ви ђа при ме на си сте ма за ко ри шће-
ње енер ги је сун ца тре ба ура ди ти тех но е ко ном ски ела бо рат.

Тех но е ко ном ски нај при хва тљи ви ји си сте ми за ко ри шће ње 
енер ги је сун ца су си сте ми за гре ја ње то пле са ни тар не во де сун че-
вом енер ги јом. 

3.2.5. Те ле ко му ни ка ци је

Оп тич ки ка бло ви су основ но сред ство за успе шан раз вој те-
ле ко му ни ка ци о них си сте ма. Услед то га је нео п ход но пла ни ра ти 
ко ри до ре за из град њу оп тич ких ка бло ва уз глав не са о бра ћај ни це и 
при ла зне пу те ве ло ка ци ја ма те ле ко му ни ка ци о них чво ри шта. При-
ли ком пла ни ра ња но вих са о бра ћај них ко ри до ра по треб но је пла-
ни ра ти по ла га ње ПЕ це ви преч ни ка 40 mm, у окви ру пар це ла у 
вла сни штву има о ца са о бра ћај не ин фра струк ту ре, или ре кон струк-
ци је по сто је ћих за ка сни је про вла че ње оп тич ких ка бло ва. 

По ла га ње ка бло ва
Те ле ко му ни ка ци о ни ка бло ви по ла жу се у ров ис ко пан у зе-

мљу. Ба кар ни ка бло ви се по ла жу не по сред но у ров, а за оп тич ке 
ка бло ве се прет ход но у ров по ла жу ПЕ це ви преч ни ка 32–40 mm, у 
ко је се ка сни је увла чи (уду ва ва) оп тич ки кабл. 

Ров се ко па на ду би ни од 1 m од ко те те ре на, у на се ље ном ме-
сту и на ду би ни од 1,2 m, ван на се ље ног ме ста, за III ка те го ри ју зе-
мљи шта. За зе мљи шта IV ка те го ри је ду би на по ла га ња је 1 m, ка ко 
у на се ље ном ме сту, та ко и ван ње га. За ви ше ка те го ри је зе мљи шта 
ду би на ро ва се мо же сма њи ти, при че му је нај ма ња ду би на 0,6 m. 

Ров се, по пра ви лу, по ста вља у ко ри до ру са о бра ћај ни це, по мо гућ-
ству у пут ном зе мљи шту на ра сто ја њу од 3 m од про фи ла пу та, 
или у за штит ном по ја су што бли же пу ту. 

На ста вља ње це ви за оп тич ке ка бло ве из вр ши ти на кон тем-
пе ра тур не ста би ли за ци је, нај бо ље пар да на на кон по ла га ња. При 
спа ја њу це ви ге о ме триј ски об лик це ви не сме би ти про ме њен, а 
спој мо ра да из др жи при ти сак од нај ма ње 6 bar.

На кон по ста вља ња и на ста вља ња це ви у ду жи ни фа брич ке 
ду жи не ка бла ко ји тре ба по ло жи ти, вр ши се про ве ра ква ли те та 
зап ти ве но сти це ви и спо је ва и ис пи ти ва ње про ход но сти це ви ка-
ли бра то ром. По ло же не це ви мо ра ју би ти зап ти ве не гу ме ним че-
по ви ма све до по ла га ња, од но сно, про вла че ња ка бла. На кон по ла-
га ња ка бла, це ви се за тва ра ју гу ме ним че по ви ма при ла го ђе ним за 
од ре ђе ни тип ка бла. Ме сто за вр шет ка це ви мо ра би ти обе ле же но, 
јер се на том ме сту, ка сни је, увла чи кабл у цев. 

Ров се, по сле за вр ше ног ис пи ти ва ња це ви, за тр па ва у сло је-
ви ма:

– I слој – слој пе ска или сит не зе мље де бљи не 15 до 20 cm;
– II слој – слој зе мље де бљи не 30 до 40 cm;
– иден ти фи ка ци о на тра ка са озна ком „ПТТ кабл”, ко ја слу жи 

за упо зо ре ње и од ре ђи ва ње тра се ка бла то ком одр жа ва ња;
– III слој – слој пре о ста ле зе мље (од ис ко па ро ва), с тим да се 

ви шак зе мље на не се на тра су.
Тра са ка бла се обе ле жа ва бе тон ским сту би ћи ма, ко ји се по-

ста вља ју на сва ких 200 до 300 m и на ме сти ма пре ла за пре ко при-
род них и ве штач ких пре пре ка, са обе стра не пре ла за

Из ра да пре ла за
На ме сти ма укр шта ња тра се ка бла са ре ка ма, по то ци ма, ка-

на ли ма, пу те ви ма, пру га ма, од но сно на ме сти ма где кабл ни је при-
сту па чан и где не мо же да се из вр ши бр за ин тер вен ци ја, кабл се 
по ста вља у цев. По ста вља ње ка бла у цев се вр ши и на ме сти ма 
на ко ји ма је кабл из ло жен ме ха нич ком оп те ре ће њу. Ако се це ви 
по ла жу у зе мљу и ако је слој зе мље из над ка бла де бљи од 60 cm, 
по ла жу се ПЕ це ви или ПВЦ це ви. На ме сти ма где кабл про ла зи 
над зем но, од но сно ни је до вољ но за шти ћен сло јем зе мље по ста-
вља ју се гво зде но-по цин ко ва не (FeZn) це ви.

На ме сти ма ТТ пре ла за по ста вља ју се ПЕ-це ви (40, ко је тре-
ба на ста ви ти у кон ти ну и те ту са це ви ма ко је се по ла жу у ров.

ТТ пре ла зи мо гу би ти из ве де ни бу ше њем, про ко па ва њем или 
пра вље њем спе ци јал них кон струк ци ја, што за ви си од ва жно сти 
објек та пре ко ко га се ра ди ТТ пре лаз и од усло ва ко је да је вла сник 
објек та.

Пре ла зи се о ских пу те ва и по то ка, ако не по сто је ве штач ки 
објек ти, из во ди се про ко па ва њем. Про ко па ва ње се о ских пу те ва 
вр ши се у јед ном по те зу. На кон по ста вља ња це ви, ров се за тр па ва 
и зе мља се до бро на би је.

Па ра лел но во ђе ње и укр шта ње са под зем ним ин ста ла ци ја ма
Укр шта ње оп тич ког ка бла са во до вод ном и ка на ли за ци о ном 

мре жом тре ба из ве сти под углом од 90º, са вер ти кал ним ра сто ја-
њем ко је не сме би ти ма ње од 0,5 m, а код па ра лел ног во ђе ња хо-
ри зон тал но ра сто ја ње не сме би ти ма ње од 1,0 m.

Укр шта ње оп тич ког ка бла и ка блов ске елек тро е нер гет ске 
мре же тре ба из ве сти под углом од 45º та ко да оп тич ки кабл бу де 
из над елек тро е нер гет ског са ми ни мал ним вер ти кал ним ра сто ја-
њем од 0,3 m. Код па ра лел ног по ла га ња хо ри зон тал но ра сто ја ње 
не сме би ти ма ње од 2,0 m.

Укр шта ње оп тич ког ка бла са по сто је ћом ТТ мре жом тре ба 
из ве сти та ко да оп тич ки кабл бу де ис под ТТ ка бла са ми ни мал ним 
вер ти кал ним ра сто ја њем од 0,5 m. Код па ра лел ног по ла га ња хо ри-
зон тал но ра сто ја ње тре ба да бу де 1,0 m, из у зет но ми ни мал но 0,5 m 
где те рен то зах те ва.

Укр шта ње оп тич ког ка бла са га со во дом тре ба да бу де под 
углом од 90º. Вер ти кал но од сто ја ње из ме ђу оп тич ког ка бла и га-
со во да при укр шта њу тре ба да бу де ми ни мал но 0,3 m. На ме сту 
укр шта ња кабл тре ба по ста ви ти у за штит ну цев ду жи не 2 m, а из-
над на про пи са ном ра сто ја њу по ста ви ти штит ни ке и упо зо ра ва ју-
ћу тра ку. При па ра лел ним во ђе њу, ми ни мал но од сто ја ње оп тич ког 
ка бла и га со во да, ме ре но од спољ не иви це ка бла до спољ не иви це 
це во во да тре ба да бу де 0,5 m. Од сто ја ње шах то ва од га со во да тре-
ба да бу де мин. 0,3 m. Ис коп у бли зи ни га со во да мо ра се вр ши ти 
руч но уз оба ве зно „шли цо ва ње”.

Ло ка ци је за сме штај те ле ко му ни ка ци о не опре ме
Ур ба ни стич ким пла ном је по треб но пред ви де ти ло ка ци-

је за сме штај те ле ко му ни ка ци о не опре ме. Опре ма мо же би ти за 
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уну тра шњу (in do or) и за спољ ну (out do or) мон та жу. За уну тра шњу 
мон та жу тре ба обез бе ди ти про сто ри ју по вр ши не 10–15 m² и ви си-
не 2,6–2,8 m. За слу чај спољ не мон та же тре ба обез бе ди ти про стор 
по вр ши не 6–10 m². У свим слу ча је ви ма план ски до ку мент тре ба 
да де фи ни ше усло ве за:

– гра ђе вин ске пар це ле (пред ност јав не по вр ши не);
– обез бе ђе ње при сту па пар це ли – по же љан је ди рек тан при-

ступ пар це ли (пре ко јав не по вр ши не), про стор за пар ки ра ње во зи-
ла и др.; 

– при кљу че ње те ле ко му ни ка ци о ног објек та на ко му нал ну 
ин фра струк ту ру – пред ност уре ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште.

3.2.6. Ко му нал на ин фра струк ту ра 

Ло ка ци је тран сфер ста ни ца и ре ци кла жних дво ри шта 
Ло ка ци је тран сфер ста ни ца и ре ци кла жних дво ри шта нео п-

ход но је да за до во ље не ко ли ко основ них усло ва, и то:
– тре ба да бу ду нај ма ње 500 m уда ље не од нај бли жих стам-

бе них на се ља;
– не сме ју би ти у бли зи ни во до то ка или из во ри шта во до снаб-

де ва ња;
– тре ба да бу ду нај ма ње 500 m уда ље на од зо на за шти те кул-

тур но-исто риј ских спо ме ни ка или зо на за шти те жи вот не сре ди не;
– тре ба да бу ду уда ље не нај ма ње 2 km од здрав стве них ста ни-

ца и дру гих ме ди цин ских цен та ра са ста ци о нар ним па ци јен ти ма;
– тре ба да бу де нај ма ње 500 m уда ље на од ауто бу ских ста ни-

ца, скла ди шта за па љи вих ма те ри ја и вој них обје ка та; 
– пре по ру чу је се да се ре ци кла жна дво ри шта ло ци ра ју на 

обо ди ма се ла (на већ по сто је ћим де по ни ја ма) по мо гућ но сти, на 
са о бра ћај ним прав ци ма пре ма ре ги о нал ној де по ни ји.

Ло ка ци је тран сфер ста ни ца и ре ци кла жних дво ри шта уре-
ди ти као за себ ну, огра ђе ну про стор ну це ли ну са соп стве ним 
при кључ ком на са о бра ћај ну и дру гу по треб ну ин фра струк ту ру. 
Пре по ру чу је се по ди за ње зе ле ног ве тро за штит ног и изо ла ци о ног 
по ја са. Уре ђе ње ло ка ци је, из град ња и упо тре ба по је ди нач них са-
др жа ја и по стро је ња мо ра би ти уз мак си мал но по што ва ње ме ра 
за шти те по свим аспек ти ма жи вот не сре ди не (во да, ва здух, тло). 

Гро бља
Пра ви ла за уре ђе ње и гра ђе ње ме сних гро ба ља утвр ђу ју се у 

окви ру по треб не ло ка ци је за уре ђе ње ком плек са, уз фор ми ра ња по ја-
са изо ла ци о ног зе ле ни ла из ван огра ђе них по вр ши на за са хра њи ва ње.

За по тре бе пар ки ра ња из ван огра ђе ног де ла ком плек са (по-
вр ши не за са хра њи ва ње) уре ђу је се пар кинг-про стор за ми ни мум 
40 во зи ла; у скло пу уре ђе ног пар кин га пред ви ђа се по ста вља ње 
кон теј не ра за чвр сти от пад; пар кинг-про стор об ра ди ти за трав ње-
ним бе тон ским ра стер еле мен ти ма или на дру ги уоби ча је ни на чин.

При кључ не и ин тер не кол ско-пе шач ке са о бра ћај ни це, као и 
глав не ста зе и ис пра ћај ни пла то, мо ра ју би ти из ве де ни без про-
стор них ба ри је ра за кре та ње ин ва лид них ли ца.

На План ском под руч ју по треб но је фор ми ра ње ви ше сточ них 
гро ба ља ко ја мо ра ју би ти уре ђе на у све му пре ма Пра вил ни ку o из-
ме ни и до пу ни пра вил ни ка о на чи ну раз вр ста ва ња и по сту па ња са 
спо ред ним про из во ди ма жи во тињ ског по ре кла, ве те ри нар ско-са ни-
тар ним усло ви ма за из град њу обје ка та за са ку пља ње, пре ра ду и уни-
шта ва ње спо ред них про из во да жи во тињ ског по ре кла, на чи ну спро-
во ђе ња слу жбе не кон тро ле и са мо кон тро ле, као и усло ви ма за сточ на 
гро бља и ја ме гроб ни це („Слу жбе ни глaсник РС”, брoj 15/15). 

Основ ни кри те ри ју ми за из бор ло ка ци је су:
– до ка за на ин же њер ско-ге о ло шка и хи дро ге о ло шка по доб-

ност;
– по што ва ње уда ље но сти сточ ног гро бља од нај бли жег стам-

бе ног објек та од нај ма ње 500 m;
– ин ди рект но при кљу чи ва ње ло ка ци је на јав ни пут, од но сно 

по што ва ње ми ни мал не уда ље но сти (150 m) сточ ног гро бља од јав-
ног пу та;

– мо гућ ност фор ми ра ња изо ла ци о ног зе ле ни ла по це лом оби-
му ло ка ци је и сл.

3.3.Заштитапростора

3.3.1. Жи вот на сре ди на

У уре ђе њу и из град њи про сто ра нео п ход но је при ме ни-
ти ком плек сне тех нич ко-тех но ло шке, ур ба ни стич ко-еко ло шке, 

ор га ни за ци о не и дру ге ме ре за шти те. При то ме је оба ве зан пре-
вен тив ни при ступ очу ва њу ре сур са и за шти ти жи вот не сре ди не, 
уз по што ва ње за ко на, нор ма ти ва и стан дар да за шти те жи вот не 
сре ди не и здра вља љу ди.

При ли ком из ра де ур ба ни стич ко-план ске до ку мен та ци је нео-
п ход но је укљу чи ти ме ре за шти те жи вот не сре ди не, ка ко сле ди:

– у окви ру из ра де ге не рал них ур ба ни стич ких пла но ва из вр-
ши ти де таљ ну ана ли зу по сто је ћег ста ња жи вот не сре ди не, из вр-
ши ти еко ло шко зо ни ра ње под руч ја пла на и де фи ни са ти смер ни це 
и огра ни че ња за ко ри шће ње сва ке зо не;

– де фи ни са ти кри те ри ју ме и из вр ши ти ка те го ри за ци ју при-
вред не зо не у од но су на спе ци фич не ко ри сни ке;

– при из бо ру ло ка ци ја де по ни ја ко му нал ног, ин ду стриј ског и 
опа сног от па да при ме њи ва ти про пи са не кри те ри ју ме и из вр ши ти 
про це ну ути ца ја објек та на жи вот ну сре ди ну;

– по себ ну па жњу по све ти ти са ни тар ној за шти ти де по ни ја ко-
му нал ног и ин ду стриј ског от па да (пе пе ла) и ја ло ви не у бли зи ни 
на се ља; 

– спре чи ти не га тив не по сле ди це по жи вот ну сре ди ну ко је су 
ре зул тат тра си ра ња ин фра струк тур них си сте ма (пу те ва, пру га, га-
со во да, да ле ко во да, то пло во да, ре гу ла ци је во до то ко ва и сл.).

Ме ре за шти те и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не об у хва та ју: 
– обез бе ди ти до вољ не ко ли чи не во де за пи ће за на се ља, тех-

но ло шке во де и за по тре бе по љо при вре де; 
– обез бе ди ти хи дро и зо ла ци ју де по ни је пе пе ла, ин ду стриј-

ског и ко му нал ног от па да ко ри шће њем од го ва ра ју ћих изо ла ци о-
них ма те ри ја ла, ра ди за шти те под зем них во да од кон та ми на ци је;

– из ра ди ти ре ги стар ди вер си те та би о ло шких вр ста под руч ја, 
као основ за про јек те би о ло шке ре кул ти ва ци је де гра ди ра них по-
вр ши на и во до ток;

– из вр ши ти са на ци ју, ре кон струк ци ју и ре ви та ли за ци ју по го-
на „Ко лу ба ра – Пре ра да” у Вре о ци ма: мо дер ни за ци ју си сте ма за 
пре чи шћа ва ње от пад них га со ва, от пад них во да, ја ло ви не и му ља у 
по го ни ма Су ша ре и То пла не;

– из вр ши ти са на ци ју, ре кон струк ци ју и ре ви та ли за ци ју ТЕ 
„Ко лу ба ра А” у В. Цр ље ни ма;

– до след но спро ве сти кон цеп циј ска ре ше ња за из град њу по-
стро је ња ТЕ „Ко лу ба ра Б”, тј. угра ди ти си сте ме за од сум по ра ва-
ње дим них га со ва и сма ње ње еми си је азот них ок си да у ко тло ви ма, 
си стем ви си ко е фи ка сних елек тро фил те ра, си стем за хи дра у лич ки 
тран спорт пе пе ла и шља ке и си сте ме за пре чи шћа ва ње от пад них 
во да;

– про јек то ва ти си сте ме за ауто мат ску кон тро лу про це са про-
из вод ње елек трич не енер ги је и кон ти ну ал но ме ре ње еми си је га со-
ва на свим ис пу сти ма;

– при ли ком ре кон струк ци је и ре ви та ли за ци је по сто је ћих по-
стро је ња тер мо е нер гет ских по стро је ња опре де ли ти се за „нај бо ље 
до ступ не тех ни ке” са си сте ми ма за ефи ка сно одва ја ње че сти ца и 
га со ва, а има ју ћи у ви ду еко ло шке кри те ри ју ме ко ји се мо гу оче-
ки ва ти у то ку ве ка ко ри шће ња ре кон стру и са них обје ка та;

– утвр ди ти ка та стар от пад них во да и си сте мат ски пра ти ти 
њи хов ква ли тет пре упу шта ња у ре ци пи јен те;

– ква ли тет ни је одр жа ва ти по сто је ће и из гра ди ти но ве уре ђа је 
за пре чи шћа ва ње ин ду стриј ских и ко му нал них от пад них во да са 
од го ва ра ју ћом ефи ка сно шћу;

– си стем мо ни то рин га под зем них и по вр шин ских во да до пу-
ни ти мер ним ме сти ма ко ја су осе тљи ва са ста но ви шта за га ђи ва ња 
из во ри шта во до снаб де ва ња; 

– ус по ста ви ти си стем пра ће ња за га ђе но сти зе мљи шта на 
кри тич ним ло ка ци ја ма. 

3.3.2. Ре кул ти ва ци ја и ре ви та ли за ци ја про сто ра 

Ре кул ти ва ци ја и ре ви та ли за ци ја про сто ра дeградираног по-
вр шин ским ко по ви ма и од ла га њем пе пе ла и шља ке из тер мо е лек-
тра на спро во ди се на осно ву по себ них про је ка та и од го ва ра ју ће 
тех нич ке до ку мен та ци је. У фа зи про јек то ва ња ру дар ских ра до ва 
тре ба при ме њи ти нај бо ље до ступ но зна ње за сук це сив но спро во-
ђе ње:

– тех нич ке ре кул ти ва ци је, у скла ду с по тре ба ма пла ни ра не 
на ме не ко ри шће ња по стру дар ских те ре на; 

– би о ло шке ре кул ти ва ци је, ко јом се ус по ста вља од го ва ра ју ћи 
би о ло шки ка па ци тет за, ал тер на тив но: по ди за ње ве штач ких шум-
ских за јед ни ца; про из вод њу по љо при вред них кул ту ра, фор ми ра ње 
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спорт ско-ре кре а тив них цен та ра; осни ва ње за штит ног зе ле ни ла, 
де ко ра тив них за јед ни ца у бли зи ни на се ља или спе ци фич них за-
јед ни ца би о то па на коп ну и у во ди у окви ру вред них пре де о них 
це ли на; 

– ин фра струк тур но опре ма ње ре ви та ли зо ва ног про сто ра. 
Пре ма по тре би, у то ку спро во ђе ња тех нич ке ре кул ти ва ци ја 

тре ба спро ве сти и ре ме ди ја ци ју за га ђе не ге о сре ди не, при ме ном 
ино ва тив них тех но ло ги ја, ко је су одр жи ве и еко ло шки без бед не, 
има ју ми ни ма лан не га тив ни ути цај на жи вот ну сре ди ну, од ли ку ју 
се ма лом по тро шњом енер ги је и нео б но вљи вих ре сур са и еко ном-
ски су рен та бил не. По себ ним ме ра ма тре ба за шти ти вр сте дрвeћа, 
жбу ња и жбу на стих би ља ка кoјe су сe спoнтанo пoјавилe на пoвр-
шинама дeпoсoла раз ли чи тих катeгoрија и намeнe.

Ге не рал ни зах тев је да се тех нич ком ре кул ти ва ци јом мо ра ју 
обез бе ди ти усло ви за успе шан ис ход би о ло шке ре кул ти ва ци је, по-
што ва њем сле де ћих пра ви ла: 

– на си па ње од ла га ли шта тре ба из вр ши ти та ко да се ја ло ви-
на не по вољ ног хе миј ског, фи зич ког и ли то ло шког са ста ва, као и 
евен ту ал ни дру ги штет ни ма те ри ја ли, де по ну ју у ни же/уну тра-
шње де ло ве, а суп страт бо љих фи зич ко-хе миј ских осо би на у ви-
ше/над зем не де ло ве од ла га ли шта;

– от ко па ни слој ху му сног зе мљи шта на но си се на по вр шин-
ски део од ла га ли шта, на са мом за вр шет ку тех нич ке ре кул ти ва ци је;

– гру бо об ли ко ва ње за вр шних ко си на спро во ди се то ком це-
лог ве ка по вр шин ске екс пло а та ци је лиг ни та, про јек то ва њем на ги-
ба рад них ко си на са од го ва ра ју ћим фак то ром си гур но сти;

– у ко нач но об ли ко ва ње ко си на мо ра ју се укљу чи ти од го ва-
ра ју ћи тех нич ки ра до ви за спре ча ва ње на глог оти ца ња во де и за у-
ста вља ње ње ног еро зи о ног деј ства, по пут ма лих зе мља них бра на 
(бер ми), кон тур них ру сти кал них зи ди ћа од ка ме на, ру сти кал них 
пре гра ди ца од ка ме на, кон тур них те ра са (гра до на); кон тур них јар-
ко ва; ра зних вр ста пле те ра, па и шкар пи ра ња ја ко наг ну тих по вр-
ши на усе ку или на си пу;

– при за вр шном об ли ко ва њу/рав на њу ко си на и пла тоа од ла-
га ли шта спро во ди се пар це ли са ње про сто ра, уз по себ но ува жа ва-
ње усло ва за из град њу пољ ских, од но сно шум ских пу те ва; 

– оба ве зна је из град ња при ступ них пу те ва од твр де под ло-
ге, до вољ но ши ро ких и са успо ни ма ко ји до зво ља ва ју нео ме та но 
кре та ње ме ха ни за ци је за ре дов но об ра ђи ва ње по љо при вред ног 
зе мљи шта, од но сно оба вља ње од го ва ра ју ћих ме ра не ге шум ских 
за са да; 

– тре ба во ди ти ра чу на о ло кал ним хи дро ло шким огра ни че-
њи ма и по тен ци ја ли ма за из град њу од го ва ра ју ће хи дро тех нич ке 
ин фра струк ту ре, од но сно обје ка та за на вод ња ва ње.

При спро во ђе њу би о ло шке ре кул ти ва ци је пе до ло шког сло ја 
мо ра се во ди ти ра чу на о обез бе ђе њу усло ва за сук це сив но по ве ћа-
ва ње са др жа ја ор ган ске ма те ри је и ак тив но сти ми кро ор га ни за ма 
у зе мљи шту, као и о по пра вља њу ње го вих фи зич ких и хе миј ских 
ка рак те ри сти ка. Оба ве зна је при ме на ком плек сних ме ра за по кре-
та ње пе до ге нет ских про це са (хи дро ре гу ла ци ја, ми не рал но ђу бре-
ње, уно ше ње ху му сног зе мљи шта и/или дру гих ма те ри ја ла ко ји ма 
се по пра вља ју фи зич ке осо би не суп стра та, зе ле ни шно ђу бре ње, 
ми кро би о ло шко ђу бре ње ко јим се обез бе ђу је фор ми ра ње квр жи-
ца и фик си ра ње ат мос фер ског азо та, си нер гет ски ефек ти ком па-
ти бил ног са ста ва биљ них за јед ни ца и сл.). Не за ви сно од бу ду ће 
на ме не, ре кул ти ва ци ја мо ра да фор ми ра плод но зе мљи ште и от по-
ран биљ ни по кри вач ко ји по ре про дук тив ним спо соб но сти ма не ће 
за о ста ја ти за аутох то ним зе мљи штем и биљ ним вр ста ма у не по-
сред ном окру же њу. На ро чи та па жња се мо ра по кло ни ти ан ти е ро-
зи о ној за шти ти и би о ло шкој об но ви ко си на од ла га ли шта, се ја њем 
ле гу ми но зних сме ша, ко је по вољ но ути чу на раст жбу ња и др ве ћа. 
За штит на функ ци ја шум ских за са да до ла зи до из ра жа ја тек по сле 
не ко ли ко го ди на, на кон за тва ра ња скло па кро шњи. 

Од при род них фак то ра ко ји де тер ми ни шу прав це би о ло шке 
ре кул ти ва ци је од ла га ли шта ја ло ви не, нај ве ћи зна чај има ју: хи дро-
ло шки усло ви; кон фи гу ра ци ја те ре на, по себ но на гиб на па ди на ма; 
кли ма; и до ступ ност до пе до ге нет ског суп стра та, што прак тич но 
за ви си од то га да ли је ху му сни слој от крив ке прет ход но ски нут 
и се лек тив но де по но ван. Про блем обез бе ђе ња вод но-ва зду шних 
осо би на зе мљи шта, ко је су нео п ход не за раст и раз ви так би ља-
ка, по себ но по љо при вред них кул ту ра, усло жња ва се упо ре до са 
по ве ћа ва њем ду би не ко по ва и вре ме на њи хо ве екс пло а та ци је. У 
про це ду ри из бо ра пла ни ра них на ме на ре кул ти ва ци је мо ра ју се 
узе ти у об зир не са мо при род не по год но сти и огра ни че ња, већ и 

ду го роч ни раз вој ни ин те ре си це лог План ског под руч ја. У том до-
ме ну је по треб на еду ка тив на и ин фор ма тич ка по др шка ло кал ним 
за јед ни ца ма, ра ди ши ре ња пер спек ти ва за из бор ре ше ња ко је до-
при но се по бољ ша њу оп штих усло ва жи вот не сре ди не, ду го роч-
ном еко ном ском раз во ју ши рег ре ги о на и функ ци о нал ном и естет-
ском уна пре ђи ва њу де гра ди ра ног пре де ла.

За при во ђе ње ре кул ти ви са них од ла га ли шта по љо при вред ној 
про из вод њи нај по год ни је су ве ли ке за рав ње не по вр ши не. До зво-
ље ни су и бла ги на ги би до 3º за ора ни це, а за воћ ња ке, ви но гра-
де, ли ва де и па шња ке до 15º. Прет ход ним ис тра жи ва њи ма тре ба 
по твр ди ти не ток сич ност суп стра та, спо соб ност за по кре та ње 
пе до ге нет ских про це са, са др жај ске ле та (<15%) и уме ре ни pH 
(5,5–7,5). За тим се у слу ча ју ра тар ске про из вод ње утвр ђу је од го-
ва ра ју ћи пло до ред, ре жим ор ган ског и ми не рал ног при хра њи ва ња 
и при ме њи ва на агро тех ни ка. У слу ча ју по ди за ња воћ ња ка и ви но-
гра да по треб на су до дат на пе до ло шка ис тра жи ва ња до 1,5 m ду би-
не де по со ла, с об зи ром на раз вој ко ре но вог си сте ма. 

По сту пак по љо при вред не ре кул ти ва ци је об у хва та сле де ће 
ра до ве: за вр шно, фи но рав на ње и чи шће ње те ре на од оста та ка 
сте на, ка ме на, ко ре на и дру гих стра них те ла; ми не рал но при хра-
њи ва ње, од ре ђе но на осно ву прет ход них ис тра жи ва ња хе миј ских 
осо би на де по со ла, од но сно на не тог суп стра та; ора ње на ду би ну 
25–30 cm; кул ти ви ра ње; др ља ње; и се ја ње би ља ка пре ма утвр-
ђе ном пло до ре ду. Основ но пра ви ло је да се по вр ши не на ме ње не 
по љо при вред ној про из вод њи ре дов но об ра ђу ју, од но сно стал но 
одр жа ва ју под биљ ним по кри ва чем ко ји нај ма ње јед ном го ди шње 
тре ба ко си ти и оста вља ти за мал чи ра ње. 

Ре кул ти ва ци ја од ла га ли шта по шу мља ва њем се, по пра ви лу, 
спро во ди на ко сим по вр ши на ма, по жељ но са на ги би ма па ди не ма-
њим од 35% (20º) дуж ли ни је глав ног па да на за пад ним, ју жним и 
ис точ ним екс по зи ци ја ма, од но сно ма њим од 25% (14º) на се вер-
ним екс по зи ци ја ма. Уко ли ко по сто је не пре мо сти ва про стор на и 
ге о ме ха нич ка огра ни че ња за ис по што ва ње тог зах те ва у по ступ-
ку тех нич ке ре кул ти ва ци је, сад ња шу ма се мо же пла ни ра ти и на 
стр ми јим те ре ни ма, са на ги би ма до мак си мум 26º (49%), уз исто-
вре ме но де фи ни са ње по треб них ан ти е ро зи о них ра до ва и ме ра. 
За штит не шу ме, по себ но у функ ци ји за шти те на се ља од ими си ја 
аеро за га ђе ња, мо гу се по ди за ти и на хо ри зон тал ним по вр ши на ма 
од ла га ли шта.

Оп шта пра ви ла за спро во ђе ње ре кул ти ва ци је зе мљи шта по-
шу мља ва њем су: 

– при из бо ру вр ста за по шу мља ва ње пред ност тре ба да ти 
аутох то ним вр ста ма ли шћа ра, ко је до при но се об на вља њу фи то це-
но ло шких осо би на шум ских са сто ји на и пре де ла у про шло сти;

– оба ве зно се мо ра ју пред у зе ти ого ва ра ју ћи ра до ви и ме ре за 
спре ча ва ње еро зи је, по себ но у фа за ма сад ње и не ге мла дих шум-
ских за са да; 

– због осе тљи во сти ко си на на еро зи ју, на ро чи то на на ги би ма 
ве ћим од 6%, ко си ну тре ба за шти ти ти док је још рас тре си та се ја-
њем сме ша тра ва и ле гу ми но за (је же ви ца, жу ти зве здан, без о сни 
вла сак, фран цу ски љуљ, еспар зе та, лу цер ка, лу пи на, цр ве ни ви јук 
и др., а за тим са ђе њем жбу но ва (та ма рикс, глог, јор го ван, дрен, же-
шља, зо ва, ди вља ру жа, ка ли на, ја пан ска со фо ра и др.) и др ве ћа 
чи је се ли шће бр зо рас па да (бре за, јо ва), уз укљу чи ва ње у сме шу 
дру гих вр ста ли шћа ра (орах, цр ве ни храст, аме рич ки пла тан, ди-
вљи ке стен, ли па, то по ла, аме рич ки ја вор) а до 20% и че ти на ра 
(цр ни бор, бо ро вац, чем прес, ке дар, ариш и др.); 

– по треб но је обез бе ди ти усло ве за спон та но об на вља ње 
аутох то них вр ста при зем не зе ља сте и жбу на сте шум ске ве ге та ци је 
и на се ља ва ње ди вље фа у не, укљу чу ју ћи ор га ни зме ко ји по др жа ва-
ју про из вод њу би о ма се и про дук тив ност еко си сте ма (ми кро ор га-
ни зми тла, пре да то ри, опра ши ва чи);

– бла го вре ме но тре ба обез бе ди ти до вољ не ко ли чи не ква ли-
тет них сад ни ца од го ва ра ју ћих вр ста др ве ћа, по це на ма при хва-
тљи вим за ин ве сти то ра/ру дар ско пред у зе ће; 

– по жељ но је ин фра струк тур но опре ма ње шу ма по диг ну тих 
ре кул ти ва ци јом за раз вој ло ва и лов ног ту ри зма, ко њич ког спор та 
и дру гих спорт ско-ре кре а тив них ак тив но сти.

При фор ми ра њу де ко ра тив них за јед ни ца на те ре ни ма на ме-
ње ним за спорт и ре кре а ци ју, пра ви ла ре кул ти ва ци је су иста као 
код шу мар ске ре кул ти ва ци је, с тим што се ве ћи зна чај да је из бо ру 
де ко ра тив них др ве на стих вр ста, као и пеј за жној об ра ди про сто ра, 
а при осни ва њу трав ња ка оба ве зу ју пра ви ла по љо при вред не ре-
кул ти ва ци је.
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У де пре си ја ма се фор ми ра ју вод не аку му ла ци је, чи јих се би-
о ло шки ка па ци тет ус по ста вља са мо ре ви та ли за ци јом или ве штач-
ким уво ђе њем би о то па фло ре и фа у не, уз из бор вр ста при клад них 
бу ду ћој на ме ни аку му ла ци је. Пра ви ла за це ло ви то уре ђе ње ве-
штач ки фор ми ра них вод них те ла за ви се од њи хо вих прет ход но де-
фи ни са них функ ци ја: 

– у вод ним аку му ла ци ја ма ко је су на ме ње не спорт ско-ре кре-
а тив ним ак тив но сти ма нео п ход но је мо де ли ра ње об ли ка во де ног 
огле да ла, чи шће ње дна од оста та ка ру дар ске опре ме, функ ци о нал-
но и естет ско уре ђе ње и озе ле ња ва ње оба ла, а на ро чи то спре ча ва-
ње еутро фи ка ци је ко ја има ка та стро фал не ми ри сне ефек те; 

– ако је на ме на осни ва ње ко мер ци јал них риб ња ка, оба ве зно 
је обез бе ђе ње ква ли те та во де ко ји од го ва ра по тре ба ма га је ња од-
ре ђе них вр ста ри ба и фор ми ра ње та кве мор фо ло ги је, за пре ми не 
и ин фра струк ту ре аку му ла ци је ко ја омо гу ћа ва про фи та бил но оба-
вља ње пла ни ра них ви до ва при вред ног ри бо ло ва, у скла ду с из не-
тим пра ви ли ма из град ње риб ња ка на по љо при вред ном зе мљи шту.

Ин фра струк тур но опре ма ње ре кул ти ви са них по вр ши на 
спро во ди се сук це сив но, у скла ду са ко нач ном ви зи јом при род не, 
функ ци о нал не и естет ске ре ха би ли та ци је де гра ди ра них пре де ла.

3.3.3. За шти та при ро де и при род них вред но сти и уре ђе ње пре де ла

На План ском под руч ју ни су ре ги стро ва на при род на до бра 
под по себ ним, за ко ном утвр ђе ним ре жи ми ма за шти те. За шти та и 
уре ђи ва ње свих при род них вред но сти тог под руч ја за сни ва ће се 
на оп штим пра ви ли ма ко ја су утвр ђе на За ко ном о за шти ти при ро-
де и дру гим ре ле вант ним за ко ни ма и од го ва ра ју ћим под за кон ским 
ак ти ма, уз по себ но во ђе ње ра чу на о сле де ћем: 

– у фа зи про јек то ва ња ру дар ских ак тив но сти и пра те ће ин-
фра струк ту ре раз ра ђу ју се, а ка сни је оба ве зно при ме њу је, еко ло-
шки нај ма ње штет на тех нич ко-тех но ло шка ре ше ња;

– то ком екс пло а та ци о ног пе ри о да оба ве зно је сма ње ње не-
по вољ них ути ца ја по вр шин ских ко по ва и енер гет ских обје ка та на 
окру же ње, по ди за њем по ја се ва за штит ног зе ле ни ла;

– но си лац про јек та, од но сно прав но ли це, пред у зет ник и фи-
зич ко ли це ко је ко ри сти при род не ре сур се, оба вља гра ђе вин ске и 
дру ге ра до ве, ак тив но сти и ин тер вен ци је у при ро ди ду жно је да 
по сту па у скла ду са ме ра ма за шти те при ро де утвр ђе ним у пла но-
ви ма, осно ва ма и про гра ми ма и у скла ду са про јект но-тех нич ком 
до ку мен та ци јом, на на чин да се из бег ну или на нај ма њу ме ру све-
ду угро жа ва ње и оште ће ње при ро де;

– прав но ли це, пред у зет ник и фи зич ко ли це ко је ко ри сти при-
род не ре сур се, оба вља гра ђе вин ске и дру ге ра до ве, ак тив но сти и 
ин тер вен ци је у при ро ди ду жно је да по пре стан ку ра до ва и ак тив-
но сти из вр ши са на ци ју, од но сно ре кул ти ва ци ју де гра ди ра ног про-
сто ра;

– уко ли ко се на кнад но утвр ди присуствo прирoдних врeд-
нoсти нациoналнoг или рeгиoналнoг ран га за кoјe би јав ни ин-
тeрeс захтeваo рeдукoвањe или eлиминацију план ских намeна, 
из во ђач ра до ва је ду жан да oбeз бeди мeритoран пoпис прирoдних 
врeднoсти, прoцeну гу би та ка и мeра кoмпeнзације; у тим окви-
ри ма од го ва ра ју ћа па жња се, та ко ђе, мо ра по кло ни ти иден ти фи-
ко ва њу амбијeната кoји мoгу дoбити ста тус заш тићeних oкoлина 
нeпoкрeтних кул тур них дoбара; 

– за про јек те за ко је је утвр ђе на оба ве за из ра де про це не ути-
ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну усло ви за шти те при ро де су са-
став ни део про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, при че му је но си-
лац про јек та оба ве зан да ус по ста ви са рад њу са ор га ни ма ло кал не 
са мо у пра ве, гра ђан ством, од го ва ра ју ћим на уч но-струч ним ин сти-
ту ци ја ма и дру гим ком пе тент ним спољ ним ак те ри ма по свим пи-
та њи ма од зна ча ја за оце ну и пра ће ње про ме на у при род ним, ви-
зу ел ним и функ ци о нал ним од ли ка пре де ла, на ло кал ном ни воу и у 
окру же њу. 

Оп шта пра ви ла за уре ђе ње и уна пре ђи ва ње пре де ла су:
– ин те грал но пла ни ра ње и се лек тив но усме ра ва ње раз во ја, 

ускла ђе но са ка рак те ром пре де ла и спе ци фич ним ка рак те ри сти-
ка ма фи зич ке струк ту ре на се ља, уз ми ни ми зи ра ње не га тив них и 
сти му ли са ње по зи тив них ути ца ја но вог раз во ја на ка рак тер и ди-
вер зи тет пре де ла;

– про мо ци ја, за шти та и уна пре ђе ње пре по зна тих при род них 
и кул тур них вред но сти пре де ла, као и кре и ра ње но вих функ ци о-
нал них са др жа ја, ра ди по ве ћа ња атрак тив но сти те ри то ри је за ту-
ри зам и ин ве сти ци је;

– ре кул ти ва ци ја де гра ди ра них пре де ла спро во ђе њем про је ка-
та усме ре них на одр жи во ко ри шће ње зе мљи шта у ком би на ци ји са 
но вим иде ја ма об ли ко ва ња пре де ла ко је до при но се ја ча њу фи зич ке 
осно ве за еко ном ски и еко ло шки про спе ри тет ло кал не за јед ни це; 

– по ве зи ва ње при род них и кул тур них вред но сти у про сто ру; 
– це ло ви ту ре ха би ли та ци ју пре де ла План ског под руч ја тре-

ба ло би ускла ди ти са на ла зи ма и смер ни ца ма пи лот про јек та „Ка-
те го ри за ци ја пре де ла Ко лу бар ског угље ног ба се на”, чи ја је из ра да 
на ја вље на Про стор ним пла ном Ре пу бли ке Ср би је.

Уре ђе ње и уна пре ђи ва ње ру рал них пре де ла за сни ва ће се на: 
– обез бе ђе њу по ја ча не по др шке за шти ти по љо при вред ног зе-

мљи шта од сти хиј ског за у зи ма ња у не по љо при вред не свр хе;
– ус по ста вља њу и ја сном обе ле жа ва њу зо не не по сред не за-

шти те во до и зво ри шта и од ре ђи ва њу зо на њи хо ве са ни тар не за-
шти те са од го ва ра ју ћим ре жи ми ма ко ри шће ња и из град ње;

– за шти ти во де, ва зду ха и кли ме од за га ђе ња про у зро ко ва них 
оба вља њем по љо при вред не де лат но сти, сук це сив ним пра ће њем и 
нео д ло жном при ме ном из ме на и до пу на ре ле вант них про пи са ко-
ји се до но се у по ступ ку хар мо ни за ци је до ма ћег за ко но дав ства са 
стан дар ди ма ЕУ, по себ но Ди рек ти ве о ни тра ти ма и Ди рек ти ве о 
упо тре би от пад них во да у по љо при вре ди;

– иден ти фи ко ва њу, за шти ти и не го ва њу: у фитoцeнoлoш ком 
пoглeду зна чај них дeлoва шум ских састoјина; ре пре зен та тив них 
ста ба ла др ве ћа и очу ва них дeлoва шум ских и ливадскo-па шњач-
ких пoвршина са рeт ким, eндeмичним, лeкoвитим, јeстивим и 
дру гим зна чај ним дрвeнастим и зeљастим биљ ка ма; и ста ни шта 
рeт ких живoтињских вр ста, пoсeбнo вoдeних и мoчварних биoтo-
па – мр тва је, ста ра че, вла жне ли ва де (мeста гнeжђeња, исхранe и 
oдмoра пти ца, бoравка слeпих мишeва, фаунe вoдoзeмаца и гми-
за ва ца и др.), уз де фи ни са ње усло ва за евен ту ал ну ка сни ју ин тро-
дук ци ју по себ но угро же них вр ста;

– за бра ни из град ње обје ка та ко ји до во де до фраг мен та ци је 
про сто ра у ста ни шти ма ко ја по тен ци јал но има ју ка рак тер при род-
них рет ко сти и у њи хо вим руб ним зо на ма; 

– из два ја њу ли ниј ских ко ри до ра у ци љу ин те грал не за шти те 
при ро де, одр жа ва њем жи ви ца на ме ђа ма пар це ла, чу ва њем за бра-
на, пoјeдиначних ста ба ла дрвeћа и дру гих се ми при род них ен кла ва 
на oбрадивим пoвршинама и по ди за њем по љо за штит них по ја са;

– ус по ста вља њу по ја ча не кон тро ле по што ва ња про пи са них 
ме ра за шти те стро го за шти ће них и за шти ће них вр ста жи во ти ња, 
би ља ка, гли ва, ли ша је ва и дру гих ди вљих вр ста, од но сно спре ча-
ва ња свих рад њи и по сту па ка ко ји ути чу на на ру ша ва ње по вољ ног 
ста ња по пу ла ци је ди вљих вр ста, уни шта ва ње њи хо вих ста ни шта и 
оме та ње њи хо вог жи вот ног ци клу са;

– при о ри тет ном по шу мља ва њу по жа ри шта и об но ви дру гих 
де гра ди ра них шум ских ста ни шта; 

– за шти ти и не го ва њу аква тич них еко си сте ма по сто је ћих 
во до то ка, као и ан тро по ге них је зе ра и де пре си ја ство ре них по вр-
шин ском екс пло а та ци јом угља збoг њихoвoг вишeструкoг зна ча ја 
каo биoтoпа и хранидбeнe базe живoг свeта, рeкрeативних врeд-
нoсти, рeгулатoра микрoклимe и при влач них eлeмeната пeјзажа; 

– иден ти фи ко ва њу и за шти ти зна чај них гeoлoш ких мeста 
(палeoнтoлoш ких, стра ти граф ских, пeтрoлoш ких, струк тур них 
oбјeката гeoнаслeђа), гeoмoрфoлoш ких и хидрoлoш ких фeнoмeна 
(видикoвци, мeандарски дeлoви ак тив них и напуш тeних рeчних 
кoрита, извoри, вoдoтoци и сл.).

Уре ђи ва ње и унапрeђeње прeдeла по ред путeва и вoдoтoка 
oбeз бeђују сe утврђивањeм њихoвих за штит них по ја са или зо на. 

У окви ру јав них зе ле них по вр ши на мо гу се пла ни ра ти те ре-
ни за спорт и ре кре а ци ју и пра те ћи објек ти у ком плек су ко ји сво-
јом на ме ном не за га ђу ју око ли ну. Спорт и ре кре а ци ја, уз ста но ва-
ње и рад спа да ју у основ не ег зи стен ци јал не функ ци је жи вље ња у 
на се љу.

По треб но је ин те гри са ње на ве де них пра ви ла за шти те при ро-
де и уре ђе ња пре де ла у све по ли ти ке од зна ча ја за по ве ћа ње ква ли-
те та жи во та на ло кал ном, оп штин ском и ре ги о нал ном ни воу.

3.3.4. Кул тур но на сле ђе 

На осно ву еви ден ци је Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме-
ни ка кул ту ре и над ле жних за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
из Бе о гра да, Ва ље ва и Кра гу јев ца, на План ском под руч ју се на-
ла зи 103 ар хе о ло шка на ла зи шта. Ло ка ли тет Ба та ши на у Сте по-
јев цу има ста тус за шти ће ног ар хе о ло шког на ла зи шта, а оста ли 
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ар хе о ло шки ло ка ли те ти има ју ста тус ар хе о ло шких на ла зи шта под 
прет ход ном за шти том.

Екс пло а та ци јом угља на по вр шин ским ко по ви ма не по врат-
но не ста ју кул тур на до бра, чи ја су спо ме нич ка свој ства од ре ђе на 
њи хо вим кул тур ним и исто риј ским зна ча јем и као та ква пред ста-
вља ју део бо га тог на сле ђа ове ре ги је. Циљ за шти те спо ме нич ке 
ба шти не, па и ар хе о ло шких на ла зи шта, је у ње ном очу ва њу као 
исто риј ског све до чан ства иден ти те та ме ста и ци ви ли за циј ског до-
ме та кул ту ра и на ро да ко ји су ов де ве ко ви ма оста вља ли тра го ве о 
свом на чи ну жи вље ња.

Пр ва и дру га зо на за шти те об у хва та ју де ло ве План ског под-
руч ја са кул тур ним на сле ђем ко је је у ра ни јем по ступ ку утвр ђе но 
за не по крет но кул тур но до бро или је под прет ход ном за шти том. 
Ове зо не под ра зу ме ва ју нај стро жи ре жим и оба ве зу из ра де про-
гра ма и пла на за шти те за од ре ђе не про сто ре на ко ји ма се на ла зе 
не по крет на кул тур на до бра. 

Тре ћа и че твр та зо на за шти те об у хва та ју не ис тра же но под-
руч је екс пло а та ци је Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на.

Ове зо не за шти те об у хва та ју про стор ам би јен тал не и/или 
пре де о не це ли не у ко јој се не по крет но кул тур но до бро на ла зи и 
има ју ре жим се лек тив не и кон тро ли са не из град ње и уре ђе ња про-
сто ра ко јим је до зво љен:

– раз вој ак тив но сти ком пле мен тар них за шти ти не по крет ног 
кул тур ног до бра;

– про ме на на ме не и на чи на ко ри шће ња по љо при вред ног и 
шум ског зе мљи шта уко ли ко се не ре ме ти очу ва ње пре де о ног ли ка;

– из град ња при ступ них и ре ха би ли та ци ја и ре кон струк ци ја 
по сто је ћих пу те ва и са о бра ћај ни ца;

– из град ња ту ри стич ких, спорт ско-ре кре а тив них, стам бе них, 
по љо при вред них и дру гих обје ка та у функ ци ји раз во ја кул ту ро ло-
шког и ру рал ног ту ри зма и об но ве по сто је ћих на се ља на осно ву 
од го ва ра ју ћег ур ба ни стич ког пла на.

Пра ви ла уре ђе ња, пра ви ла гра ђе ња и усло ви чу ва ња оста лих 
ар хе о ло шких ло ка ли те та и њи хо ве за шти ће не око ли не

По треб но је спро во ди ти сле де ћа пра ви ла у зо на ма за шти те:
– нa осно ву За ко на о кул тур ним до бри ма, кул тур на до бра са 

ста ту сом за шти ће ног ар хе о ло шког на ла зи шта, на зна че на у окви ру 
овог пла на, има ју нај стро жи ји ре жим за шти те што зна чи да ce за-
бра њу је из во ђе ње би ло ка квих ра до ва ко ји би до ве ли до про ме не 
об ли ка те ре на или дру ги слич ни ра до ви на њи ма или у њи хо вој 
око ли ни, без по себ них усло ва из да тих од стра не За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре за ду же них за од ре ђе не ло ка ли те те;

– нa оста лим ар хе о ло шким ло ка ли те ти ма, ко ји има ју ста тус 
ар хе о ло шких на ла зи шта под прет ход ном за шти том, утвр ђу ју ce 
ме ре за шти те за сва ки ар хе о ло шки ло ка ли тет по себ но у за ви сно-
сти од ње го ве угро же но сти у од но су на обим и вр сту пла ни ра них 
ин тер вен ци ја ко је ће ce из во ди ти на том угро же ном про сто ру;

– ар хе о ло шка ис тра жи ва ња би ће ре а ли зо ва на пре ма по себ-
ним про гра ми ма ура ђе ним у за во ди ма за за шти ту спо ме ни ка кул-
ту ре, за сва ки ар хе о ло шки ло ка ли тет по себ но, a на ро чи то оних 
ко ји ce на ла зе у под руч ју екс пло а та ци је по вр шин ских ко по ва, и 
мо ра ју ce спро во ди ти кон ти ну и ра но;

– нa про сто ри ма ко ји ће би ти угро же ни ка ко ра до ви ма по вр-
шин ских ко по ва, та ко и дру гим ин фра струк тур ним ра до ви ма, мо-
ра ју ce обез бе ди ти ин тен зив на за штит на ар хе о ло шка ис ко па ва ња 
ра ди бла го вре ме ног от кри ва ња ар хе о ло шких на ла за и оста та ка и 
обез бе ди ти усло ве да не до ла зи до оште ће ња и де ва ста ци је ло ка-
ли те та при ли ком ра да ру дар ске ме ха ни за ци је;

– сви ар хе о ло шки ло ка ли те ти ко ји ce на ла зе на фрон ту на-
пре до ва ња по вр шин ских ко по ва као и отва ра ња но вих, мо ра ју ce 
бла го вре ме но еви ден ти ра ти и ар хе о ло шки ис тра жи ти. Ар хе о ло-
шка ис ко па ва ња, мо ра ла би да пра те ди на ми ку на пре до ва ња по вр-
шин ских ко по ва, на на чин ко ји не до во ди у пи та ње ни спа ша ва ње 
ових ло ка ли те та, ни ти угро жа ва на пре до ва ње по вр шин ског ко па;

– с об зи ром на спе ци фич ност ове гру пе кул тур них до ба ра 
и на де ли мич ну ис тра же ност про сто ра об у хва ће ног Про стор ним 
пла ном, нео п ход но је обез бе ди ти прет ход на ис тра жи ва ња на те ре-
ну и рас по ло жи ве ар хив ске гра ђе, као би ce упот пу ни ла и де фи ни-
са ла сли ка о ар хе о ло шком на сле ђу на овом про сто ру;

– по ред по вр шин ске про спек ци је те ре на (ар хе о ло шко ре ког-
но сци ра ње), нео п ход но је при ме њи ва ти и са вре ме не мул ти ди сци-
пли нар не ме то де ис тра жи ва ња (ге о ра дар ска, ге о е лек трич на, ла-
сер ска ме ре ња, авио сни ма ња и др.); ове ме то де омо гу ћа ва ју бр же 
де фи ни са ње ар хе о ло шке си ту а ци је на ло ка ли те ти ма и ти ме скра-
ћу ју вре ме по треб но за ис тра жи ва ње;

– на ро чи то тре ба под ву ћи оба ве зе ин ве сти то ра код ре а ли за-
ци је ин фра струк тур них обје ка та (са о бра ћај, во до вод, ка на ли за ци-
ја, елек три фи ка ци ја, те ле ко му ни ка ци је, га со во ди и др.), a то је да 
прет ход но мо ра ју да ce оба ве ар хе о ло шка ис тра жи ва ња и стал ни 
ар хе о ло шки над зор то ком из во ђе ња ра до ва;. ов де тре ба на по ме ну-
ти да су због мо гу ћих но вих ар хе о ло шких по да та ка кон ста то ва них 
на кнад но, мо гу ће про ме не ди на ми ке пред ви ђе них ра до ва и из ме не 
у про јек ти ма не по сред но пре и у то ку ра до ва;

– за бра њу је ce из град ња ин фра струк ту ре пре ко ар хе о ло шких 
на ла зи шта. Ови ра до ви мо гу ce из во ди ти под по себ ним усло ви ма 
ко је из да ју за во ди за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре;

– ме ре тех нич ке за шти те ар хе о ло шког на ла зи шта мо гу ce 
спро во ди ти са мо уз оба вља ње прет ход них за штит них ар хе о ло-
шких ис ко па ва ња;

– ни је до зво ље но нео вла шће но при ку пља ње по вр шин ског 
по крет ног ар хе о ло шког ма те ри ја ла на ар хе о ло шким на ла зи шти ма;

– за ар хе о ло шка на ла зи шта ко ја ће би ти угро же на пла ни ра-
ним раз во јем ру дар ско-пре ра ђи вач ких ка па ци те та, по треб но је 
при ба ви ти од го ва ра ју ће усло ве и са гла сно сти над ле жних За во да 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре;

– због ве ли ког бро ја до ба ра ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту, 
a ни су ис тра же на, као и због не спор ног ути ца ја ра до ва ко је пред-
ви ђа екс пло а та ци ја лиг ни та на њих и њи хо ву око ли ну, по себ но ка-
да су у пи та њу ар хе о ло шка на ла зи шта, по треб но је фи нан си ра ти 
из ра ду Про гра ма и про јек та за шти те не по крет них кул тур них до-
ба ра. Из ра да ова квог Про гра ма под ра зу ме ва прет ход на си сте мат-
ска ис тра жи ва ња све че ти ри гру пе кул тур них до ба ра, по сле че га 
би ce до не ле по треб не ме ре за шти те за не по крет на кул тур на до бра 
у скла ду са За ко ном о кул тур ним до бри ма;

– ин ве сти то ри ра до ва ко ји угро жа ва ју ар хе о ло шка на ла зи-
шта, на осно ву За ко на о кул тур ним до бри ма, у оба ве зи су да обез-
бе де сред ства за оба вља ње си сте мат ских ис тра жи ва ња свих кул-
тур них до ба ра и до ба ра ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту, за шти те 
и пре зен та ци је угро же них кул тур них до ба ра, као и за пу бли ко ва-
ње ре зул та та ис тра жи ва ња на под руч ју екс пло а та ци је;

– оба ве за ин ве сти то ра при ли ком ре а ли за ци је ин фра струк-
тур не мре же (са о бра ћај, во до вод, ка на ли за ци ја, елек три фи ка ци ја, 
те ле ко му ни ка ци ја, га со вод и др.) је фи нан си ра ње ар хе о ло шке об-
ра де те ре на, над зор, про ме ну ди на ми ке ра до ва и из ме не у про јек-
ти ма не по сред но пре и у то ку ра до ва;

– у од но су на зна чај спо ме нич ке ба шти не и ви сок сте пен де-
гра да ци је ло ка ли те та, ва жно је до след но спро во ди ти ва же ћи За кон 
о кул тур ним до бри ма, За кон о ру дар ству, За кон о за шти ти жи вот не 
сре ди не, За кон о пла ни ра њу и из град њи и дру ге ва же ће про пи се;

– с об зи ром на спе ци фич ност кул тур них до ба ра и на не ис-
тра же ност про сто ра нео п хо дан је стал ни над зор ар хе о ло га при ли-
ком из во ђе ња зе мља них ра до ва и по по тре би ин тер вен ци је.

Оп шта пра ви ла за шти те и усло ви чу ва ња ар хе о ло шких ло-
ка ли те та и њи хо ве за шти ће не око ли не, до утвр ђи ва ња гра ни ца и 
зо на са ди фе рен ци ра ним ре жи ми ма за шти те, из град ње и уре ђе ња 
про сто ра, је су:

– са крал на зда ња у ру ше ви на ма, где за то по сто је мо гућ но-
сти, тре ба у це ло сти об но ви ти, чак и у слу ча је ви ма ка да би по је-
ди ни сег мен ти об но ве би ли хи по те тич ни;

– цр кве у ар хе о ло шким оста ци ма – цр кви на ма, тре ба ло би 
на кон ис тра жи ва ња ре ста у ри ра ти, ра ди очу ва ња диг ни те та не ка-
да шњег са крал ног про сто ра;

– по пра ви лу се из бе га ва пре зен та ци ја ар хе о ло шких оста та-
ка на отво ре ном про сто ру (in si tu), док је евен ту ал на пре зен та ци ја 
оста та ка еви ден ти ра них и оних ко ји ће се от кри ти то ком бу ду ћих 
ис тра жи ва ња мо гу ћа уз обим ни ја за штит на над зи ђи ва ња;

– за бра њу је се ши ре ње са вре ме них гро бља на про стор ста-
рих са крал них не кро по ла;

– пред у слов пре зен та ци је ста рих са крал них не кро по ла са ве-
ћим бро јем очу ва них над гроб них спо ме ни ка је сте чи шће ње ло ка-
ли те та од ди вље ве ге та ци је и по зни јих на сла га зе мље;

– ар хе о ло шки ло ка ли те ти се не сме ју уни шта ва ти и на њи ма 
вр ши ти нео вла шће на пре ко па ва ња, ис ко па ва ња и ду бо ка за о ра ва-
ња (пре ко 30 cm);

– у слу ча ју трај ног уни шта ва ња или на ру ша ва ња ар хе о ло-
шког ло ка ли те та због ка пи тал них ин ве сти ци о них ра до ва, спро во-
ди се за штит но ис ко па ва ње о тро шку ин ве сти то ра;

– на про сто ру пла ном де фи ни са не или утвр ђе не за шти ће не 
око ли не ар хе о ло шких ло ка ли те та за бра њу је се из град ња обје ка та, 
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из у зев ин фра струк тур них обје ка та од ре ги о нал ног зна ча ја и ло кал-
ног зна ча ја пред ви ђе них про стор ним или ур ба ни стич ким пла ном;

– за бра ње но је по ста вља ње над зем них да ле ко во да, док се за 
по ло жај тра се и из во ђе ње под зем них елек трич них во до ва и дру гих 
ин ста ла ци ја (во до во да, ка на ли за ци је, оп тич ких ка бло ва) при ба вља ју 
усло ви и са гла сност над ле жног за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту-
ре и обез бе ђу је стал ни ар хе о ло шки над зор у то ку из во ђе ња ра до ва;

– у не по сред ној око ли ни овим пла ном де фи ни са не или утвр-
ђе не за шти ће не око ли не ар хе о ло шких ло ка ли те та ин ве сти ци о ни 
ра до ви спро во де се уз по ве ћа не ме ре опре за и обез бе ђе ње ар хе о-
ло шког над зо ра;

– уко ли ко се то ком ра до ва на и ђе на ар хе о ло шке пред ме те из-
во ђач ра до ва је ду жан да од мах, без од ла га ња, пре ки не ра до ве и 
оба ве сти над ле жни за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и да пре-
ду зме ме ре да се на лаз не уни шти и не оште ти, те да се са чу ва на 
ме сту и у по ло жа ју у ко ме је от кри вен;

– до зво ља ва се ин фра струк тур но опре ма ње и уре ђе ње овим 
пла ном де фи ни са не или утвр ђе не за шти ће не око ли не ар хе о ло-
шких ло ка ли те та пре ма по себ ним усло ви ма и уз са гла сност над ле-
жног за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре; 

– за бра њу је се нео вла шће но при ку пља ње по крет них ар хе о-
ло шких по вр шин ских на ла за.

Са крал но спо ме нич ко на сле ђе
Ва ло ри зо ва ни са крал ни објек ти и про фа но гра ди тељ ско на-

сле ђе, по пра ви лу, чу ва ју се и пре зен ти ра ју in si tu. Про гра мом за-
шти те по треб но је да се де фи ни шу де таљ не ме ре за шти те, одр жа-
ва ња и уре ђе ња.

По себ на пра ви ла за шти те и усло ви чу ва ња ва ло ри зо ва них 
са крал них обје ка та и про фа ног гра ди тељ ског на сле ђа и уре ђе ња 
њи хо ве за шти ће не око ли не де фи ни са не овим пла ном, до утвр ђи-
ва ња гра ни ца и зо на са ди фе рен ци ра ним ре жи ми ма за шти те, из-
град ње и уре ђе ња про сто ра, је су:

– са крал не спо ме ни ке чу ва ти in si tu, про гра мом за шти те де-
фи ни са ти кон зер ва тор ско ре ста у ра тор ске ра до ве, ре ви та ли за ци ју 
и уре ђе ње спо ме ни ка;

– не по крет на кул тур на до бра мо ра ју очу ва ти свој аутен ти чан 
из глед, ори ги нал не ма те ри ја ле, хо ри зон тал ни и вер ти кал ни га ба-
рит, кон струк тив не и де ко ра тив не еле мен те и функ ци о нал не ка-
рак те ри сти ке објек та;

– ко ри сник обез бе ђу је кон ти ну и ра но те ку ће одр жа ва ње кул-
тур ног до бра;

– све ин тер вен ци је, на чин чу ва ња и пре зен та ци је не по крет-
ног кул тур ног ре а ли зу ју се на осно ву кон зер ва тор ско–ре ста у ра-
тор ског ела бо ра та ко ји из ра ђу је уста но ва за шти те или дру га овла-
шће на фир ма под усло ви ма и струч ним над зо ром слу жбе за шти те 
спо ме ни ка кул ту ре; 

– ком плет но уре ђе ње за шти ће не око ли не ре а ли зу је се на 
осно ву про је ка та уре ђе ња, у скла ду са про пи са ним усло ви ма слу-
жбе за шти те спо ме ни ка кул ту ре и при ро де и дру гих над ле жних 
ин сти ту ци ја у по гле ду об ли ко ва ња сло бод них зе ле них по вр ши на, 
по пло ча ва ња свих ста за и при ла за, ра све те раз ли чи тог ти па, ур ба-
ног мо би ли ја ра са сво је вр сном опре мом и др.

Спо ме ни ци на род ног гра ди тељ ства
По ред ар хе о ло шких на ла зи шта, ова вр ста кул тур них до ба ра 

је нај за сту пље ни ја на под руч ју екс пло а та ци је ру дар ског ба се на. 
Као и оста ле ка те го ри је и ов де је нај ве ћи про блем не до вољ не ис-
тра же но сти про сто ра као и не до вољ на уса гла ше ност са по тре ба-
ма ко по ва. На пре до ва њем ко по ва не ста ју чи та ва се ла, са мим тим 
и објек ти на род ног гра ди тељ ства ко ји су за шти ће ни или ужи ва ју 
прет ход ну за шти ту. Ови објек ти за слу жу ју по себ ну па жњу, с јед-
не стра не пред ста вља ју ћи од ре ђе на до стиг ну ћа у раз во ју на род ног 
не и мар ства у Ср би ји, а с дру ге по ма жу ћи при ана ли зи исто риј ског 
раз во ја са мог на се ља.

Тре ба ло би да по ста не прак са да се из у зет но вред ни објек ти 
ко ји се на ла зе у зо ни по вр шин ске екс пло а та ци је пре не су на но ву 
ло ка ци ју, а да се објек ти и ам би јен тал не це ли не ма њег зна ча ја об-
но ве у но вим на се љи ма или ет но-пар ку. Уз оба ве зу фи нан си ра ња 
ре кон струк ци је и ре ви та ли за ци је обје ка та и уз усло ве о чу ва њу, 
одр жа ва њу и ко ри шће њу, тре ба ре ши ти про блем аде кват не на ме не 
и да љег ко ри шће ња ре кон стру и са них обје ка та ове ка те го ри је.

Код чу ва ња на сле ђе них не по крет но сти у се о ским на се љи ма, 
став за шти те је не уни шта ва ти по сто је ће про сто ре, улич ну мре-
жу, по је ди нач не вред не ар хи тек тон ске објек те, већ пре ма по тре би 
из вр ши ти њи хо ву ре ви та ли за ци ју, чи ме би се ство ри ли усло ви за 
њи хо во трај но при су ство у бу ду ћем план ском на се љу.

Основ не ме ре за шти те обје ка та на род ног гра ди тељ ства је су: 
оба вља ње си сте мат ског ре ког но сци ра ња под руч ја пла на и кон ти-
ну ал них ис тра жи ва ња, утвр ђи ва ње ста ту са не по крет ног кул тур ног 
до бра и спро во ђе ње пред ви ђе них ме ра за шти те обје ка та и це ли на.

Оп шта пра ви ла за шти те и усло ви ко ри шће ња не по крет них 
кул тур них до ба ра на род ног гра ди тељ ства је су:

– пред ви де ти дис ло ка ци ју, ре кон струк ци ју (кон зер ва тор ско 
ре ста у ра тор ским ра до ви ма) и ре ви та ли за ци ју спо ме ни ка на род ног 
гра ди тељ ства у окви ру ам би јен тал не це ли не – ет но пар ка;

– у слу ча ју от кри ћа зна чај них оста та ка не по крет них кул тур-
них до ба ра ин ве сти тор је ду жан да пред ви ди из ме ну про јек та;

– за др жа ти по је ди нач не ар хи тек тон ске гра ђе ви не по себ них 
исто риј ских, ет но граф ских и ар хи тек тон ских вред но сти; 

– пла ни ра ти фор му и са др жа је но вог де ла на се ља уз гра ни це 
ста рог се ла, ко је би у бу дућ но сти омо гу ћи ле до жи вља ва ње и са-
гле да ва ње на се ља као је дин стве не це ли не;

– са чу ва ти ста ре се о ске цен тре ко ри шће њем на сле ђе ног гра-
ђе вин ског фон да и фор ми ра њем но вог, ко ји ће по што ва ти тра ди-
ци о нал ну про стор ну ор га ни за ци ју, би ло да се ра ди о тр гу, про ши-
ре ној ули ци или са мо де лу ули це;

– при ли ком вред но ва ња исто риј ског раз во ја се о ских на се ља 
по себ ну па жњу по све ти ти по је ди нач ним гра ђе ви на ма, као што су 
цр кве и при ме ри на род ног гра ди тељ ства;

– не уни шта ва ти по сто је ће про сто ре, улич ну мре жу, по је ди-
нач не вред не ар хи тек тон ске објек те, већ пре ма по тре би из вр ши ти 
њи хо ву ре ви та ли за ци ју и та ко ство ри ти усло ве за њи хо во трај но 
при су ство у бу ду ћем план ском на се љу;

– од ре ди ти усло ве о чу ва њу, одр жа ва њу и ко ри шће њу, ре ши-
ти пи та ње њи хо ве од го ва ра ју ће на ме не и да ље упо тре бе;

– ус по ста ви ти кон ти ну ел ну кон тро лу град ње на про сто ру за-
шти ће не око ли не не по крет ног кул тур ног до бра; 

– обез бе ди ти ар хе о ло шки над зор при ли ком оба вља ња зе мља-
них ра до ва, ко ји ни су у скло пу ар хе о ло шких ис тра жи ва ња; као и 
гра ђе вин ских ра до ва у не по сред ној бли зи ни за шти ће не око ли не 
не по крет ног кул тур ног до бра.

Се о ска гро бља
У окви ру спро во ђе ња за шти те, уко ли ко су из ван функ ци је 

са хра њи ва ња, се о ска гро бља се чу ва ју као ме мо ри јал не, пар ков-
ски уре ђе не по вр ши не. Нај вред ни ја гроб на обе леж ја се пре зен ту ју 
по себ но у окви ру ме мо ри јал них и пар ков ски уре ђе них по вр ши на. 
Због не до вољ не ис тра же но сти ове ка те го ри је кул тур них до ба ра 
по треб но је из вр ши ти иден ти фи ка ци ју се о ских гро ба ља од но сно 
гроб них обе леж ја у ста рим де ло ви ма гро ба ља у функ ци ји.

При ме на план ског до ку мен та
У по ступ ку спро во ђе ња план ског до ку мен та за све ак тив-

но сти и ин тер вен ци је у про сто ру, чи јем ути ца ју је ди рект но или 
ин ди рект но из ло же но кул тур но на сле ђе, нео п ход но је оства ри ти 
са рад њу са над ле жним за во дом за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре ра-
ди де фи ни са ња по себ них Усло ва о пред у зи ма њу ме ра тех нич ке 
за шти те. Ово се пре све га од но си на кул тур но на сле ђе ко је се на-
ла зи у зо ни по вр шин ске екс пло а та ци је ко па, а за ко је се пла ни ра 
из ме шта ње, од но сно дис ло ка ци ја (ис тра жи ва ње ар хе о ло шких ло-
ка ли те та, из ме шта ње ста рих се о ских гро ба ља, јав них спо ме ни ка, 
спо ме ни ка крај пу та ша, објек ти на род ног гра ди тељ ства). 

II. ПРА ВИ ЛА УРЕ ЂЕ ЊА И ПРА ВИ ЛА ГРА ЂЕ ЊА  
ЗА ПРО СТОР НЕ ЦЕ ЛИ НЕ И КО РИ ДО РЕ ПО СЕБ НЕ НА МЕ НЕ

Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња утвр ђе на у Про стор-
ном пла ну (у да љем тек сту: Пра ви ла) при пре мље на су у скла ду 
са од ред ба ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи и Пра вил ни ка о 
са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та про стор ног и 
ур ба ни стич ког пла ни ра ња, Пра вил ни ка о оп штим пра ви ли ма за 
пар це ла ци ју, ре гу ла ци ју и из град њу, као и ва же ћих тех нич ких нор-
ма ти ва за по је ди не ин фра струк тур не си сте ме и мре же.

Гра фич ки при ло зи су ура ђе ни у раз ме ри 1 : 2.500 на од го ва-
ра ју ћим то по граф ским и ка та стар ским пла но ви ма. Не ки прилoзи 
су ура ђе ни на ор то фо то пла но ви ма из 2012. го ди не.

Пра ви ла су за сно ва на на по да ци ма, под ло га ма, сту диј ској, 
тех нич кој и дру гој до ку мен та ци ји до би је ној од струч них слу жби 
ЈП ЕПС и РБ „Ко лу ба ра”, на осно ву усло ва, по да та ка и ми шље ња 
над ле жних ре пу блич ких и ло кал них ор га на и ин сти ту ци ја, но си-
ла ца јав них овла шће ња.

Пра ви ла утвр ђе на у Про стор ном пла ну за про стор не це ли не, 
ло ка ци је и ко ри до ре по себ не на ме не пре ма основ ним по себ ним 
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на ме на ма у окви ру ру дар ско-енер гет ског си сте ма ко је об у хва та ју 
три ка те го ри је:

– зо ну основ них ру дар ских ак тив но сти;
– зо ну пра те ћих ру дар ских ак тив но сти (ван по вр шин ског ко па); 
– зо ну не по сред ног ути ца ја ру дар ских ак тив но сти на око ли ну27.
Зо на основ них ру дар ских ак тив но сти об у хва та: по сто је ће и 

пла ни ра не по вр шин ске ко по ве са за штит ним по ја си ма и од ла га-
ли шти ма ја ло ви не и дру ге ру дар ске ак тив но сти у об у хва ту ко па.

Зо на пра те ћих ру дар ских ак тив но сти об у хва та: при пре му 
ми не рал не си ро ви не (угаљ): дро бље ње, мле ве ње, кла си ра ње, хо-
мо ге ни за ци ју; тран спорт ми не рал не си ро ви не, ја ло ви не, тех нич ке 
и тех но ло шке во де и сл.; ин тер не са о бра ћај ни це и дру ге ин фра-
струк тур не објек те; скла ди шта и ма га ци не; од бра ну ко па од по-
вр шин ских и под зем них во да; пре чи шћа ва ње от пад них во да; при-
пре му ја ло ви шта за ре кул ти ва ци ју; ис тра жне ру дар ске ра до ве; 
уре ђа је за мо ни то ринг и др.

Зо на не по сред ног ути ца ја ру дар ских ак тив но сти на око ли ну 
– на се ља и др. (ису ши ва ње и сле га ње тла услед сни жа ва ња ни воа 
под зем них во да и, у ве зи са тим, мо гу ћа оште ће ње гра ђе вин ских 
обје ка та, за га ђе ње жи вот не сре ди не, од но сно, ва зду ха, во да и тла, 
ути цај бу ке и пра ши не, оте жа на до ступ ност јав них и дру гих са-
др жа ја у око ли ни ко по ва и сл.) утвр ђу је се, та ко ђе, у план ском 
до ку мен ту као под руч је од ин те ре са за раз вој и функ ци о ни са ње 
ру дар ско-енер гет ског си сте ма. План ска ре ше ња за ту зо ну утвр ђу-
ју на ме ну за „пре те жне или по тен ци јал не ру дар ске ак тив но сти” и 
пред ста вља ју план ски основ за утвр ђи ва ња јав ног ин те ре са и пре-
се ље ње ста нов ни штва. Ова зо на се по пра ви лу по кла па са зо ном 
мо ни то рин га ути ца ја ру дар ско-енер гет ског ком плек са на око ли ну. 

„Пре те жна на ме на ру дар ске ак тив но сти” утвр ђу је се за зо не 
где по сто је ре ле вант не ана ли зе и про це не о ни воу не га тив них ути-
ца ја ру дар ства на око ли ну ко је по ка зу ју да ће у тим зо на ма (де ло-
ви ма на се ља) усло ви жи во та би ти по гор ша ни, штет ни по здра вље 
гра ђа на и њи хо ве еко ном ске и дру ге ак тив но сти. На тим про сто ри-
ма се за др жа ва ју дру ге на ме не (по љо при вред но, шум ско или вод но 
зе мљи ште и др. и ин фра струк ту ра), чи је из ме шта ње ни је по треб но.

„По тен ци јал на на ме на ру дар ске ак тив но сти” утвр ђу је се 
за зо не на ко ји ма је оба ве зно ус по ста ви ти мо ни то ринг и где се у 
пост план ском пе ри о ду мо гу оче ки ва ти зна чај ни не га тив ни ути ца-
ји ру дар ских ак тив но сти на око ли ну. На осно ву ре зул та та мо ни то-
рин га утвр ђу ју се пра ви ла уре ђе ња и ре жим ко ри шће ња про сто ра 
и то пу тем до но ше ња но вог Про стор ног пла на. 

У об у хва ту зо не не по сред ног ути ца ја ру дар ских ак тив но сти 
на око ли ну: (1) за пот ка те го ри ју „пре те жна на ме на” ни је до зво-
ље на из град ња но вих гра ђе вин ских обје ка та већ са мо одр жа ва ње 
функ ци је по сто је ћих до пре се ље ња; и (2) за пот ка те го ри ју „по тен-
ци јал на на ме на” не ма огра ни че ња у из град њи у скла ду са усло ви-
ма из ва же ћег ур ба ни стич ког пла на.

По ред на ве де них ка те го ри ја по себ не на ме не, Про стор ним 
пла ном се за пост план ски пе ри од ре зер ви ше про стор (на ме на) и за 
бу ду ће ру дар ске ак тив но сти у гра ни ца ма екс пло а та ци о ног под руч-
ја ру дар ског ба се на. На овим про сто ри ма огра ни ча ва се из град ња 
но вих на се ља и стра те шких обје ка та (при вред них, ин фра струк-
тур них си сте ма и др.), осим обје ка та пред ви ђе них Про стор ним 
пла ном.

Сту па њем на сна гу Про стор ног пла на, у гра ни ца ма об у хва-
та про стор них це ли на и ко ри до ра по себ не на ме не би ће у при ме ни 
план ске про по зи ци је утвр ђе не у пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма 
гра ђе ња уме сто про по зи ци ја утвр ђе них у по сто је ћим план ским 
до ку мен ти ма до не тим на ло кал ном ни воу.

1. ПОД РУЧ ЈЕ РЕ ТЕН ЗИ ЈА У СРЕД ЊЕМ ТО КУ РЕ КЕ ПЕ ШТАН

1.1.Уводненапомене

По вр шин ски коп По ље „Е” пла ни ран је да се из гра ди као 
за мен ски ка па ци тет за по вр шин ски коп По ље „Д”. Пред у слов 
за отва ра ње и раз вој ру дар ских ра до ва у екс пло а та ци о ном по љу 
„Е” је ре гу ла ци ја и кон тро ла оти ца ња по плав них во да ре ке Пе-
штан, од но сно из град ња бра на на ре ци Пе штан и при то ка ма, што 
под ра зу ме ва прет ход но пре се ље ње до ма ћин ста ва и из ме шта ње 
–––––––––––––––
27 У скла ду са чланом 13. став 3. Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра-

де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња и до пи сом Ми ни стар ства 
гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре бр. 350-01-455/2015-11 од 13. ма ја 
2015. го ди не (са гла сност на при ме ње ни при ступ). 

ин фра струк тур них си сте ма из по тен ци јал но плав ног под руч ја, од 
ко јих је нај зна чај ни ји др жав ни пут ДП IIБ 363 (Р-201) Вре о ци–
Кру ше ви ца28.

Ор га ни за ци ја и уре ђе ње про сто ра у под руч ју ре тен зи ја за-
сни ва се на:

– усло вље но сти ма из за кон ске ре гу ла ти ве, ре ше њи ма и по ла-
зи шти ма раз вој них стра те ги ја и про стор них пла но ва ши рих под-
руч ја, оце ни по сто је ћег ста ња раз во ја и из гра ђе но сти про сто ра, 
дис по зи ци ји вод них, са о бра ћај них и енер гет ских обје ка та, на сту-
диј ској и тех нич кој до ку мен та ци ји и дру гим ана ли тич ко-план ским 
до ку мен ти ма;

– тех нич ко-тех но ло шким зах те ви ма ру дар ско-енер гет ског 
ком плек са и уре ђе ња во до то ка;

– усло ви ма, мо да ли те ти ма и ди на ми ци из ме шта ња ин фра-
струк тур них си сте ма и пре се ље ња до ма ћин ста ва; 

– ме ра ма и стан дар ди ма за за шти ту жи вот не сре ди не.
План ска ре ше ња су базирaна на функ ци о нал ном и тех нич ко-

тех но ло шком прин ци пу ус по ста вља ња зо на и ре жи ма ко ри шће ња 
про сто ра пре ма пла ни ра ним на ме на ма. Под руч је ре тен зи ја је по-
де ље но по том прин ци пу на пет про стор них це ли на.

Об у хват сва ке про стор не це ли не је од ре ђен на осно ву по-
да та ка из сту диј ске и тех нич ке до ку мен та ци је за ПК По ље „Е” и 
ре гу ла ци ју ре ке Пе штан и кон тро лу оти ца ња ње них по плав них 
во да, по да та ка о про стор ним усло вље но сти ма и тех но ло шким по-
тре ба ма за из град њу пла ни ра не бра не, ана ли зе и оце не ста ња и 
мо гућ но сти бу ду ћег уре ђе ња на раз ма тра ном про сто ру, на осно ву 
по да та ка о ста њу жи вот не сре ди не, као и на осно ву ка та стар ског 
ста ња. 

Пра ви ла су утвр ђе на и за ве ћи број по је ди нач них обје ка та ко-
ји се на ла зе ван гра ни ца на ве де них про стор них це ли на – ре тен-
зи ја, као што су те ле ко му ни ка ци о ни и објек ти аларм них ста ни ца, 
елек тро во до ви, објек ти мер них ме ста и дру ги објек ти у окви ру си-
сте ма за мо ни то ринг и упра вља ње.

Пра ви ли ма су об у хва ће не и по вр ши не у окви ру гра ни це про-
ши ре ног екс пло а та ци о ног по ља и ове ре них би лан сних ре зер ви на 
ко ји ма ће се у на ред них пет го ди на (Te = 5,29 го ди на) оба вља ти 
ру дар ски ра до ви на По вр шин ском ко пу ка ме но ло ма „Кру ше ви-
ца” (у да љем тек сту: ПК „Кру ше ви ца”). Ка па ци тет про ши ре ног 
по вр шин ског ко па, пре ма про ра чу на тим екс пло а та ци о ним ре зер-
ва ма ла ти та и ла тит ског пи ро кла сти та, из но си ће 100.000 čm³/god 
ка ме на, што од го ва ра по ве ћа ним по тре ба ма РБ „Ко лу ба ра” за ло-
мље ним ка ме ном за из ра ду при ла зних пу те ва на по вр шин ским 
ко по ви ма и на си па ње под бран ских пла тоа и у окви ру пла ни ра них 
ре тен зи о них бра на. 

На ста вак ра до ва на ПК „Кру ше ви ца” под ра зу ме ва укла ња ње 
ја ло ви не са ви ших ета жа гра ви та ци о ним пу тем (на гу ра ва њем), а 
на кон то га про ду жа ва ње ета жа ка се ве ро и сто ку у окви ру про јек то-
ва ног но вог окун ту ре ња по вр шин ског ко па. Сук це сив но ће се по-
ме ра ти и ни же ета же.

Та бе ла 72: Пре глед про стор них це ли на

Про стор на це ли на Укуп не по вр ши не 
у ha КО Укуп не по вр ши не 

у ha

1.
„Бистрица” 34,90

М. Црљени 15,20
Бистрица 10,80

Трбушница 8,90

са сервисном  
саобраћајницом 1,85

М. Црљени 0,88
Рудовци 0,97

2. „Трбушница” 22,69 Рудовци 22,69

3. „Даросавица” 22,48 Партизани
(Даросава) 22,48

4. „Рудовци” 42,30
Рудовци 37,68

Крушевица 4,62

5. „Крушевица” 86,27

Крушевица 46,50
Прогореоци 8,47
Партизани
(Даросава) 28,35

Рудовци 2,95
6. ПК „Крушевица” 46,70 Крушевица 46,70
УКУПНО 257,19 257,19

–––––––––––––––
28 Но ве оквир не ста ци о на же и ка те го ри за ци ја су с об зи ром на Уред бу о из ме ни 

Уред бе о ка те го ри за ци ји др жав них пу те ва („Слу жбе ни гла сник РС”, број 93/15) 
и ва же до 1. апри ла 2016. го ди не.
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Пред мет ана ли зе и оце не ста ња, по тен ци ја ла и огра ни че ња 
про стор ног раз во ја би ло је и уже и ши ре окру же ње под руч ја ре-
тен зи ја ван гра ни ца об у хва та про стор них це ли на. 

1.2.Обухватикарактеристикепросторнихцелина

1.2.1. Про стор на це ли на „Би стри ца”

Ова про стор на це ли на је ло ци ра на у се ве ро за пад ном де-
лу раз ма тра ног под руч ја на по вр ши ни од око 34,90 hа, а об у хва-
та руб не де ло ве ата ра се ла Би стри ца, Ма ли Цр ље ни, Тр бу шни ца 
и Ру дов ци. По ред реч ног ко ри та и до ли не Би стри це, гра ни цом 
про стор не це ли не об у хва ће ни су: до њи де ло ви ду бо ких ја ру га и 
стр мих па ди на Пет ко ва че, са се вер не стра не; шу мо ви та под нож ја 
бр да Ра ко вац и Чик, са ју жне ста не; као и стр ме оба ле из ме ђу Ко-
чи ног по ља и Ка ра ћев ца. 

Дуж де сне оба ле Би стри це до ушћа у Тр бу шни цу пред ви ђе на 
је из град ња сер ви сне са о бра ћај ни це за ве зу са про стор ном це ли-
ном „Тр бу шни ца” и на се љем Ру дов ци. 

Пре ма за те че ном ста њу ор га ни за ци је про сто ра и на чи ну ко-
ри шће ња зе мљи шта, гра ни ца ма про стор не це ли не об у хва ће не су 
по љо при вред не и шум ске по вр ши не са пољ ским и шум ским пу-
те ви ма. Не по сред но уз гра ни цу про стор не це ли не фор ми ра не су 
окућ ни це два до ма ћин ства из на се ља Би стри ца.

Са о бра ћај на по ве за ност са де ло ви ма на се ља у окру же њу 
и дру гим про стор ним це ли на ма обез бе ђе на је пре ко при ступ них 
пу те ва ве ћег на ги ба са са о бра ћај ни це Ру дов ци–Пет ко ва ча пре ко 
Жу те гре де и на сељ ске са о бра ћај ни це дуж ре ке, ис под Ка ра ћев ца. 
Ова се са о бра ћај ни ца за вр ша ва га зом, та ко да се за при ступ по је-
ди ним пар це ла ма у ма ло вод ном пе ри о ду ко ри сти реч но ко ри то. На 
де сној оба ли Би стрич ке ре ке ис под бр да Ра ко вац при ли ком об ра де 
зе мље на и ла зи се на фраг мен те ке ра ми ке, опе ке и ко ма де олов них 
це ви. Пре ма по да ци ма над ле жног за во да за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре, ве ро ват но се ра ди о оста ци ма не ке ви ле ру сти ке. На ло ка-
ли те ту ни су оба вља на ар хе о ло шка ис ко па ва ња. 

Ге о ло шка гра ђа те ре на је сло же на, због кон так та па ле о зој-
ских шкри ља ца и кред них се ди ме на та. Кре да је пред ста вље на 
фли шном се ри јом (бре че, ла по ри, ла пор ци, гли но ви ти креч ња ци 
и креч ња ци). Чи та ва по вр ши на те ре на је по кри ве на квар тар ним, 
пре све га елу ви јал но-де лу ви јал ним на сла га ма де бљи не пре ко 3 m, 
а у не ким де ло ви ма те ре на на ле вој оба ли Би стри це, де бљи на ових 
на сла га је и пре ко 6 m. Али ви јал ни се ди мен ти су при сут ни у ве о-
ма уском по ја су, ши ри не до 5 m у од но су на ко ри то ре ке. Де бљи-
на алу ви јал них на сла га је до 1 m. Те ра сни се ди мен ти, из гра ђе ни 
од пе ско ви то-дро бин ских се ди ме на та, при сут ни су дуж ве ћег де ла 
то ка ре ке Би стри це.

На под руч ју „Би стри це” су раз ви је ни па дин ски про це си, пре 
све га де лу ви јал ни и про лу ви јал ни про цес. Нај зна чај ни ји об лик на-
стао па дин ским про це си ма чи не ја ру ге. Усе ци ја ру га су за пу ње-
ни про лу ви ја ним на но сом и де лу ви ју мом ко ји је до нет са боч них 
стра на ја ру га. Кли зи шта и од ро ни ни су де тек то ва ни.

При сут на су два ти па из да ни: из дан у сте на ма са ин тер гра ну-
лар ном по ро зно шћу; и из дан фор ми ра на у сте на ма са пу ко тин ским 
ти пом по ро зно сти. Из дан у алу ви јал но-те ра сним се ди мен ти ма 
пред ста вља по вре ме ну из дан, док је раз би је на из дан, фор ми ра на 
у кред ним се ди мен ти ма, стал на. Стен ска ма са у ко ји ма се на ла зи 
раз би је на из дан има раз ли чи та фил тра ци о на свој ства, те је и по 
том свој ству из ра зи то хе те ро ге на.

У окви ру про стор не це ли не пла ни ра но је из во ђе ње гра ђе-
вин ских и дру гих ра до ва на фор ми ра њу ре тен зи о ног про сто ра, 
из град њи бра не „Би стри ца” и при бран ских обје ка та, уре ђе њу 
под бран ског пла тоа и обез бе ђе њу са о бра ћај не до ступ но сти, ка ко 
са мог вод ног објек та и до ма ћин ста ва, та ко и по љо при вред них по-
се да у окру же њу, кроз из град њу но ве и ре кон струк ци ју по сто је ће 
са о бра ћај ни це. У фа зи из град ње бра не на де лу об у хва ће них по вр-
ши на уре ђу ју се гра ди ли шне по вр ши не са по зај ми штем и де по ни-
ја ма ма те ри ја ла и гра ди ли шним пу те ви ма.

Гра ни цом про стор не це ли не об у хва ћен је део те ри то ри је гра-
да Бе о гра да на под руч ју град ске оп шти не Ла за ре вац, тј. де ло ви 
КО Би стри ца (10,80 ha), КО Тр бу шни ца (8,90 ha) и КО Ма ли Цр-
ље ни (15,20 ha).

Гра ни ца про стор не це ли не „Би стри ца” од ре ђе на је као не пре-
ки ну та ли ни ја де фи ни са на међ ним тач ка ма на гра ни ца ма об у хва-
ће них ка та стар ских оп шти на, од но сно по сто је ћих ка та стар ских 

пар це ла и ана ли тич ки сле де ћим тач ка ма у др жав ном ко ор ди нат-
ном си сте му29: од по чет не тач ке А1 са ко ор ди на та ма у др жав ном 
ко ор ди нат ном си сте му (7 450 410,66/4 914 519,97) на гра ни ци КО 
Ма ли Цр ље ни и КО Би стри ца се че к.п. бр. 447/2, 448, 52/2, 52/1 
и 53/3 по ли ни ји из ме ђу та ча ка А1 и А2; да ље је по спољ ној гра-
ни ци к.п. бр. 53/2 и 54/2 до тач ке А3, а из ме ђу та ча ка А3 и А4 се че 
к.п. бр. 441 и 438; из ме ђу та ча ка А5 и А6 се че к.п. бр. 438, 435, 
433/3, 433/2 и 433/1, а за тим ме ња пра вац до тач ке А7, па да ље се-
че к.п. бр. 433/1, 431, 1215, 430, 1219 и 211/2 до тач ке А8; по том 
ме ња пра вац до тач ке А9, па се че к.п. бр. 399, 398, 425 и 427/1 по 
ли ни ји из ме ђу та ча ка А9 и А10; за тим ме ња пра вац и се че к.п. бр. 
427/2, 426/3, 426/4, 1079/2, 1079/1 и 1080 по ли ни ји из ме ђу та ча ка 
А10 и А11 на гра ни ци КО Би стри ца/КО Тр бу шни ца; да ље се че к.п. 
бр. 277, 276/1, 276/2, 276/3 по ли ни ји из ме ђу А11 и А12 на гра ни ци 
из ме ђу к.п. бр. 276/3 и 279, па на ста вља по ли ни ји из ме ђу та ча ка 
А12 и А13 да се че к.п. бр. 279 и 2907; за тим се че к.п. бр. 4 по ли ни ји 
из ме ђу та ча ка А13 и А14, па на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 4 
до тач ке А15; за тим се че к.п. бр. 1285 по ли ни ји из ме ђу та ча ка А15 
и А16 и на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 1285, 1239/2, 1239/1, 
1223/20, 1223/25, 1223/19, 1223/18 и 1223/26; по том по ли ни ји из-
ме ђу та ча ка А17 и А18 се че к.п. бр. 1267 и 1231, па се че к.п. број 
1070/3 по ли ни ји из ме ђу та ча ка А18 и А19; за тим ме ња пра вац и 
се че к.п. бр. 1070/3, 1070/2, 1070/1 и 1071 по ли ни ји до по чет не 
тач ке.

Об у хва ће не су сле де ће ка та стар ске пар це ле:
КО Би стри ца
це ле к. п .бр. 53/2, 54/2, 429, 436, 437, 439/1, 439/2, 440, 451/1, 

451/2, 1217 и 1251; де ло ви к.п. бр. 52/1, 53/3, 211/4, 211/3, 211/2, 
398, 399, 425, 426/3, 426/4, 427/1, 427/2, 430, 431, 433/1, 433/2, 
433/3, 435, 438, 441, 447/2, 448, 1079/1, 1079/2, 1080, 1215, 1216 
и 1219;

КО Тр бу шни ца
це ле к. п .бр. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 278; де ло ви к.п. бр. 4, 

276/1, 276/2, 276/3, 277, 279, 1285, 2907 и 2945;
КО Ма ли Цр ље ни
це ле к. п .бр. 1113/1, 1113/2, 1114/1, 1114/2, 1114/3, 1114/4, 

1115/1, 1115/2, 1116/1, 1116/2, 1223/17, 1223/18, 1223/19, 1223/20, 
1223/24, 1223/25, 1223/26, 1233/1, 1233/2, 1234, 1235, 1236, 1237, 
1238, 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1268; де ло ви к.п. бр. 1070/1, 1070/2, 
1070/3, 1071, 1231, 1232 и 1267.

1.2.2. Про стор на це ли на „Тр бу шни ца”

Ова про стор на це ли на, укуп не по вр ши не 22,69 ha, об у хва та 
до ли ну Тр бу шнич ке ре ке из ме ђу стр мих стра на Ка ра ћев ца, Па ље-
ви на и Бо бли је на под руч ју на се ља Ру дов ци (КО Ру дов ци, ГО Ла-
за ре вац). По ве за на је са цен тром на се ља са о бра ћај ни цом по обо ду 
по те са Се ли ште, ко ја се при кљу чу је на др жав ни пут ДП IIБ 36330, 
де о ни ца Вре о ци–Кру ше ви ца, у зо ни мо ста пре ко ре ке Пе штан. Са 
ове на сељ ске са о бра ћај ни це одва ја се и пре ла зи Тр бу шнич ку ре ку, 
при ступ ни пут за три изо ло ва на до ма ћин ства и окол не по се де.

Са дру гим ре тен зи ја ма ова про стор на це ли на је по ве за на 
пре ко ши ро ке реч не до ли не код ушћа Би стри це, од но сно пољ ским 
пу тем кроз Бо бли је и не ка те го ри са ним пу тем иза за се о ка Си ми ћи.

Гра ни ца про стор не це ли не „Тр бу шни ца” од ре ђе на је као не-
пре ки ну та ли ни ја де фи ни са на гра ни ца ма по сто је ћих ка та стар ских 
пар це ла КО Ру дов ци и ана ли тич ки, тач ка ма у др жав ном ко ор ди-
нат ном си сте му31: од по чет не тач ке Б1 са ко ор ди на та ма у др жав-
ном ко ор ди нат ном си сте му (7 452 040,01/4 914 531,96) на гра ни ци 
к.п. бр. 1128/2, 1130 и 1131 по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 1131, 1132, 
1134, 1212 и 1209, се че к.п. број 1206 по ли ни ји из ме ђу та ча ка Б2 
и Б3 и к.п. број 1867 по ли ни ји из ме ђу та ча ка Б3 и Б4; по том је по 
спољ ној гра ни ци к.п. број 1192, да ље је се че по пра вој ли ни ји и 
на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 1866 до тач ке Б5; по ли ни-
ји из ме ђу та ча ка Б5 и Б6 се че к.п. бр. 1198, 1868, 1199, 1274, 1315, 
1317, 1320 и 1325/1, па ме ња пра вац и по ли ни ји из ме ђу та ча ка Б6 
и Б7 се че к.п.бр.1866 и да ље на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 
1321/1 и 1814, па по пра вој ли ни ји из ме ђу та ча ка Б7 и Б8 се че 1814; 
–––––––––––––––
29 Ко ор ди на те да те у Про стор ном пла ну су ори јен та ци о не и зах те ва ју про ве ру у 

од го ва ра ју ћим про јек ти ма пар це ла ци је.
30 Ка те го ри за ци ја је с об зи ром на Уред бу о из ме ни Уред бе о ка те го ри за ци ји др жав-

них пу те ва („Слу жбе ни гла сник РС”, број 93/15). 
31 Ко ор ди на те да те у Про стор ном пла ну су ори јен та ци о не и зах те ва ју про ве ру у 

од го ва ра ју ћим про јек ти ма пар це ла ци је.
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по том иде по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 1347/2, 1348, 1351 и 1312 
до тач ке Б9, па по ли ни ји из ме ђу та ча ка Б9 и Б10 се че к.п. бр. 1310/3, 
1310/2 и 1310/1; ме ња пра вац и по ли ни ји из ме ђу та ча ка Б10 и Б11 
се че к.п. бр. 1307/2, 1289, 1279, 1217/2, 1217/1, 1219; за тим на ста-
вља по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 1111, 1114/2, 1117/2 и 1850 до тач-
ке Б12, па се че к.п. бр. 1850 и 1814 по ли ни ји из ме ђу та ча ка Б12 и 
Б13, ода кле на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. број 1814 и 1131 до 
по чет не тач ке.

Об у хва ће не су це ле ка та стар ске пар це ле број: 1111, 1112, 
1113/1, 1113/2, 1113/3, 1114/2, 1117/2, 1119, 1131, 1132, 1133, 
1134, 1135, 1136, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1209, 1210, 
1211, 1212, 1213, 1214, 1215/1, 1215/2, 1216, 1218, 1275/1, 1275/2, 
1276/1, 1276/2, 1277, 1278/1, 1278/2, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 
1321/1, 1321/2, 1347/2, 1348, 1349/1, 1349/2, 1350/1, 1350/2, 1351, 
1865 и де ло ви к.п. бр. 1114/1, 1192, 1199, 1206, 1217/1, 1217/2, 
1219, 1274, 1279, 1289, 1307/2, 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1315, 1317, 
1320, 1325/1, 1814, 1850, 1866, 1867, 1868, све КО Ру дов ци.

На овом про сто ру је пла ни ра на из град ња бра не „Тр бу шни ца” 
са при бран ским објек ти ма, чи ме се фор ми ра про точ но је зе ро ко је 
при по вод њу за у зи ма нај ве ћи део об у хва ће них по вр ши на. Из ван 
по тен ци јал но пла вље них по вр ши на, уз оба лу ре тен зи о ног је зе ра 
пла ни ра на је из град ња јав не са о бра ћај ни це за по тре бе одр жа ва-
ња вод ног објек та у екс пло а та ци ји и као при ступ ни пут до ку ћа и 
има ња у окру же њу. 

У ци љу ре а ли за ци је пла ни ра не на ме не, нео п ход но је из ове 
про стор не це ли не укло ни ти објек те у окви ру три окућ ни це, од ко-
јих је јед на стал но на ста ње на (јед но чла но до ма ћин ство), а дру ге 
две се ко ри сте по вре ме но32, из ме сти ти над зем не елек тро е нер гет-
ске во до ве и обез бе ди ти при кљу чак на пла ни ра ни пут не у гро же-
ном до ма ћин ству.

Про стор ним пла ном град ске оп шти не Ла за ре вац („Слу жбе-
ни лист гра да Бе о гра да”, број 10/12) пред ви ђе на је ре кон струк ци ја 
по сто је ћег пу та кроз Бо бли ју и из во ђе ње од го ва ра ју ћег при кључ ка 
на тра су др жав ног пу та ДП IIБ 363, де о ни ца Вре о ци–Кру ше ви ца.

Ло ка ци ју пре град ног ме ста и нај ве ћи део ре тен зи је гра ди 
ути сну ти плу то нит у да ци то-ан де зит ске стен ске ма се, пре кри ве не 
тан ким (1–5 m) квар тар ним тво ре ви на ма. На па ди на ма су пре кри-
ве не елу ви јал но-де лу ви јал ним, а у ши рој зо ни ко ри та алу ви јал-
но-те ра сним се ди мен ти ма. Од ег зо ге них про це са нај зна чај ни ја је 
реч на еро зи ја и аку му ла ци ја, што је омо гу ћи ло фор ми ра ње бла-
го не си ме трич не до ли не са ле вом оба лом бла жег на ги ба и ве ћег 
рас про сти ра ња реч не те ра се. Про лу ви јал ни про це си су на чи ни ли 
не ко ли ко ду бо ких ја ру га са пла вин ским ко ну сом на ле вом бо ку до-
ли не.

На ис тра жном под руч ју33 по сто је два ти па из да ни: стал на, у 
зо ни ко ри та, фор ми ра на у ин тер гра ну лар но-по ро зним алу ви јал-
но-те ра сним се ди мен ти ма и по вре ме на, на ста ла је по сле ота па ња 
сне жног по кри ва ча или по сле ин тен зив ни јих па да ви на у зо ни по-
ве ћа не ис пу ца ло сти да ци то-ан де зи та.

1.2.3. Про стор на це ли на „Ру дов ци”

Ова про стор на це ли на, укуп не по вр ши не 42,30 ha, за у зи ма 
де ло ве ата ра се ла Ру дов ци (37,68 ha) и Кру ше ви ца (4,62 ha) у оп-
шти ни Ла за ре вац (те ри то ри ја гра да Бе о гра да). 

Об у хва ће но је реч но ко ри то, оба ла и по вр ши не у при о ба љу 
ре ке Пе штан, од Се ли шта у Ру дов ци ма, уз вод но, дуж де ла то ка 
Пе шта на у ге не рал ном прав цу се вер–југ, из ме ђу До њих и Гор њих 
Кљу че ва. Реч ну до ли ну на се ља ва ма њи број до ма ћин ста ва чи ја 
су ку ћи шта из ме ђу ре ке и пу та Вре о ци–Кру ше ви ца, а са до ма-
ћин стви ма ко ја су фор ми ра на у под нож ју Ми ли ће ва бр да у ле вој 
при о бал ној зо ни и на из ра зи то стр ми јем де сном при о ба љу, из ме ђу 
Кра те ља и Ма лог Осте ња ка, уку пан број об у хва ће них ку ћи шта је 
23, од че га 18 стал но на ста ње них (16 у КО Ру дов ци и два у при па-
да ју ћем де лу ата ра Кру ше ви це).

Гра ни ца про стор не це ли не „Ру дов ци” од ре ђе на је као не-
пре ки ну та ли ни ја де фи ни са на међ ним тач ка ма на гра ни ца ма об-
у хва ће них ка та стар ских оп шти на, од но сно по сто је ћих ка та стар-
ских пар це ла и ана ли тич ки, тач ка ма у др жав ном ко ор ди нат ном 
–––––––––––––––
32 За по тре бе из ра де план ске до ку мен та ци је за зо ну ре тен зи ја то ком ју ла 2009. го-

ди не оба вље но је еви ден ти ра ње до ма ћин ста ва и обје ка та до ма ћин ста ва.
33 За по тре бе из ра де Идеј ног про јек та ре гу ла ци је ре ке Пе штан и кон тро ле оти ца ња 

по плав них во да, из ве де ни су обим ни ис тра жни ге о ло шки ра до ви (ВПИ „Ј. Чер-
ни”, 2009–2011. го ди не).

си сте му34: од по чет не тач ке В1 на под руч ју КО Ру дов ци са ко ор-
ди на та ма у др жав ном ко ор ди нат ном си сте му (7 453 439,63/4 913 
888,73) на гра ни ци к.п. бр. 1468, по спољ ној гра ни ци је к.п. бр. 
1468, 1467/2, 1471/1, 1471/2, 1472/1, 1784/1 и 1484/2, а по пра вој 
ли ни ји из ме ђу та ча ка В2 и В3 се че к.п. број 1870; по том је по спољ-
ној гра ни ци к.п. бр. 1720/1 и 1721 и по пра вој ли ни ји из ме ђу та-
ча ка В4 и В5 се че к.п. бр. 1723, па на ста вља по спољ ној гра ни ци 
к.п. бр. 1725, 1726/14, 1726/6 и 1735/1; по пра вој ли ни ји из ме ђу 
та ча ка В6 и В7 се че к.п. бр. 1736/1, а да ље је по спољ ној гра ни ци 
к.п. број 1753; по ли ни ји из ме ђу та ча ка В8 и В9 се че к.п. бр. 1750 и 
1749; за тим је по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 1817 и по ли ни ји из ме-
ђу та ча ка В10 и В11 се че к.п. бр. 1747 и 1871, па на ста вља по спољ-
ним гра ни ца ма к.п. бр. 1797/2, 1797/1, 1798 и 1799, а по том се че 
к.п. број 1442 по ли ни ји из ме ђу та ча ка В12 , В13 и В14; на ста вља по 
спољ ним гра ни ца ма к.п. бр. 1442, 1443/1, 1444/1 и 1450 до гра ни-
це КО Ру дов ци и КО Кру ше ви ца, па је по тој гра ни ци до тач ке В16; 
на ста вља на под руч ју КО Кру ше ви ца по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 
51/1, 52/1 и 52/2; по ли ни ји из ме ђу та ча ка В17 и В18 се че к.п. број 
51/2, а по ли ни ји из ме ђу та ча ка В18 и В19 се че к.п. бр. 53/8, 53/1, 
53/6, 53/7, и 1825; за тим иде по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 113, а по 
пра вој ли ни ји из ме ђу та ча ка В20 и В21 се че к.п. број 1807; за тим 
по ли ни ји из ме ђу та ча ка В22 и В23 се че к.п. број 114 и на ста вља по 
ње ној спољ ној гра ни ци, а по том по пра вој ли ни ји из ме ђу та ча ка 
В23 и В24 се че к.п. број 1806 и да ље на ста вља по ње ној спољ ној 
гра ни ци; пре ла зи из под руч ја КО Кру ше ви ца у под руч је КО Ру-
дов ци, па на ста вља по спољ ним гра ни ца ма к.п. бр. 1818, 1793 и 
1818 и по ли ни ји из ме ђу та ча ка В25 и В26 се че к.п. бр. 1783 и 1780; 
за тим по ли ни ји из ме ђу та ча ка В26 и В27 се че к.п. бр. 1780, 1779/2 
и 1876, па је до тач ке В28 по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 1764 и по 
ли ни ји из ме ђу та ча ка В28 и В29 се че к.п. бр. 1763, 1703 и 1700, по 
ли ни ји из ме ђу та ча ка В29 и В30 се че к.п. бр. 1698, 1695/2, 1695/1 и 
1518, по ли ни ји из ме ђу та ча ка В30 и В31 се че к.п. бр. 1516; од тач-
ке В31 на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 1516, 1489/2, 1488/1 
и 1488/2 до тач ке В32; од тач ке В32 по пра вој ли ни ји се че к.п. број 
1812, на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. број 1463, се че к.п. број 
1817, на ста вља по ње ној спољ ној гра ни ци, па и се че к.п. број 1821 
све до по чет не тач ке В1.

Об у хва ће не су ка та стар ске пар це ле: 
КО Ру дов ци
це ле к. п .бр. 1443/2, 1453, 1463, 1467/1, 1468, 1469, 1470, 

1471/1, 1471/2, 1472/1, 1472/2, 1484/1, 1484/2, 1485/1, 1485/2, 
1485/3, 1485/4, 1486/1, 1486/2, 1486/3, 1487, 1488/1, 1488/2, 1488/3, 
1488/4, 1488/5, 1489/2, 1517, 1699, 1702, 1703, 1704/1, 1704/2, 
1704/3, 1704/4, 1705, 1706, 1707, 1708/1, 1708/2, 1709, 1710, 1711, 
1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719/1, 1719/2, 1719/3, 
1720/1, 1720/2, 1721, 1725, 1726/1, 1726/4, 1726/5, 1726/6, 1735/1, 
1736/2, 1754, 1755, 1756, 1757/1, 1757/2, 1758, 1759, 1760/1, 1760/2, 
1761, 1762, 1764, 1765, 1781, 1782, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797/1, 
1797/2, 1797/3, 1797/4, 1797/5, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 
1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1817, 1818, 1822, 1823, 1824, 
1875; и де ло ви к.п. бр. 1442, 1443/1, 1444/1, 1450, 1516, 1518, 
1695/1, 1695/2, 1698, 1700, 1701, 1723, 1736/1, 1747, 1749, 1750, 
1763, 1779/2, 1780, 1783, 1812, 1821, 1870, 1871 и 1876; и

КО Кру ше ви ца
це ле к. п .бр. 51/1, 52/1, 52/2, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 54 и 113; 

и де ло ви к.п. бр. 51/2, 53/1, 53/6, 53/7, 53/8, 114, 1806, 1807 и 1825.
У овој про стор ној це ли ни пла ни ра но је из во ђе ње гра ђе вин-

ских и дру гих ра до ва на из град њи бра не „Ру дов ци” и пра те ћих 
обје ка та, чи ме се фор ми ра од го ва ра ју ћи ре тен зи о ни про стор као 
по тен ци јал но пла вље на по вр ши на реч не до ли не уну тар по плав-
них ли ни ја, де фи ни са них од го ва ра ју ћом про јект ном до ку мен та ци-
јом за ко ту нор мал ног успо ра ко ја од го ва ра сто го ди шњим по плав-
ним во да ма. 

У ци љу ре а ли за ци је пла ни ра не на ме не, по треб но је пре се-
ли ти 18 до ма ћин ста ва (16 у на се љу Ру дов ци, два у на се љу Кру-
ше ви ца), од но сно укло ни ти из ре тен зи о них и дру гих угро же них 
про сто ра објек те из 23 ку ћи шта (КО Ру дов ци) и два на КО Кру-
ше ви ца. 

Нео п ход но је ре кон стру и са ти део тра се др жав ног пу та ДП 
IIБ 363, ко ја се на ла зи у по плав ном под руч ју и обез бе ди ти од го-
ва ра ју ће при кључ ке на но ву тра су по сто је ћим до ма ћин стви ма и 
–––––––––––––––
34 Ко ор ди на те да те у Про стор ном пла ну су ори јен та ци о не и зах те ва ју про ве ру у 

од го ва ра ју ћим про јек ти ма пар це ла ци је.
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по се ди ма. Де ли мич но се за др жа ва по сто је ћа тра са пу та уз из ди за-
ње ни ве ле те та ко да ни је угро же на сто го ди шњим ве ли ким во да ма 
и уз од го ва ра ју ће ме ре тех нич ког по бољ ша ња са о бра ћај ни це и по-
сто је ћих при сту па по је ди нач ним пар це ла ма. 

У ли то ло шком са ста ву пре град ног ме ста и ре тен зи је Ру дов ци 
уче ству ју три фор ма ци је. До ми ни ра ју тво ре ви не кред не ста ро сти, 
пред ста вље не фли шним се ди мен ти ма, од ко јих до ми нант но уче-
шће има ју гли но ви ти креч ња ци. Ве ћи део ре тен зи о ног про сто ра 
гра де тво ре ви не тер ци јар не ста ро сти (вул ка ни ти и гли не и пра ши-
не ми о цен ске ста ро сти). Нај ве ћи део те ре на, ка ко на про сто ру пре-
град ног ме ста, та ко и у зо ни ре тен зи је, по кри ва ју квар тар не на сла-
ге, ме ђу ко ји ма до ми ни ра ју елу ви јал но-де лу ви јал не и алу ви јал но 
те ра сне на сла ге. Де лу ви јал но-елу ви јал не на сла ге не гра де ве ће 
пла вин ске ко ну се, већ чи не по кри вач ста ри јих кред них или ми о-
цен ских тво ре ви на. Де лу ви јал не на сла ге се пре ко кред них тво ре-
ви на и ми о цен ских вул ка ни та про сти ру у де бљи ни ко ја не пре ла зи 
5–6 m. Де лу ви јал ни по кри вач пре о вла ђу ју ће гра де гли не раз ли чи-
тог ни воа пла стич но сти, са не у јед на че ним уче шћем дро би не и пе-
ско ва. Дро би ну гра де креч ња ци, квар цит и фи ли тич ни шкриљ ци. 

На са да шња ге о мор фо ло шка свој ства те ре на од ег зо ге них 
фак то ра нај ви ше су ути ца ли флу ви јал ни про це си, а у ма њем оби-
му и де лу ви јал ни про це си. Осим ова два ег зо ге на про це са, на 
ге о ме три ју па ди на ути ца ли су и ко лу ви јал ни про це си, од но сно 
кли за ња те ре на. На ле вој оба ли Пе шта на има по ја ва не ста бил них 
па ди на, ак тив них, уми ре них или фо сил них кли зи шта. У де лу те-
ре на на ле вом бо ку пре град ног про фи ла „Ру дов ци” по сто ји за та-
ла са на па ди на (из над кру не бра не) са ја сним ожиљ ци ма кли зи шта. 
Ду би на кли же ња је про це ње на на ма ње од 3–5 ме та ра. У зо ни пре-
град ног про фи ла., при ме ће на су и ма ња по ме ра ња на за се ку пу та 
Вре о ци–Кру ше ви ца. 

Под руч је бра не и ре тен зи је Ру дов ци има јед но став ну хи дро-
ге о ло шку гра ђу. Ге не рал но, стен ске ма се кре де и нео ге на има ју 
функ ци ју хи дро ге о ло шких изо ла то ра док квар тар не тво ре ви не 
има ју функ ци ју хи дро ге о ло шког ко лек то ра. Де лу ви јал не на сла-
ге су по вре ме ни ко лек то ри под зем не во де ко ја се ре ла тив но бр зо 
про це ђу је у алу ви јал но-те ра сне се ди мен те. У њи ма је фор ми ра на 
стал на из дан ко ја има ко ле ба ња у за ви сно сти од ни воа ре ке Пе-
штан. Ис пи ти ва ња ВДП-а су по ка за ла да пре град ни про фил углав-
ном гра де стен ске ма се сред ње во до про пу сно сти, ко је ме сти мич но 
пре ла зе у прак тич но во до не про пу сне сре ди не. Сред ње во до про пу-
сна сре ди на за у зи ма ве ћи део де сног бо ка, као и ма њи део ле вог 
бо ка бу ду ће бра не. При сут на је у окви ру гли но ви тих креч ња ка, од-
но сно њи хо вој ко ри рас па да ња, као и зо на ма ин тен зив не и сла бе 
ис пу ца ло сти.

1.2.4. Про стор на це ли на „Кру ше ви ца”

Про стор на це ли на за у зи ма ју го и сточ ни део под руч ја по вр-
ши не 86,27 ha и то део ата ра се ла Кру ше ви ца у оп шти ни Ла за ре-
вац (те ри то ри ја гра да Бе о гра да) и не на се ље не руб не де ло ве ата ра 
Да ро са ве (KO Пар ти за ни) и Про го ре о ца у оп шти ни Аран ђе ло вац. 

Гра ни ца про стор не це ли не „Кру ше ви ца” од ре ђе на је као 
не пре ки ну та ли ни ја де фи ни са на међ ним тач ка ма на гра ни ца ма 
об у хва ће них ка та стар ских оп шти на, гра ни ца ма по сто је ћих ка та-
стар ских пар це ла и ана ли тич ки, сле де ћим тач ка ма у др жав ном ко-
ор ди нат ном си сте му35: од по чет не тач ке Г1 на гра ни ци КО Ру дов-
ци и КО Кру ше ви ца са ко ор ди на та ма у др жав ном ко ор ди нат ном 
си сте му (7 453 073,40/4 912 504,76) по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 
1815, 118, 119, 120 и 123/1 (све КО Кру ше ви ца), а по том по пра-
вој ли ни ји из ме ђу та ча ка В24 и В23 се че к.п. број 1806 и да ље је по 
спољ ној гра ни ци к.п. бр.117; по пра вој ли ни ји из ме ђу та ча ка Г2 
и Г3 се че к.п. бр. 1830 и по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 131, 130/1, 
130/4 и 129/2 па по ли ни ји из ме ђу та ча ка Г4 и Г5 се че к.п. бр. 137 и 
139, а за тим ме ња пра вац и по ли ни ји из ме ђу та ча ка Г5 и Г6 се че 
к.п. бр. 139, 170, 172, 176, 1827, 177, 180/2 и 181 све до гра ни це 
КО Кру ше ви ца и КО Про го ре о ци, по том ме ња пра вац и по ли ни ји 
из ме ђу та ча ка Г6 и Г7 се че к.п. бр. 150/1, 150/3, 150/2, 149/1, 149/2 
и 147/3 (све КО Про го ре о ци); по но во ме ња пра вац, па по ли ни ји 
из ме ђу та ча ка Г7 и Г8 се че к.п. бр. 73 и 72/1; по том пре ла зи на под-
руч је КО Кру ше ви ца и по ли ни ји из ме ђу та ча ка Г8 и Г9 се че к.п. 
бр. 157, а за тим се вра ћа на под руч је КО Про го ре о ци и по ли ни ји 
–––––––––––––––
35 Ко ор ди на те да те у Про стор ном пла ну су ори јен та ци о не и зах те ва ју про ве ру у 

од го ва ра ју ћим про јек ти ма пар це ла ци је.

из ме ђу та ча ка Г9 и Г10 се че к.п. бр. 72/1, 71, 69/3, 69/2 и 69/1; по-
том ме ња пра вац и по ли ни ји из ме ђу та ча ка Г10 и Г11 се че к.п. бр. 
68, 65, 66, 80, 83, 84, 78, 86, 87, 88, 89 и 91/1, па ме ња пра вац и по 
ли ни ји из ме ђу та ча ка Г11 и Г12 се че к.п. бр. 89, 92/1 и 94/2; за тим 
ме ња пра вац и по ли ни ји из ме ђу та ча ка Г12 и Г13 се че к.п. бр. 94/2, 
184, 109/1, 109/4, 109/3 и 114/1 и по но во ме ња пр ва ца и по ли ни ји 
из ме ђу та ча ка Г13 и Г14 се че к.п. бр. 114/1, 114/2, 114/3 и 113; по том 
ме ња пра вац и по ли ни ји из ме ђу та ча ка Г14 и Г15 се че к.п. бр. 113, 
115/2, 116/3, 116/1, 117/1, 1958, 105/2, 105/1, 119, 51, 50/2, 50/1, 49 
и 48/1; за тим по ли ни ји из ме ђу та ча ка Г15 и Г16, по што про ме ни 
пра вац, се че к.п. бр. 48/1, 120/1, 385 и 389, па по но во ме ња пра-
вац и се че к.п. бр. 389, 388/2, 390/4, 390/2, 389, 390/2, 427, 428, 
429, 433, 432/1, 432/2, 494 и 438/1 по ли ни ји из ме ђу та ча ка Г16 и 
Г17; по том по ли ни ји из ме ђу та ча ка Г17 и Г18 се че к.п. бр. 438/1, 
437/1, 436, 440, 439, 440, 441, 440, 441, 442 и 443, па ме ња пра вац 
и се че к.п. бр. 443, 1986 (КО Про го ре о ци) и 1351 (КО Пар ти за ни) 
по ли ни ји из ме ђу та ча ка Г18 и Г19, па ме ња пра вац и се че к.п. бр. 
1351, 1334, 1440/2, 3129, 1305, 1240/4, 3129, 1241, 1285/1, 1285/2, 
1320/2, 3129, 1320/1, 1318, 3129 и 1318 по ли ни ји из ме ђу та ча ка 
Г19 и Г20; по том пре ла зи на под руч је КО Про го ре о ци и по ли ни ји 
из ме ђу та ча ка Г20 и Г21 се че к.п. бр. 5/4, 46/1, 46/5, 46/1, 46/5, 46/8, 
45, 43, 42/1, 41, 39/1, 20/1, 23, 24, 38, 37, 35/1 и 32, па на ста вља на 
КО Кру ше ви ца и по ли ни ји из ме ђу та ча ка Г21 и Г22 се че к.п. бр. 
153/1, 153/2, 153/3, 150, 148, 86, 85 и 83 и на ста вља по спољ ним 
гра ни ца ма к.п. бр. 85, 81, 74, 71, 70, 69, 66 и 67до тач ке Г23 и да ље 
иде по гра ни ци КО Кру ше ви ца и КО Ру дов ци, па од тач ке Г24 и по 
спољ ној гра ни ци је к.п. бр. 1788, 1792, 1791 и 1790 (све КО Ру дов-
ци) до по чет не тач ке.

Об у хва ће не су сле де ће пар це ле: 
КО Ру дов ци (град Бе о град, град ска оп шти на Ла за ре вац): це ле 

к.п. бр. 1788, 1789, 1790, 1791 и 1792;
КО Кру ше ви ца (град Бе о град, град ска оп шти на Ла за ре вац): 

це ле к.п. бр. 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/1, 
123/2, 123/3, 124, 125, 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 130/1, 130/2, 
130/3, 130/4, 131, 140, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 
146/1, 146/2, 147/1, 147/2, 147/3, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 165, 166, 
167, 168, 169, 171, 1815, 1816 и 1826; де ло ви к.п. бр. 83, 85, 86, 
137, 139, 148, 150, 153/1, 153/2, 153/3, 170, 172, 176, 177, 180/2, 
181, 1806, 1827 и 1830;

КО Про го ре о ци (оп шти на Аран ђе ло вац): це ле к.п. бр. 47, 48/2, 
48/3, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 
81, 82, 85, 90/1, 90/2, 90/3, 91/2, 94/1, 95, 96, 97, 98/1, 98/2, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105/3, 107, 108, 109/2, 110, 111, 112, 116/1, 116/2, 
117/2, 434, 435, 1850 и 3153; и де ло ви к.п. бр. 5/4, 20/1, 23, 24, 32, 
33, 35/1, 37, 38, 39/1, 41, 42/1, 43, 45, 46/1, 46/5, 46/8, 48/1, 49, 50/1, 
50/2, 51, 65, 66, 68, 69/1, 69/2, 69/3, 71, 72/1, 73, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 
88, 89, 91/1, 92/1, 94/2, 105/1, 105/2, 109/1, 109/3, 109/4, 113, 114/1, 
114/2, 114/3, 115/2, 116/1, 116/3, 117/1, 119, 147/3, 149/1, 149/2, 150/1, 
150/2, 150/3, 184, 385, 389, 388/2, 390/2, 390/4, 427, 428, 432/1, 432/2, 
433, 436, 437/1, 438/1, 440, 441, 442, 443, 1351 и 1975;

КО Пар ти за ни (оп шти на Аран ђе ло вац): це ле к.п. бр. 1319, 
1320, 1322, 1323/1, 1323/2, 1323/3, 1424/1, 1424/3, 1424/4, 1424/5, 
1424/6, 1424/7 и 1440/3; и де ло ви к.п. бр. 1240/4, 1241, 1285/1, 
1285/2, 1317, 1318, 1320/1, 1320/2, 1325, 1333, 1334, 1361, 1449/2 
и 3129. 

Дуж де ла свог сред њег то ка кроз ову про стор ну це ли ну, у 
прав цу ис ток–за пад, ре ка Пе штан је фор ми ра ла ре ла тив но ши ро-
ку до ли ну из ме ђу стр мих стра на Пар ло га и Зу кве, ис пре се ца них 
по то ци ма и ја ру га ма са ле ве обал не стра не и не што бла жих, али 
са знат но ду бљим ја ру га ма, па ди на Осте ња ка, у де сном при о ба љу. 
По де сној иви ци реч не до ли не тра си ра на је не ка да шња пру га ус-
ког ко ло се ка Аран ђе ло вац–Ла за ре вац, дав но де мон ти ра на, а њен 
на сип се ко ри сти као при ступ ни пут до ин ди ви ду ал них по се да и 
два до ма ћин ства, из дво је на од оста лог де ла на се ља Кру ше ви ца 
на по те су Зво на ра. За пре лаз пре ко ре ке, упр кос ја сно ис так ну том 
упо зо ре њу, ко ри сти се го то во сру ше ни же ле знич ки мост.

Цр ква – брв на ра по све ће на Све тим апо сто ли ма Пе тру и Па-
влу, ко ја је кул тур но-исто риј ски спо ме ник и вер ски обје кат у па ро-
хи ји Да ро са ва, Шу ма диј ске епар хи је СПЦ, ло ци ра на је не по сред-
но из ван гра ни це про стор не це ли не на под руч ју КО Пар ти за ни, на 
те ри то ри ји оп шти не Аран ђе ло вац. Је ди но ку ћи ште, на при ступ-
ном пу ту до вер ског објек та, не на ста ње но је.
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У овој про стор ној це ли ни пла ни ра но је из во ђе ње гра ђе вин-

ских и дру гих ра до ва на из град њи бра не „Кру ше ви ца” и при бран-
ских обје ка та, чи ме се фор ми ра од го ва ра ју ћи ре тен зи о ни про стор 
као по тен ци јал но пла вље на по вр ши на реч не до ли не уну тар по-
плав них ли ни ја, де фи ни са них од го ва ра ју ћом про јект ном до ку мен-
та ци јом за ко ту нор мал ног успо ра ко ја од го ва ра по плав ним во да ма. 

У ли то ло шком са ста ву пре град ног ме ста и ре тен зи је Кру ше ви-
це уче ству ју три фор ма ци је, од ко јих је нај за сту пље ни ја фор ма ци ја 
тер ци јар них ин тер ме ди јар них вул ка ни та ко ји се про те жу по це ло-
куп ном де сном бо ку ре тен зи је и на ве ћем де лу ле вог бо ка. Знат но 
ма ње су при сут ни гор њо кред ни се ди мен ти, а нај ма ње сред ње ми о-
цен ски кла сти ти. Из лив не сте не су на де лу пре град ног про фи ла у 
пот пу но сти из ме ни ли при мар на свој ства, са мо се на осно ву уса-
мље них очу ва них бло ко ва, ре да ве ли чи не [cm] до [dm], мо же пре-
по зна ти пе тро ло шка вр ста ан де зи та и да ци то-ан де зи та, док је ве ћим 
де лом стен ска ма са пре тво ре на у пе ско ви ту дро би ну. У де сном бо-
ку, они се про сти ру од по вр ши не те ре на до ду би на 25–30 m. Осим 
по вр шин ске зо не ко ре рас па да ња, где су бло ков ски по ло мље ни и 
знат но из ме ње ни, у оста лом де лу су пре тво ре ни у гру си фи ци ра-
ни ан де зит (да ци то-ан де зит). У ле вом бо ку, до ду би не од око 30 m, 
те рен гра де ве ћим де лом рас пад ну ти, ја че по ло мље ни, вул ка ни ти, 
ве ро ват но стен ска ма са из гру пе ан де зи та, тра хи ан де зи та и ла ти та. 
Пи ро кла стич не сте не, ту фо ви ра зних вр ста, гра де по ди ну де сном 
бо ку (ис под гру си фи ци ра них ан де зи та) и про сти ру се ис под алу ви-
јал не по вр ши, пре ла зе ћи на ле ви бок где су пре се че ни рас пад ну тим, 
из лив ним, маг мат ским сте на ма. Алу ви јал но-те ра сни се ди мен ти де-
бљи не до 5 m су углав ном пе ско ви то-пра ши на стог са ста ва, са не у-
јед на че ним са др жа јем гли на. Рет ко, ја вља ју се круп ни је пар ти је пе-
ско ви тог шљун ка, та ко ђе за гли ње ног.

На са да шњи из глед ре ље фа под руч ја ди рект но су ути ца ли 
ен до ге ни и ег зо ге ни про це си. Обе до лин ске стра не су стр ме са 
при бли жно јед на ким на ги бом, а алу ви јал но-те ра сна по врш има 
ши ри ну пре ко 100 m, па ни је по вољ на за пре гра ђи ва ње. На пре-
град ном про фи лу она је нај у жа и сма ње на је на око 50 m. Про цес 
ја ру жа ња ни је по себ но раз ви јен, иако су бо ко ви по кри ве ни ре ла-
тив но де бе лим еро ди бил ним, сла бо ве за ним стен ским ма са ма.

У по гле ду хи дро ге о ло шких ка рак те ри сти ка, на те ре ну пре-
град ног ме ста, а ве ро ват но и ре тен зи је, мо гу се раз ли ко ва ти три 
хи дро ге о ло шке сре ди не. Функ ци ју хи дро ге о ло шког ко лек то ра/
спро вод ни ка има ју се ди мен ти алу ви јал но-те ра сне по вр ши. Њи-
хо ва фил тра ци о на свој ства ни су уни форм на, ве ро ват не вред но сти 
ко е фи ци је на та фил тра ци је су од 10-6–10-5 до 10-3 m/s, за ви сно од 
уче шћа гли на, од но сно шљун ко ва. Овај ко лек тор се у пе ри о ду јун–
но вем бар (ори јен та ци о но) пра зни у ко ри то Пе шта на. Као хи дро-
ге о ло шки ко лек тор ре зер во ар (ве ћим де лом го ди не) функ ци о ни ше 
ко ра рас па да ња и зо на ја че по ло мље них вул кан ских сте на. Во де 
у овом ко лек то ру су де лом у ди рект ној хи дра у лич кој ве зи са по-
влат ном из да ни фор ми ра ном у алу ви јал но-те ра сним се ди мен ти ма. 
Стен ске ма се вул ка ни та, у зо ни ди рект не хи дра у лич ке ве зе из ме ђу 
ова два ко лек то ра, има ју по ја ча ну во до про пу сност, Kf > 10-5 m/s. 
Ме ђу тим, у де лу где ова два ко лек то ра не ма ју кон такт, во да се из 
из да ни фор ми ра не у ко ри рас па да ња и ја че по ло мље ним сте на ма 
спо ро пра зни кроз ис ти ца ње по ло кал ним за се ци ма, пра ве ћи пи-
ште ви не. Во до про пу сност овог де ла ко лек то ра је у гра ни ци сла бо 
до сред ње во до про пу сних сре ди на. Ма ло ис пу ца ли вул ка ни ти и 
фли шни се ди мен ти се но на пред ста вља ју во до не про пу сну ба ри је-
ру ко ја се про сти ре на раз ли чи тим ду би на ма, а нај бли же по вр ши-
ни те ре на је у де лу алу ви јал но-те ра сних на сла га.

1.2.5. Про стор на це ли на „Да ро са ви ца”

У се ве ро и сточ ном де лу под руч ја, гра ни ца ма ове про стор не 
це ли не об у хва ћен је део под руч ја КО Пар ти за ни на те ри то ри ји оп-
шти не Аран ђе ло вац, укуп не по вр ши не 22,48 ha. Об у хва ће но је ко-
ри то и не на се ље на до ли на ре ке Да ро са ви це уз вод но од Це ро вог 
по то ка, на по те су Риш–Ша мот до ве ли ке ја ру ге на де лу Ку са ње. 

Гра ни ца про стор не це ли не је не пре ки ну та ли ни ја са сле-
де ћим опи сом: од по чет не тач ке Д1 на гра ни ци КО Пар ти за ни и 
КО Ру дов ци са ко ор ди на та ма у др жав ном ко ор ди нат ном си сте му 
(7 454 859,29/4 913 445,16)36 по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 1305, 
1016/1, 1016/2, 1016/3, 1019/1, 1020/1 и 1020/5, па по пра вој ли-
ни ји из ме ђу та ча ка Д2 и Д3 се че к.п. бр. 1020/4 и на ста вља по ње-
ној спољ ној гра ни ци; да ље по пра вој ли ни ји се че к.п. бр. 1020/3, 
а на ста вља по ње ној спољ ној гра ни ци до тач ке Д4, по том се че к.п. 
бр. 1019/6, 1265/2 и 1264 по ли ни ји из ме ђу тач ке Д4 и тач ке Д5 на 
гра ни ци к.п. бр. 1264; у тач ки Д5 ме ња пра вац и се че к.п. бр. 1264 

и 1246/1 по ли ни ји из ме ђу та ча ка Д5 и Д6; по но во ме ња пра вац и 
по ли ни ји из ме ђу та ча ка Д6 и Д7 се че к.п. бр. 1247, 1261 и 1248, па, 
по што про ме ни пра вац, по ли ни ји из ме ђу та ча ка Д7 и Д8 се че к.п. 
бр. 1248, 3159 и 1033/1; по том по ли ни ји из ме ђу та ча ка Д8 и Д9 се-
че к.п. бр. 1033/2 и по ли ни ји из ме ђу та ча ка Д9 и Д10 се че к.п. бр. 
1033/1, а за тим је спољ ној гра ни ци 1023/1, 1032/2, 1032/1, 1032/3, 
1031, 1030, 1029, 1025 и 1024, па по ли ни ји из ме ђу та ча ка Д11 и 
Д12 се че к.п. бр. 236 па је по спољ ним гра ни ца ма к.п. бр. 1003/2, 
1003/3, 1014/3, 1008 и 1009, а он да по пра вој ли ни ји из ме ђу та ча-
ка Д12 и Д13 се че к.п. бр. 1011 и 1013/1; од тач ке Д13 на ста вља по 
спољ ној гра ни ци к.п. број 1305 до по чет не тач ке.

Об у хва ће не су сле де ће пар це ле: це ле к.п. бр. 1003/2, 1003/3, 
1004, 1008, 1009, 1010, 1014/1, 1014/2, 1015, 1016/1, 1016/2, 
1016/3, 1019/1, 1019/2, 1019/3, 1019/4, 1019/5, 1020/1, 1020/5, 
1023/1, 1023/2, 1023/3, 1023/4, 1023/5, 1024, 1025, 1029, 1030, 
1031, 1032/1, 1032/2, 1032/3, 1262, 1263 и 1305 и де ло ви к.п. бр. 
236, 1011, 1013/1, 1014/3, 1019/6, 1020/3, 1020/4, 1033/1, 1033/2, 
1247, 1248, 1264, 1265/2, 1267 и 3159 (све КО Пар ти за ни). 

Нај ве ћа де сна при то ка Пе шта на, ре ка Да ро са ви ца, ре гу ли ше 
се ре тен зи о ном бра ном. Мор фо ло шки усло ви на иза бра ном про фи-
лу, од но сно ре ла тив но ши ро ка до ли на са бла гим на ги би ма па ди на, 
по де сни су за из град њу на су те зе мља не бра не. Пред ви ђа се и из-
град ња сер ви сног пу та, ко ји би се де лом ко ри стио из прав ца Ру до-
ва ца и као при ступ ни пут до има ња на де сној оба ли Да ро са ви це.

Под руч је бра не и ре тен зи је „Да ро са ви ца” има ре ла тив но јед-
но став ну хи дро ге о ло шку гра ђу. Ге не рал но, стен ске ма се кре де и 
нео ге на има ју функ ци ју хи дро ге о ло шких изо ла то ра док квар тар не 
тво ре ви не има ју функ ци ју хи дро ге о ло шког ко лек то ра. Де лу ви јал-
не (елу ви јал но-де лу ви јал не) на сла ге су по вре ме ни ко лек то ри под-
зем не во де ко ја се (ве о ма спо ро са де сног бо ка) про це ђу је у зо ну 
ко ри та тј. у алу ви јал но-те ра сне се ди мен те где је фор ми ра на стал-
на из дан са че стим ко ле ба њи ма ни воа, све у за ви сно сти од оп ште 
овод ње но сти це лог под руч ја. На де сном бо ку пре град ног ме ста 
по сто ји ви ше плит ких (до 2,0 m), ко па них бу на ра (преч ник бу на ра 
је 1,5–2,0 m), чи ја из да шност рет ко пре ла зи 0,1 l/s. На ле вом бо ку 
по сто је нај ма ње два стал на из во ра и ви ше ко па них бу на ра.

1.2.6. Про стор на це ли на ПК „Кру ше ви ца”

Не по сред но уз гра ни цу про стор не це ли не „Кру ше ви ца”, у 
ата ру се ла Кру ше ви ца у оп шти ни Ла за ре вац (те ри то ри ја гра да Бе-
о гра да), на де сној оба ли Кру ше вич ке ре ке на ло ка ли те ту Стра не 
(по те си Пар лог и Кључ), ло ци ран је и у функ ци ји, по вр шин ски коп 
за екс пло а та ци ју тех нич ког гра ђе вин ског ка ме на „Кру ше ви ца”.

На прав цу раз во ја ру дар ских ра до ва и у не по сред ној око ли ни 
не ма еви ден ти ра них или за шти ће них спо ме ни ка кул ту ре и за шти-
ће них при род них до ба ра.

Са екс пло а та ци јом ла ти та и пи ро кла сти та на ПК „Кру ше ви-
ца” от по че ло се 1989. го ди не. Ор га ни за ци о но ка ме но лом при па да 
по вр шин ском ко пу „По ље Б”. Ка мен до би јен са ПК „Кру ше ви ца” 
има при ме ну као тех нич ки гра ђе вин ски ка мен на ко по ви ма РБ 
„Ко лу ба ре” за на си па ње прилазниx путевa и пу те ва у ко по ви ма.

Екс пло а та ци ја тех нич ког гра ђе вин ског ка ме на (ла ти та и пи-
ро кла сти та) вр ше на је у прет ход ном пе ри о ду на осно ву ре ше ња 
Ре пу блич ког се кре та ри ја та за при вре ду 02/1 број 310-218/88 од 
4. ја ну а ра 1989. го ди не ко јим је одо бре но екс пло а та ци о но по ље 
ла ти та и ла тит ских бре ча „Кру ше ви ца” и ре ше ња Ми ни стар ства 
ру дар ства и енер ге ти ке 310-03-218/88-02 од 24. ју на 2014. го ди не 
ко јим су ис пра вље не ко ор ди на те пре лом них та ча ка екс пло а та ци о-
ног по ља одо бре ног 1989. го ди не, а ко је се код овог ми ни стар ства 
во ди у ка та стру одо бре них екс пло а та ци о них по ља под бро јем 353. 
По вр ши на одо бре ног екс пло а та ци о ног по ља је 10,4 ha, а пред сто ји 
при ба вља ње но вог одо бре ња за екс пло а та ци ју ка ме на и упо тре бу 
ру дар ског објек та. Но во екс пло а та ци о но по ље на ла зи ће се у де лу 
ле жи шта где су ове ре не би лан сне ре зер ве. 

Екс пло а та ци ја ла ти та и пи ро кла сти та на по вр шин ском ко пу 
„Кру ше ви ца” у план ском пе ри о ду од ви ја ће се с об зи ром на ко ли-
чи не ове ре них ре зер ви, до са да шњи на чин екс пло а та ци је и са ин-
тен зи те том ко ји од го ва ра ствар ним по тре ба ма за овим ка ме ном. У 
слу ча ју по ве ћа них по тре ба по вр шин ских ко по ва и у пост план ском 
пе ри о ду, над ле жном ми ни стар ству ће се пред ло жи ти но во про ши-
ре ње екс пло а та ци о ног по ља при ка за но на гра фич ком при ло гу и 
де фи ни са но ко ор ди на та ма та ча ка 1‘ до 8‘.
–––––––––––––––
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Те рен на ко ме се пред ви ђа на пре до ва ње по вр шин ског ко па 
из гра ђен је од ла ти та и ла тит ске бре че, ко ји пред ста вља ју ре ла тив-
но чвр сту стен ску ма су и пи ро кла сти та у окви ру ко јих се из два ја ју 
ту фо ви, ту фи ти и ту фо бре че и ко ји пред ста вља ју ја ло вин ски ма-
те ри јал (ме ке стен ске ма се). Чи тав овај па кет има со чи ва сту гра-
ђу, са де бљи ном по је ди них чла но ва од око 10 до 60 m. Иду ћи од 
по ди не ка по вр ши ни те ре на у вер ти кал ном ли то ло шком сту бу ле-
жи шта, сме њу ју се ла ти ти, ла тит ске пи ро кла стич не бре че и у за вр-
шној се квен ци ту фо ви и ту фи ти. Ло кал но, ре ги стро ва ни су и ма њи 
из ли ви ла ти та ко ји се не мо гу у кон ти ну и те ту пра ти ти на про сто ру 
це лог ле жи шта. У ју жном и ју го и сточ ном де лу ле жи шта ре ги стро-
ван је ком плекс ми о цен ских гли на, де бљи не до 90 m. Ис тра жним 
бу ше њем ни је утвр ђе на крај ња ду би на ових гли на.

ПK „Кру ше ви ца” је кла сич ни брд ски тип по вр шин ског ко па, 
са ви си на ма ета жа до max 10 m. Коп је ди мен зи ја око 300x300 m, 
са нај ви шом ко том на cca 250 m и за вр шном и нај ни жом рад ном 
ета жом на ко ти 169 m. У окви ру ко па фор ми ра но је уну тра шње 
од ла га ли ште, рад ни и ма ни пу ла тив ни пла тои. От крив ка се од ла же 
на уну тра шње од ла га ли ште, у от ко па ни про стор, и на уну тра шње 
од ла га ли ште По ља „Б”.

При ступ ко пу је са јав ног пу та (до 1. апри ла 2016. го ди не пут 
је озна чен као ДП IIБ 363). Са о бра ћај ни при кљу чак са це ва стим 
про пу стом за ре ку Кру ше ви цу и рад ни пла то за по гон ске објек те 
на ко јем су по ста вље ни кон теј не ри са скла ди шним, ра ди о нич ким и 
про сто ром за днев ни бо ра вак рад ни ка, сам по вр шин ски коп и оста-
ле по вр ши не (укуп но око 50 ha) на ко ји ма ће се у на ред ном пе ри о-
ду од ви ја ти по вр шин ска екс пло а та ци ја ТГК и оста ле ру дар ске ак-
тив но сти, ор га ни зо ва ни су као је дин стве на про стор на це ли на. 

Гра ни ца ове про стор не це ли не је не пре ки ну та ли ни ја де фи-
ни са на по гра ни ца ма по сто је ћих ка та стар ских пар це ла ко ор ди на-
та ма та ча ка у др жав ном ко ор ди нат ном си сте му37 са сле де ћим опи-
сом: од по чет не тач ке К1 до тач ке Г5 по гра ни ци про стор не це ли не 
„Кру ше ви ца”; ме ња пра вац пре ма ју го за па ду и то по спољ ној гра-
ни ци к.п. бр. 139, 188, 187, па по пра вој ли ни ји се че к.п. бр. 1828 
и да ље је по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 193/2, 193/4, 194/1, 214, 215, 
216, 403, 408, па по но во по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 403; по спољ-
ној гра ни ци к.п. бр. 402, 203, 208, 101 и 1830 до тач ке К2; по ли-
ни ји из ме ђу та ча ка К2 и К3 се че к.п. бр. 1807 и да ље је по спољ ној 
гра ни ци к.п. бр. 1807, 1819, 358/3 и 357/2 до тач ке К4; из ме ђу та ча-
ка К4 и К5 се че 1819; да ље од К5 до К6 је по спољ ној гра ни ци к.п. 
бр. 356, а за тим се че к.п. бр. 1807 по пра вој ли ни ји из ме ђу та ча ка 
К6 и К7; да ље је по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 100/1, 100/2, 100/3, 
108, 1830 и 116 све до по чет не тач ке. 

Гра ни цом про стор не це ли не об у хва ће не су ка та стар ске 
пар це ле у КО Кру ше ви ца (ГО Ла за ре вац, те ри то ри ја гра да Бе о-
гра да) и то: це ле к.п. бр. 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 
101, 102, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 107/3, 108, 116, 
132, 133/1, 133/2, 134, 135/1, 135/2, 136, 138, 187, 188199/1, 199/2, 
200/1, 200/2, 200/3, 201, 202, 203, 204/1, 204/2, 205, 206/1, 206/2, 
207, 208, 209/1, 209/2, 210, 189, 190/1, 190/2, 191/1, 193/2, 193/4, 
194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 198,/1, 
210/2, 211, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 213, 214, 215, 216, 356, 402, 
404, 408; и де ло ви к.п. бр. 137, 139, 1807, 1819 и 1828.

1.3.Правилауређења(просторнецелине1–5)

1.3.1. По де ла на уже це ли не и пла ни ра на на ме на про сто ра

Под руч је ре тен зи ја об у хва та пет про стор них це ли на – ре тен зи ја: 
„Би стри ца”, „Тр бу шни ца”, „Ру дов ци”, „Кру ше ви ца” и „Да ро са ви ца”.

За фор ми ра ње ре тен зи о ног про сто ра на ре ци Би стри ци, на 
про фи лу ко ји се на ла зи уз вод но од ушћа у ре ку Тр бу шни цу, пред-
ви ђе на је из град ња на су те бра не од ка ме ног на ба ча ја са цен трал-
ним вер ти кал ним гли не ним је згром и уз вод ним и низ вод ним пот-
пор ним те лом од ка ме на из по зај ми шта у ре тен зи о ном про сто ру 
бра не „Тр бу шни ца” ко је ће би ти отво ре но за по тре бе из град ње 
бра на. Исти ма те ри јал се ко ри сти и за из град њу бра не у про стор-
ној це ли ни „Да ро са ви ца”.

Као нај по вољ ни је по зај ми ште за из град њу бра на на Би стри-
ци и Тр бу шни ци, ис тра жним ра до ви ма утвр ђе но је да се до вољ не 
ко ли чи не ква ли тет не гли не мо гу обез бе ди ти са по зај ми шта ко је је 
ло ци ра но уз вод но од бра не на Би стри ци. 
–––––––––––––––
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Исти ка ме ни ма те ри јал се ко ри сти и за из град њу бра не у про-
стор ној це ли ни „Да ро са ви ца”, али се уз вод но од пре град ног про-
фи ла за по тре бе из град ње бра не фор ми ра и по себ но по зај ми ште 
гли не ног ма те ри ја ла.

У про стор ној це ли ни „Кру ше ви ца” пла ни ра на је из град ња 
на су те бранe од ка ме ног на ба ча ја (ла тит из ка ме но ло ма „Кру ше-
ви ца”) са цен трал ним гли не ним је згром и боч ним пре ли вом као 
ор га ном за ева ку а ци ју по плав них во да.

Уз вод на и низ вод на при зма бра не фун ди ра ју се при по вр ши-
ни те ре на на прет ход но очи шће ну по вр ши ну са ко је је укло њен 
по вр шин ски рас тре си ти ма те ри јал (укљу чив ши све ра сти ње, ко-
ре ње, ху му си ра ну зе мљу и сл.). Гли не ни чеп се ду бље уко па ва, тј. 
вр ши се ис коп ма те ри ја ла до чвр сте стен ске ма се.

Ева ку а ци о ни обје кат се са сто ји из боч ног пре ли ва, са бир ног 
ка на ла, пре ла зне де о ни це, бр зо то ка и сла пи шта. Ка ко се ра ди о на су-
тој бра ни, пре лив ни објек ти су ди мен зи о ни са ни на тран сфор ми са ни 
по плав ни та лас де се то хи ља ду го ди шњег по врат ног пе ри о да Q 0,01%. 

Ева ку а ци ја во де у то ку из град ње се вр ши кроз оп точ ни ту-
нел. Оп точ ни ту нел и уз вод ни за гат (пред бра на) су ди мен зи о ни са-
ни пре ма вре ме ну по треб ном за из во ђе ње ра до ва. Пред ви ђе ни су 
и од го ва ра ју ћи ин јек ци о ни ра до ви ка ко би се сма њи ла фил тра ци ја 
кроз стен ску ма су на ко јој се обје кат фун ди ра. 

На ве де ни при бран ски објек ти из во де се у окви ру по вр ши на 
за из град њу вод ног објек та на ко ји ма се у фа зи из град ње фор ми ра 
гра ди ли шна ло ги сти ка, де по ни је ма те ри ја ла за град њу и сер ви сни 
пу те ви. 

Зо на ре тен зи ја и са ме про стор не це ли не су ди на мич на сре ди-
на у ко јој се вре ме ном ме ња на ме на про сто ра, пре све га услед гра-
ђе вин ских и дру гих ра до ва на из град њи бра на и уре ђе њу ре тен зи-
о ног про сто ра, од но сно услед при во ђе ња пла ни ра ној на ме ни. 

На кон окон ча не град ње ове по вр ши не се уре ђу ју у скла ду 
са основ ном функ ци јом и у ци љу ре ви та ли за ци је пеј за жа ко ји је 
зна чај но де гра ди ран пла ни ра ном из град њом. У об но ву пеј за жних 
вред но сти тре ба склад но укло пи ти и по вр ши не на ко ји ма се спро-
во ди ре кул ти ва ци ја – ло ка ци је на ко ји ма је екс пло а ти сан ка мен и 
гли на за по тре бе фор ми ра ња те ла бра не. 

При о ри тет не су ак тив но сти на при ба вља њу зе мљи шта у јав-
ну сво ји ну38 ра ди из град ње бра не, при ступ них и сер ви сних пу те ва 
и ор га ни за ци је гра ди ли шта и из ме шта ња ин фра струк тур них обје-
ка та, пре све га јав них са о бра ћај ни ца. Ово под ра зу ме ва и укла ња-
ње обје ка та и пре се ље ње до ма ћин ста ва из по је ди них де ло ва сва ке 
од про стор них це ли на. Из гра ди ће се сер ви сни пут из ме ђу Би стри-
це и Тр бу шни це и пред у зе ће се ак тив но сти на отва ра њу по зај ми-
шта ка ме на у окви ру про стор не це ли не „Тр бу шни ца”. Цен трал но 
тзв. при вред но гра ди ли ште фор ми ра ће се не по сред но низ вод но од 
пре град ног про фи ла „Ру дов ци”.

Про ме не у Зо ни ре тен зи ја де ша ва ју се у кон ти ну и те ту, а от-
по чи њу отва ра њем гра ди ли шта и фор ми ра њем по зај ми шта гра ђе-
вин ског ма те ри ја ла у по је ди ним про стор ним це ли на ма (Ски ца 19: 
Етап на на ме на про сто ра, Та бе ла 73).

Та бе ла 73:  На ме на про сто ра при от по чи ња њу ак тив но сти  
на пла ни ра ној из град њи (ha)

На ме не по вр ши на Би стри ца Тр бу шни ца Кру ше ви ца Ру дов ци Да ро са ви ца
По вр ши не за 
из град њу вод ног 
објек та (ha) 

12,10 6,43 19,66 10,57 8,42

По зај ми шта гли не 
или ка ме на 4,56 4,46 10,68 – 8,10

Са о бра ћај ни це 
(ма ни пу ла тив не по-
вр ши не)
Остале намене

0,30

17,94 

1,87

12,50

–

55,93

1,87

29,86

–

5,31
УКУП НО 34,90 25,26 86,27 42,30 21,83

До 2020. го ди не све по вр ши не ће би ти при ве де не ко нач ној на-
ме ни, а ра до ви на ре кул ти ва ци ји и пеј за жном уре ђе њу окон ча ни 
или у фа зи пре ла ска на би о тех нич ке ра до ве (Та бе ла 74). Про ме не 
на ме не про сто ра у то ку фор ми ра ња ре тен зи ја тра ју до 2020. го ди не.
–––––––––––––––
38 Пре от по чи ња ња ра до ва на скре та њу ре ке и ис ко пу за бра ну у од ре ђе ној про-

стор ној це ли ни, по по тре би, при ба ви ће се у јав ну сво ји ну и та ко при ве сти на ме-
ни и по вр ши не у окви ру бу ду ћег ре тен зи о ног је зе ра за евен ту ал не по тре бе при-
вре ме ног де по но ва ња ма те ри ја ла из ис ко па. Ви шак ма те ри ја ла из ис ко па за све 
бра не и објек те ко ји не мо же да се ис ко ри сти за на си па ње пла тоа или из ра ду на-
си па пу те ва из но си око 122.500 m³ (Кру ше ви ца – 50.000 m³, Тр бу шни ца – 13.000 
m³, Би стри ца – 25.000 m³, Ру дов ци – 22.000 m³ и Да ро са ви ца – 12.500 m³).
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Та бе ла 74: На ме на про сто ра 2020. го ди не у (ha)

На ме не по вр ши на Би стри ца Тр бу шни ца Кру ше ви ца Ру дов ци Да ро са ви ца
По вр ши не за из град њу вод ног објек та (ha) 12,10 6,43 19,66 10,57 8,42
бра на и при бран ски објек ти у ре тен зи о ном про сто ру 3,85 0,48 6,82 4,63 2,70
Уре ђе ње под бран ског пла тоа 4,00 4,15 4,54 0,94 3,84
Јав не и сер ви сне са о бра ћај ни це 0,60 0,73 0,75* 1,10 –
Зе ле ни ло уз са о бра ћај ни цу  
(за штит ни зе ле ни по јас) 3,65 0,32 – 3,04 –

По шу мља ва ње – 0,75 7,55 0,86 1,88
Ре тен зи о но је зе ро са оба лом и ре кул ти ви са ним евен ту ал ним при вре ме ним де по ни ја ма 17,94 10,20 55,93 27,33 5,31
Ре кул ти ва ци ја 4,56 5,76 10,68 0,74 8,10
Јав на са о бра ћај ни ца 0,30 1,33 – 3,66 –
УКУП НО 34,90 23,72 86,27 42,30 21,83

Ски ца 19: Етап на на ме на про сто ра

1.3.2. План ски основ за ре ша ва ње имо вин скоправ них од но са

Ре тен зи о не бра не „Ру дов ци” и „Кру ше ви ца” на ре ци Пе штан, 
„Тр бу шни ца” на Тр бу шнич кој ре ци, „Би стри ца” на Би стрич кој ре-
ци и „Да ро са ви ца” на ре ци Да ро са ви ци, као и пра те ћи објек ти у 
са ста ву бра на или уз њих, са про точ ним је зе ри ма ко ја се фор ми-
ра ју на тим во до то ци ма услед успо ра од ми ни мал ног до мак си-
мал ног (што од го ва ра ве ли ким во да ма ка рак те ри стич них по врат-
них пе ри о да p = 5%–0,01%), као део си сте ма за ре гу ла ци ју ре ке 
Пе штан и кон тро лу ње них по плав них во да, у функ ци ји за шти те 
по вр шин ских ко по ва Ко лу бар ског ба се на и це ло куп ног низ вод ног 
под руч ја, стра те шки су објек ти, чи је је ко ри шће ње и из град ња од 
јав ног ин те ре са. 

Основ на функ ци ја ре тен зи ја на сред њем то ку ре ке Пе штан је 
да сво јом ак тив ном за пре ми ном при хва те по плав не во де са де ла 
слив ног под руч ја ко ји се кон тро ли ше и на тај на чин шти те низ-
вод но под руч је и од ви ја ње ру дар ских и дру гих при вред них ак тив-
но сти. Ус по ста вља ње њи хо ве функ ци је, пред у слов је за отва ра ње 
и раз вој по вр шин ског ко па „По ље Е”, као ва жног за мен ског ка па-
ци те та од зна ча ја за функ ци о ни са ње ЈП ЕПС и енер гет ску ста бил-
ност зе мље у це ли ни. 

Укуп ном ко ри сном за пре ми ном ре тен зи о ног про сто ра свих 
пла ни ра них ре тен зи ја за не по сред но низ вод но под руч је обез бе ђу-
је се за шти та од по плав них во да са сте пе ном за шти те ве ћим од 
сто го ди шњег, про пи са ним за од бра ну на се ља од по пла ва. На и ме, 
пла ни ра не ак тив не ме ре за шти те од по пла ва обез бе ђу ју при јем 
сто го ди шњег по плав ног та ла са од но сно кон тро ли са но про пу шта-
ње вр шног про ти ца ја сто го ди шњег по плав ног та ла са.

Пре ма од ред ба ма За ко на о во да ма, во де су до бро од оп штег 
ин те ре са, а во до при вред на де лат ност на уре ђе њу во да и во до то ка 
и за шти та од штет ног деј ства во да (од бра на од по пла ва), сма тра 
се де лат но шћу од јав ног ин те ре са. У том сми слу, зе мљи шне по-
вр ши не у зо ни ре тен зи ја ко је за у зи ма ју: ко ри то и оба ле во до то ка; 
ре тен зи о на је зе ра са оба лом, би ло да су стал но под во дом или са-
мо по вре ме но и при вре ме но, као при јем ник за ве ли ке во де и до 
по сте пе ног и пот пу ног пра жње ња оти ца њем; и пла ни ра ни вод ни 

објек ти на вод ном су зе мљи шту за ко је је мо гу ће утвр ди ти јав ни 
ин те рес и слу жбе ност.

У окви ру вод ног зе мљи шта по вр ши не на ме ње не за из град њу 
вод них обје ка та (ви со ких бра на и при бран ских обје ка та, при ступ-
них, сер ви сних, ин спек циј ских и јав них пу те ва у скло пу ло ка ци-
ја бра на, као и по вр ши не на ко ји ма ће се из во ди ти гра ђе вин ски и 
дру ги ра до ви на уре ђе њу под бран ског пла тоа и оба ла ре тен зи о них 
је зе ра) из дво је не су као гра ђе вин ско зе мљи ште јав не на ме не. 

Гра ђе вин ско зе мљи ште об у хва та још и јав не са о бра ћај ни це 
по по сто је ћим и из ме ште ним тра са ма, са те ле ко му ни ка ци о ним во-
до ви ма и дру гом раз вод ном мре жом ко му нал не ин фра струк ту ре, 
на сељ ске са о бра ћај ни це и при ступ не пу те ве и енер гет ску ин фра-
струк ту ру. 

Оста ло зе мљи ште об у хва та: (1) по вр ши не вод ног зе мљи шта 
у инун да ци о ном под руч ју; и (2) по љо при вред не и шум ске по вр-
ши не; и (3) по зај ми шта гра ђе вин ског ка ме на и гли не ко ја се ре кул-
ти ви шу по за вр ше ној екс пло а та ци ји.

Об лик по преч них про фи ла реч них до ли на у зо ни ре тен зи ја је 
та кав да су оба ле стр ми је за ви ше ко те, та ко да се за ве ли ке про-
ме не ни воа во де у реч ном ко ри ту до би ја ју ма ле про ме не ши ри не 
водeног огле да ла. Зе мљи ште ко је се пла ви са ве ро ват но ћом 5% гу-
би пе до ло шка и про дук тив на свој ства у ме ри ко ја је на гра ни ци 
трај не де ва ста ци је, па се на кон по вла че ња по плав ног та ла са мо-
ра ју пред у зи ма ти оп се жне ме ре укла ња ња на пла ви на, чи шће ња, 
са на ци је и об на вља ња ко је су из ван мо гућ но сти по је ди нач них 
соп стве ни ка, што све ука зу је на оправ да ност при ба вља ња овог зе-
мљи шта у јав ну сво ји ну у по ступ ку екс про при ја ци је. 

С об зи ром на то да су нај ве ћим де лом у при ват ној сво ји ни, 
зе мљи шне че сти це у окви ру по вр ши на ко је су Про стор ним пла-
ном утвр ђе не као зе мљи ште за јав не на ме не, од но сно на кон што се 
на њи ма утвр ди јав ни ин те рес за из град њу обје ка та и уре ђе ње по-
вр ши на у скла ду са за ко ном, мо ра ју се при ба ви ти у јав ну сво ји ну 
у по ступ ку екс про при ја ци је или на дру ги за ко ном про пи са ни на-
чин, и уве сти у еви ден ци ју не по крет но сти у ко рист су бјек та пре-
ма оп штој над ле жно сти на упра вља њу зе мљи штем и по је ди ним 
ка те го ри ја ма обје ка та (ЈП ЕПС, дру га јав на пред у зе ћа, ло кал на 
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са мо у пра ва). На кон до но ше ња од стра не над ле жног ор га на ло-
кал не са мо у пра ве ак та о из у зи ма њу зе мљи шта, у од го ва ра ју ћем 
управ ном по ступ ку, пре ма За ко ну о по љо при вред ном зе мљи шту, 
ре гу ли ше се ко ри шће ње об ра ди вог по љо при вред ног зе мљи шта у 
не по љо при вред не свр хе, од но сно про ме на на ме не се одо бра ва на 
нео д ре ђе но вре ме и спро во ди про пи са ним укњи жба ма (упи сом у 
еви ден ци ју не по крет но сти и дру ге јав не књи ге).

На оста лим по вр ши на ма вод ног зе мљи шта, у окви ру инун да-
ци о ног под руч ја, на осно ву Про стор ног пла на утвр ђе ни јав ни ин-
те рес, основ је или за ус по ста вља ње пра ва слу жбе но сти у сми слу 
при сту па ко ри ту за ма лу во ду, оба ла ма, по пла вље ним и не по пла-
вље ним по вр ши на ма ре тен зи о ног про сто ра, ра ди пре гле да, осма-
тра ња, из во ђе ња ис тра жних, са на ци о них и ра до ва на одр жа ва њу 
де ло ва си сте ма кон тро ле оти ца ња по плав них во да или за екс про-
при ја ци ју (де ли мич ну, у фа зи из град ње или пот пу ну), а све у за ви-
сно сти од про це не ефи ка сно сти и еко ном ске оправ да но сти ме ра и 
по сту па ка одр жа ва ња ре тен зи о ног про сто ра.

У ци љу за шти те јав ног ин те ре са, од но сно обез бе ђе ња не сме-
та ног функ ци о ни са ња по је ди ног вод ног објек та и си сте ма у це ли-
ни, су бјект ко ји упра вља вод ним зе мљи штем, има пра во и оба ве зу 
да оба вља кон тро лу у окви ру про пи са них огра ни че ња у ко ри шће-
њу по љо при вред ног зе мљи шта (вр ста и на чин се тве и сад ње) и, 
евен ту ал но, у по гле ду упо тре бе во де као оп штег до бра. Уко ли ко 
се об лик сво ји не на овом зе мљи шту, у скла ду са за ко ном, не ме ња, 
евен ту ал не ште те на зе мљи шту и кул ту ра ма, ко је на ста ну при ли-
ком по пла ве, на те рет су ко ри сни ка вод ног објек та. 

Са про сто ра у окви ру утвр ђе них по плав них ли ни ја, нео п ход но 
је укло ни ти све на сељ ске са др жа је за ко је ни је обез бе ђен про пи са-
ни сте пен за шти те, та ко да пла ни ра не на ме не и пра ви ла за уре ђе-
ње про сто ра Про стор ног пла на, пред ста вља ју основ за пре се ље ње 
до ма ћин ста ва и екс про при ја ци ју обје ка та до ма ћин ста ва. Основ за 
пре се ље ње ма њег бро ја до ма ћин ста ва и екс про при ја ци ју њи хо вих 
не по крет но сти из ван по плав ног под руч ја у окви ру утвр ђе них гра-
ни ца про стор них це ли на је у бит но по ре ме ће ним усло ви ма жи вље-
ња и ко ри шће ња обје ка та и зе мљи шта, с об зи ром на то да ни је мо гу-
ће на тех нич ки при хва тљив и еко ном ски оправ дан на чин от кло ни ти 
не га ти ван ути цај пла ни ра них обје ка та у из град њи и екс пло а та ци ји. 

Ако се при ли ком екс про при ја ци је јед ног де ла не по крет но сти 
утвр ди да соп стве ник не ма еко ном ски ин те рес да ко ри сти пре о ста-
ли део не по крет но сти, од но сно ако је због то га на пре о ста лом де лу 
не по крет но сти оне мо гу ће на или бит но оте жа на ње го ва ег зи стен-
ци ја, екс про при са ће се, на ње гов зах тев, и тај део не по крет но сти.

Ин ве сти тор за из град њу обје ка та ре тен зи о них бра на и уре-
ђе ња ре тен зи о ног про сто ра, на зе мљи шту при ба вље ном у јав ну 
сво ји ну, има и пра во про ла за и пре во за пре ко су сед ног и окол ног 
зе мљи шта ко је је у сво ји ни дру гих вла сни ка или им је да то на упра-
вља ње, ра ди из во ђе ња ра до ва у то ку из град ње, ка да то зах те ва тех-
но ло шки по сту пак. Сви вла сни ци и др жа о ци су сед ног и окол ног 
зе мљи шта ду жни су да омо гу ће не сме та ни при ступ гра ди ли шту 
и тр пе из во ђе ње ра до ва за по тре бе из град ње објек та или уград ње 
уре ђа ја. Ин ве сти тор је ду жан да вла сни ци ма или ко ри сни ци ма су-
сед ног или окол ног зе мљи шта на док на ди ште ту ко ја бу де при чи-
ње на про ла зом и пре во зом. Ако не бу де по стиг нут спо ра зум о ви-
си ни на кна де ште те, од лу ку о то ме до но си над ле жни суд.

Објек ти и по вр ши не на ме ње ни уре ђе њу во до то ка на низ-
вод ном под руч ју и спро во ђе њу за шти те од штет ног деј ства во да, 
објек ти ко ји слу же за мо ни то ринг во да, као и си стем уз бу њи ва ња 
у слу ча ју ак ци ден та на бра на ма, укљу че ни су у пла ни ра ни си стем 
кон тро ле по плав них во да Пе шта на, са ко јим чи не је дин стве ну вод-
ну ин фра струк ту ру. У том сми слу, план ским ре ше њи ма Про стор-
ног пла на фор ми ран је основ за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са и на 
од ре ђе ним по вр ши на ма из ван гра ни це про стор них це ли на, па се 
уз пред лог за пот пу ну или не пот пу ну екс про при ја ци ју, ад ми ни-
стра тив ни пре нос или ус по ста вља ње ствар не слу жбе но сти под но-
си ин фор ма ци ја o ло ка ци ји, од но сно из вод из Про стор ног пла на.

Гра ђе вин ски и дру ги ра до ви у ци љу за шти те од бу ји ца и 
спро во ђе ња про ти ве ро зи о них ме ра у слив ном под руч ју из во де се 
на вод ном, шум ском или по љо при вред ном зе мљи шту по осно ву 
за кон ски ре гу ли са не оп ште над ле жно сти.

1.3.3. Ре гу ла ци о на и ни ве ла ци о на ре ше ња

Ре гу ла ци јом зе мљи шта у зо ни ре тен зи ја, тј. ре гу ла ци о-
ним и ур ба ни стич ким усло ви ма уре ђе ња про сто ра утвр ђе ним 

Про стор ним пла ном, обез бе ђу је се за шти та јав ног ин те ре са, ре-
зер ва ци ја про сто ра – по вр ши на на ме ње них вод ним објек ти ма и 
ак тив но сти ма од јав ног ин те ре са и по вр ши на на ме ње них за из-
град њу и ко ри шће ње дру гих обје ка та чи ја је из град ња од јав ног 
ин те ре са. 

Основ ни еле мент ре гу ла ци је су гра нич не ли ни је про стор-
них це ли на, гра ни це зе мљи шта вод ног (гра ђе вин ског) објек та и 
по плав не ли ни је де фи ни са не по изо хип си ко ја од го ва ра ко ти мак-
си мал ног успо ра при из град њи бра на, са ве ро ват но ћом по ја ве р 
= 0,01%, од но сно ли ни ја оба ле ши ри не 10 m. Овим ли ни ја ма из-
дво је не су по вр ши не за ко је се утвр ђу ју раз ли чи ти ре жи ми ко ри-
шће ња и из град ње од но сно оп шта пра ви ла за уре ђе ње и из град њу: 
вод но зе мљи ште, при о ба ље и оста ло зе мљи ште.

Вод но зе мљи ште 
Вод но зе мљи ште об у хва та зе мљи ште на ко јем је по вр шин-

ска во да трај но или по вре ме но при сут на, услед че га се об ли ку ју 
по себ ни хи дро ло шки, ге о мор фо ло шки и би о ло шки од но си и по вр-
ши не ис под и по ред пла ни ра ног вод ног објек та (бра не, при бран-
ски објек ти, во до за хват и усме ра ва ју ћа гра ђе ви на). У окви ру вод-
ног зе мљи шта из дво је не су по вр ши не у по себ ном ре жи му:

1) По вр ши не за из град њу вод них обје ка та ко је се уре ђу ју као 
јав но зе мљи ште ис кљу чи во за из град њу обје ка та и вод не ин фра-
струк ту ре са при па да ју ћим уре ђа ји ма и ин ста ла ци ја ма, ко ји чи не 
тех нич ку и тех но ло шку це ли ну си сте ма за кон тро лу по плав них 
во да ре ке Пе штан, а слу же за оба вља ње вод не де лат но сти, укљу-
чу ју ћи и евен ту ал не објек те за за шти ту од еро зи је и из во ђе ње зе-
мља них и слич них ра до ва на уре ђе њу и одр жа ва њу ста бил но сти 
ко ри та и оба ла ре тен зи о них је зе ра, као и кр че ње, ко ше ње и ра до ви 
на ве ге та ци о ној за шти ти уре ђе ног инун да ци о ног под руч ја (об у-
хва ће них по вре ме но пла вље них по вр ши на). На овим је по вр ши на-
ма, у све му пре ма пра ви ли ма уре ђе ња Про стор ног пла на, мо гу ће 
ус по ста вља ње зе мљи шних по ја са и из град ња јав них са о бра ћај ни-
ца ре ги о нал ног и на сељ ског зна ча ја и ин тер них (сер ви сних) са о-
бра ћај ни ца ко ји ма се обез бе ђу је са о бра ћај на до ступ ност вод ног 
објек та. 

Под бран ски пла то и по јас зе мљи шта ко ји се про те же не по-
сред но уз ко ри то за ве ли ку во ду ре тен зи о ног је зе ра (ве ро ват но ћа 
по ја ве р = 5%) и об у хва ће ни део основ ног ко ри та до из ра зи те мор-
фо ло шке про ме не, на де ло ви ма на ко ји ма то не угро жа ва објек те 
вод не ин фра струк ту ре, оп шту си гур ност и без бед ност, опре ма се 
и об ли ку је еле мен ти ма пар тер ног уре ђе ња као ре кре а тив на по-
вр ши на или се из гра ђу је у ци љу ко ри шће ња во да, та ко да је мо-
гу ћа оп шта упо тре ба во де, без прет ход ног трет ма на од но сно без 
по себ них уре ђа ја и из град ње дру гих вод них обје ка та, за лич не и 
по тре бе до ма ћин ста ва (као тех нич ка во да, за по је ње сто ке, га ше ње 
по жа ра, ку па ње и ре кре а ци ју или сл.) у скла ду са за ко ном. Пра ви-
ли ма Про стор ног пла на, а у све му пре ма вод ним усло ви ма, ре гу-
ли ше се одр жа ва ње ста бил но сти оба ла и ко ри та во до то ка и дру ги 
ра до ви ко ји ма се омо гу ћа ва кон тро ли са ни и не шко дљи ви ток во де, 
ле да и на но са, на мен ско ко ри шће ње, гра ђе ње и одр жа ва ње вод них 
обје ка та и си сте ма, уре ђе ње во до то ка и во да про точ ног је зе ра. За 
из во ђе ње ра до ва на из град њи и одр жа ва њу ре гу ла ци о них обје ка та 
у ко ри ту во до то ка и на вод ном зе мљи шту ин ве сти тор је ду жан да 
пре из град ње и ко ри шће ња обје ка та и по стро је ња при ба ви вод ну 
са гла сност и вод ну до зво лу, од но сно ре гу ли ше пра во на по себ ну 
упо тре бу из гра ђе ног вод ног до бра. Ко ри сник из гра ђе ног јав ног 
вод ног до бра ду жан је да из гра ђе но јав но вод но до бро ре дов но 
одр жа ва, ра ди очу ва ња ње го ве на ме не;

2) По вр ши не у инун да ци о ном под руч ју су по вр ши не не из гра-
ђе ног вод ног зе мљи шта из ван основ ног ко ри та во до то ка, об у хва ће-
не гра нич ним од но сно по плав ним ли ни ја ма утвр ђе ним пре ма пра-
ви ли ма Про стор ног пла на, на ко ји ма је мо гу ћа при вре ме на по ја ва и 
за др жа ва ње ве ли ких во да услед нор мал ног успо ра и део оба ле ко ја 
се утвр ђу је у ши ри ни од 10 m у скла ду са за ко ном. Из по плав ног 
од но сно не у ре ђе ног инун да ци о ног под руч ја, укла ња ју се сви објек-
ти и ве штач ке пре пре ке, а зе мљи ште уре ђу је као по љо при вред но и 
шум ско, пре ма оп штим пра ви ли ма Про стор ног пла на. Ни је до пу-
ште на из град ња но вих обје ка та (згра да свих вр ста, огра да, на си па 
и др.) из у зев по је ди нач них сту бо ва ин фра струк тур них обје ка та за 
ко је је про пи сан ни жи сте пен за шти те од штет ног деј ства во де (пе-
де се то го ди шња ве ли ка во да). Упо тре ба во да из основ ног ко ри та и 
уз ове по вр ши не огра ни ча ва се у скла ду са вод ним усло ви ма и пла-
ном упра вља ња вод ним до бром, ко ји је ко ри сник вод ног објек та 
ду жан да из ра ди и спро во ди. Ка та стар ске пар це ле на по вр ши на ма 
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у овом ре жи му мо ра ју се по себ но озна чи ти у ка та стру не по крет но-
сти и тре ти ра ти пла ном од бра не од по пла ва.

Оба ла 
Зе мљи ште у по ја су ши ри не 10 m од по плав не ли ни је пред ви-

ђа се ис кљу чи во за тех нич ко одр жа ва ње и из ме шта ње по сто је ћих 
и из град њу но вих ин фра струк тур них и ко му нал них обје ка та, чи ји 
се зе мљи шни по ја си уре ђу ју као јав но (гра ђе вин ско) зе мљи ште. 
Но ве гра ђе вин ске пар це ле (у но вој ре гу ла ци ји) фор ми ра ју се про-
ме ном гра ни ца су сед них ка та стар ских пар це ла и уво де у ка та стар 
не по крет но сти и јав не књи ге пре ма про пи са ном по ступ ку. 

На оста лим по вр ши на ма на ко ји ма се не ме ња на чин ко ри-
шће ња у по гле ду ка та стар ске кул ту ре, ни је до зво ље на из град ња 
но вих обје ка та, из у зев са о бра ћај них и при кљу ча ка до ма ћин ста ва 
на ко му нал ну мре жу. У том сми слу де фи ни ше се ур ба ни стич ка 
ли ни ја (услов но гра ђе вин ска ли ни ја) по гра нич ној ли ни ји ове зо не 
пре ма оста лом зе мљи шту (не у гро же но под руч је).

Оста ло зе мљи ште (при о ба ље)
По вр ши не у зо ни ре тен зи ја ко је ни су утвр ђе не у ре жи му за 

вод но зе мљи ште, уре ђу ју се при ме ном оп штих и по себ них пра ви-
ла за уре ђе ње по љо при вред ног и шум ског зе мљи шта утвр ђе них у 
про стор ним пла но ви ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. 

У овим зо на ма ме ња се за те че на ре гу ла ци ја са мо на де ло ви ма 
где је пла ни ра на из град ња или ре кон струк ци ја јав них и сер ви сних 
пу те ва, на сељ ске са о бра ћај ни це и но ви са о бра ћај ни при сту пи и 
при кључ ци на јав ни пут за пар це ле на ко ји ма су из гра ђе ни објек ти 
до ма ћин ста ва ван угро же ног под руч ја, чи ме се обез бе ђу је при ступ 
ин тер вент ним во зи ли ма и у слу ча ју мак си мал но мо гу ћег по плав-
ног та ла са. За те че ни објек ти (објек ти до ма ћин ста ва ко ја се пре се-
ља ва ју) се укла ња ју.

1.3.4. Пра ви ла пар це ла ци је и пре пар це ла ци је

На под руч ју ре тен зи ја ме ња се по сто је ћа ка та стар ска пар це-
ла ци ја ра ди фор ми ра ња пар це ла за из град њу јав них обје ка та (са-
о бра ћај них, вод них, енер гет ских и дру гих ин фра струк тур них) на 
јав ном зе мљи шту. По сто је ћа ка та стар ска пар це ла ци ја се ме ња и 
ра ди пре на ме не зе мљи шта у вод но или не плод но, у скла ду са ре-
ше њи ма Про стор ног пла на.

Гра ђе вин ске пар це ле се фор ми ра ју на осно ву ва лид ног и 
ажу ри ра ног ка та стар ског пла на и про јек та ге о дет ског обе ле жа ва-
ња, а пре ма ове ре ном про јек ту пар це ла ци је и пре пар це ла ци је. 

Утвр ђу ју се сле де ћа пра ви ла за фор ми ра ње гра ђе вин ских 
пар це ла:

– у окви ру про стор них це ли на из дво је не су по вр ши не са ка-
рак те ри стич ним основ ним на ме на ма и по себ ним ур ба ни стич ким 
ка рак те ри сти ка ма, а по прин ци пу ус по ста вља ња ур ба ни стич ких 
це ли на са истим пра ви ли ма гра ђе ња; 

– фор ми ра ње гра ђе вин ских пар це ла се оба вља пре ма ствар-
ној ди на ми ци ре а ли за ци је пла ни ра не из град ње, ди на ми ци при ба-
вља ња зе мљи шта у јав ну сво ји ну и пре на ме не у гра ђе вин ско;

– по ло жај но во фор ми ра них гра ђе вин ских пар це ла де фи ни-
сан је уну тра шњим ре гу ла ци о ним ли ни ја ма од но сно гра ни цом по-
вр ши не за из град њу вод них обје ка та де фи ни са не по спољ ној гра-
ни ци об у хва ће них пар це ла; и

– гра ђе вин ске пар це ле фор ми ра ју се та ко да се на ве ћем бро-
ју ка та стар ских пар це ла обра зу је јед на пар це ла или се фор ми ра ју 
ис прав ком гра ни ца су сед них ка та стар ских пар це ла на на чин ка ко 
се то утвр ди у ур ба ни стич ко-тех нич кој до ку мен та ци ји. 

На по вр ши на ма у окви ру гра ни це по је ди нач них про стор них 
це ли на ме ња се по сто је ћа ка та стар ска пар це ла ци ја и ра ди фор ми-
ра ња но вих пар це ла на јав ном зе мљи шту у скла ду са ус по ста вље-
ним ре жи мом ко ри шће ња, про ме ном на ме не и ка та стар ске кул ту ре. 

Ор ган над ле жан за по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра до-
но си ре ше ње о фор ми ра њу ка та стар ских пар це ла, во де ћи ра чу на да:

– но во фор ми ра не ка та стар ске пар це ле из ван гра ни це про-
стор не це ли не не ме ња ју ка та стар ску на ме ну;

– мо гу ћа је, али не и нео п ход на, пре пар це ла ци ја;
– у слу ча ју ка да се но ве пар це ле фор ми ра ју пре пар це ла ци јом 

на ве ћем бро ју ка та стар ских пар це ла у окви ру ви ше ка та стар ских 
оп шти на, но ва пар це ла се фор ми ра из де ло ва, а пре пар це ла ци ја се 
спро во ди за под руч је сва ке ка та стар ске оп шти не по је ди нач но и 
име ну је и обе ле жи но ва ка та стар ска пар це ла; и

– на но во фор ми ра ним ка та стар ским пар це ла ма у окви ру про-
стор не це ли не спро во ди се пре на ме на у вод но и оста ло зе мљи ште, 
као и ве штач ки ство ре но не плод но зе мљи ште на де лу по зај ми шта.

По из вр ше ној де о би ка та стар ских пар це ла на по је ди нач не 
зе мљи шне че сти це, но во фор ми ра не пар це ле се уво де у еви ден ци-
ју не по крет но сти по осно ву за ко ном ре гу ли са не над ле жно сти на 
одр жа ва њу и упра вља њу на по је ди ним ин фра струк тур ним објек-
ти ма и јав ним по вр ши на ма. 

Ка та стар ска пар це ла се мо же де ли ти пар це ла ци јом до ми ни-
му ма утвр ђе ног при ме ном пра ви ла о ка та стар ској пар це ла ци ји. Уко-
ли ко на по је ди нач ној пар це ли ни је мо гу ће из вр ши ти де о бу та ко да 
се фор ми ра но ва ка та стар ска пар це ла из ван утвр ђе не гра ни це ове 
про стор не це ли не или да се за др жи ње на по сто је ћа на ме на, по сто је-
ћа ка та стар ска пар це ла се у це ли ни при кљу чу је про стор ној це ли ни 
и уре ђу је пре ма пра ви ли ма уре ђе ња за ову про стор ну це ли ну.

За по тре бе из град ње, ре кон струк ци је и ко ри шће ња обје ка та 
на јав ним по вр ши на ма у окви ру но во фор ми ра них ка та стар ских 
пар це ла из ван об у хва та про стор них це ли на мо гу се фор ми ра ти 
гра ђе вин ске пар це ле на осно ву ур ба ни стич ке и ур ба ни стич ко-тех-
нич ке до ку мен та ци је из ра ђе не у скла ду са За ко ном о пла ни ра њу и 
из град њи и пре ма пра ви ли ма из град ње и уре ђе ња про сто ра утвр-
ђе них про стор ним пла ном је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

За по ла га ње пре ко вод ног или шум ског зе мљи шта де ло ва ин-
фра струк тур них мре жа и обје ка та тех нич ке ин фра струк ту ре (нпр. 
елек тро во до ви, укљу чу ју ћи из во ђе ње шум ских и пољ ских пу те-
ва), не фор ми ра ју се гра ђе вин ске пар це ле, а као до каз о ре ше ним 
имо вин ско-прав ним од но си ма при зна је се уго вор о уста но вља ва-
њу пра ва слу жбе но сти са вла сни ком зе мљи шта, од но сно јав ним 
пред у зе ћем, од но сно дру гом ор га ни за ци јом ко је га зду је вод ним, 
од но сно шум ским зе мљи штем, у скла ду са по себ ним за ко ном. Из-
во ђе ње пољ ских пу те ва, у слу ча ју да је при лаз по је ди ним по љо-
при вред ним пар це ла ма у сво ји ни фи зич ких ли ца оне мо гу ћен или 
из ра зи то оте жан вр ши се у по ја су не пот пу не екс про при ја ци је, од-
но сно за кљу че њем уго во ра о пра ву слу жбе но сти про ла за.

Уго во ри о уста но вља ва њу пра ва ствар не слу жбе но сти за кљу-
чи ће се у ко ри до ру ши ри не 10 m за сле де ће ка та стар ске пар це ле за 
из град њу/из ме шта ње 10 kV да ле ко во да у окви ру гра ни це про стор-
не це ли не и у не по сред ном окру же њу: 

– Про стор на це ли на „Би стри ца”: к.п. бр. 1238, 1223/20, 1240, 
1223/25, 122319, 1223/18, 1223/24, 1236, 1267,1231, 1070/3 и 1284 
(све КО М. Цр ље ни); 53/1, 53/2, 54/1, 54/2 441, 438, 435 и 433/3 
(све КО Би стри ца);

– Про стор на це ли на „Тр бу шни ца”: к.п. бр. 1121, 1131, 1133, 
1134, 1135, 1212, 1207, 1209, 1206, 1867, 1866, 1205, 1203, 1202, 
1201, 1200, 1275/1, 1275/2, 1314/2, 1314/1; 1279, 1280, 1234/3, 
1234/2, 1234/1, 1232, 1233, 1217/1, 1220, 1221/1, 1110, 1111, 1114/1, 
1115/1, 1117/1, 1117/2, 1814 и 1131 (све КО Ру дов ци); 

– Про стор на це ли на „Да ро са ви ца”: к.п. бр. 1265/2, 1020/3, 
1019/6, 1020/2, 1020/4, 1020/5, 1020/1, 1019/1, 1016/3, 1016/2, 
1016/1, 236, 1011, 1013/1, 1012/2 (све КО Пар ти за ни); и 1891, 1619, 
1620/1, 1618, и 1617/2 (све КО Ру дов ци).

Ор ган над ле жан за по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра 
про во ди но ву ре гу ла ци ју на зе мљи шним че сти ца ма на ко ји ма је 
пре ма овим пра ви ли ма де фи ни сан ко ри дор за по тре бе из во ђе ња, 
ко ри шће ња и одр жа ва ња енер гет ских во до ва, на осно ву зах те ва уз 
ко ји се под но си до каз о са гла сно сти Ре пу блич ке ди рек ци је за имо-
ви ну Ре пу бли ке Ср би је за све ка та стар ске пар це ле, као и про је кат 
ге о дет ског обе ле жа ва ња по твр ђен од стра не ор га на над ле жног за 
по сло ве ур ба ни зма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

Гра ђе вин ске пар це ле П1 до П8 ко је ће се фор ми ра ти за по-
тре бе из град ње вод них обје ка та и из град ње или ре кон струк ци је 
јав не са о бра ћај ни це у окви ру зо не ре тен зи је об у хва та ју сле де ће 
ка та стар ске пар це ле:

1) гра ђе вин ска пар це ла П1 (по вр ши на за из град њу бра не 
„Би стри ца” са при бран ским објек ти ма и уре ђе ње под бран ског 
пла тоа): КО Тр бу шни ца: це ле к.п. бр. 9, 10, 11 и де ло ви к.п. бр. 4, 
1285, 2945; КО М. Цр ље ни: це ле к.п. бр. 1223/17, 1223/18, 1223/19, 
1223/20, 1223/24, 1223/25, 1223/26, 1237, 1238, 1239/1, 1239/2, 
1239/3 и део к.п. број 1232;

2) гра ђе вин ска пар це ла П2 (по вр ши на за из град њу бра не „Тр-
бу шни ца” са при бран ским објек ти ма и уре ђе ње под бран ског пла-
тоа и из град њу јав не са о бра ћај ни це): це ле к.п. бр. 1111, 1113/1, 
1113/2, 1114/2, 1117/2, 1119, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 
1865 и де ло ви к п. бр. 1814 и 1850; све у КО Ру дов ци;
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3) гра ђе вин ска пар це ла П3 (по вр ши на за из град њу бра не 
„Кру ше ви ца” са при бран ским објек ти ма и уре ђе ње под бран ског 
пла тоа и из град њу сер ви сне са о бра ћај ни це): це ле к.п. бр. 58/2, 65, 
66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/1, 
123/2, 123/3, 124, 125, 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 130/1, 130/2, 
130/3, 130/4, 131, 144/1 и де ло ви к п. бр. 85, 1806, 1815 и 1826; све 
КО Kрушевица;

4) гра ђе вин ска пар це ла П4 (по вр ши на за из град њу бра не „Ру-
дов ци” са при бран ским објек ти ма, уре ђе ње под бран ског пла тоа 
и из град њу де ла јав не са о бра ћај ни це): це ле к.п. бр. 1463, 1467/1, 
1468, 1469, 1470, 1471/1, 1471/2, 1472/1, 1472/2, 1484/1, 1484/2, 
1487 и 1822 и део к.п. бр. 1821; све КО Ру дов ци;

5) гра ђе вин ска пар це ла П5 (по вр ши на, од но сно ко ри дор за 
из ме шта ње и ре кон струк ци ју де ла јав не са о бра ћај ни це и по ла га-
ње дру гих ин фра струк тур них си сте ма у ње ном за штит ном по ја-
су): це ле к.п. бр. 1412, 1443/1, 1443/2, 1444/1, 1450, 1720/1, 1720/2, 
1721, 1725, 1726/4, 1726/6, 1797/1, 1798 и де ло ви к.п. бр. 1723, 
1726/5, 1726/7, 1735/1, 1736/1, 1736/2, 1747, 1749, 1750, 1753, 
1797/2, 1797/3, 1797/4, 1799, 1800, 1817, 1822, 1824, 1870 и 1871, 
све КО Ру дов ци.

6) гра ђе вин ска пар це ла П6 (по вр ши на за из град њу бра не 
„Да ро са ви ца” са при бран ским објек ти ма, уре ђе ње под бран ског 
пла тоа и из град њу јав не са о бра ћај ни це): це ле к.п. бр. 1008, 1009, 
1110, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1015, 1016/2, 1016/3, 1019/1, 1019/2, 
1019/3, 1019/4, 1019/5, 1020/1, 1020/3 и 1305, и де ло ви к.п. бр. 236, 
1011 и 1013/1, све КО Пар ти за ни.

7) гра ђе вин ска пар це ла П7 (по вр ши на за из град њу сер ви сне 
са о бра ћај ни це за ве зу из ме ђу про стор них це ли на „Би стри ца” и 
„Тр бу шни ца”): де ло ви к.п. бр. 1241/1, 1241/2, 1244, 1245, 1248 и 
1899 (све КО М. Цр ље ни); и це ле к.п. бр. 975/1, 975/2 и 976 и де-
ло ви к.п. бр. 979, 964, 965, 980, 981, 1145/2, 1813, 1860 и 1866 (све 
КО Ру дов ци);

8) гра ђе вин ска пар це ла П8 (по вр ши на за из град њу јав не са о-
бра ћај ни це у про стор ној це ли ни „Тр бу шни ца” по из ме ште ној тра-
си): де ло ви к.п. бр. 1192, 1206, 1209, 1212 и 1867, све КО Ру дов ци.

За по ла га ње ин ста ла ци ја пре ко вод ног зе мљи шта, од но сно 
из во ђе ње де ло ва ин фра струк тур них мре жа и обје ка та тех нич ке 
ин фра струк ту ре, не фор ми ра ју се гра ђе вин ске пар це ле, а као до-
каз о ре ше ним имо вин ско-прав ним од но си ма при зна је се уго вор 
о уста но вља ва њу пра ва слу жбе но сти са јав ним пред у зе ћем, од но-
сно дру гом ор га ни за ци јом ко је га зду је вод ним зе мљи штем, у скла-
ду са по себ ним за ко ном. 

По ла га ње и одр жа ва ње над зем них и под зем них обје ка та 
елек тро е нер гет ске (10 kV да ле ко вод, НН) и те ле ко му ни ка ци о не 
мре же (оп тич ки кабл за си стем кон тро ле и упра вља ња) вр ши се 
у зе мљи шном по ја су не пот пу не екс про при ја ци је, од но сно уста но-
вља ва њем пра ва слу жбе но сти на осно ву по себ них уго во ра са вла-
сни ци ма ка та стар ских пар це ла од но сно јав ним пред у зе ћем ко је 
упра вља зе мљи штем.

По за вр шет ку из град ње пла ни ра них обје ка та на П3 и П4 из-
вр ши ће се де о ба гра ђе вин ских пар це ла (на осно ву исте ур ба ни-
стич ко-тех нич ке до ку мен та ци је) на по је ди нач не зе мљи шне че сти-
це ра ди уво ђе ња у еви ден ци ју не по крет но сти но вих ка та стар ских 
пар це ла по осно ву за ко ном ре гу ли са не над ле жно сти на одр жа ва-
њу и упра вља њу на по је ди ним ин фра струк тур ним објек ти ма и јав-
ним по вр ши на ма (јав ни пут ре ги о нал ног зна ча ја у слу ча ју П4 или 
не ка те го ри са ни пут у слу ча ју П3 и П8). Де о ба гра ђе вин ске пар це-
ле се мо же утвр ди ти про јек том пар це ла ци је и пре пар це ла ци је и 
спро ве сти на осно ву про јек та ге о дет ског обе ле жа ва ња, ако су ис-
пу ње ни усло ви за при ме ну пра ви ла пар це ла ци је и ре гу ла ци је из 
Про стор ног пла на. 

Та ко ђе, по за вр ше ној из град њи и уре ђе њу ре тен зи о ног је зе-
ра „Би стри ца”, део сер ви сне са о бра ћај ни це (гра ђе вин ска пар це-
ла П7) тре ба да до би је ка рак тер јав не на сељ ске са о бра ћај ни це и 
с тим у ве зи да се ре гу ли ше и кроз јав не књи ге спро ве де над ле-
жност име но ва ног упра вља ча.

Гра ђе вин ска пар це ла се мо же де ли ти пар це ла ци јом до ми-
ни му ма утвр ђе ног при ме ном пра ви ла о пар це ла ци ји, та ко да об у-
хва та зе мљи ште под објек том, зе мљи ште по треб но за одр жа ва ње 
објек та (уре ђе ни пла то и при ла зне рам пе) и, евен ту ал но, за штит ни 
по јас про пи сан од го ва ра ју ћим нор ма ти ви ма39.
–––––––––––––––
39 У то ку фор ми ра ња ре тен зи ја до ћи ће до про ме не на ме не на по је ди ним ло ка ци ја-

ма (про стор ним це ли на ма), што мо же да има за по сле ди цу но ву пар це ла ци ју.

1.3.5. Усло ви и ме ре за шти те при ро де 

Фор ми ра ње ре тен зи ја ће у фа зи из град ње има ти не га ти ван 
ути цај на по је ди не еле мен те жи вот не сре ди не, пре све га на хи-
дро ло шки ре жим уз вод но и низ вод но од пла ни ра них аку му ла ци-
ја, до ве шће до за у зи ма ња по љо при вред ног и шум ског зе мљи шта, 
док ће у то ку из во ђе ња ра до ва до ћи до за га ђи ва ња ва зду ха, во де и 
зе мљи шта. Ра ди спре ча ва ња или убла жа ва ња мо гу ћих не га тив них 
ефе ка та, нео п ход но је пред у зе ти тех нич ко-тех но ло шке, ор га ни за-
ци о не и план ске ме ре за шти те при ро де, ко је чи не ба зич ни услов 
за шти те оп штих усло ва жи вот не сре ди не, очу ва ња кул тур ног на-
сле ђа и за шти те жи во та и здра вља љу ди.

Оп шти усло ви за шти те ло кал них при род них до ба ра је су:
– сви пра те ћи објек ти мо ра ју би ти про јек то ва њем оси гу ра ни 

од ве ли ких во да; 
– ни је до зво ље но вр ши ти пре на ме ну при о бал ног по ја са ни ти 

ње го во уре ђе ње у дру ге свр хе из у зев пред ви ђе них план ским до ку-
мен ти ма.

У гра ни ца ма вод ног зе мљи шта за бра њу је се вр ше ње сле де-
ћих рад њи:

– на на си пи ма и дру гим вод ним објек ти ма за бра ње но је ко-
па ти и од ла га ти ма те ри јал (из у зев за по тре бе из град ње бра на), 
на па са ти круп ну сто ку, ву ћи по се че но др ве ће, пре ла зи ти/во зи ти 
мо тор ним во зи лом, осим на ме сти ма на ко ји ма је то до зво ље но 
и оба вља ти дру ге рад ње ко ји ма се мо же угро зи ти ста бил ност тих 
обје ка та;

– у за штит ној зо ни по обо ду ли ни је нор мал ног успо ра за-
бра ње но је: гра ди ти објек те ко ји ма се сма њу је про пу сна моћ вод-
ног објек та; од ла га ти чвр сти от пад и опа сан и ште тан ма те ри јал; 
скла ди шти ти др во и дру ги чврст ма те ри јал на на чин ко јим се ре-
ме те усло ви про ла ска ве ли ких во да; вр ши ти не кон тро ли са ну екс-
пло а та ци ју реч них на но са; и из во ди ти дру ге ра до ве ко ји би мо гли 
угро зи ти ста бил ност бра на или њи хо ву на ме ну, ме ња ти при род не 
усло ве у око ли ни ре тен зи о них ба се на на на чин ко јим би се про у-
зро ко ва ло кли за ња те ре на, по ја ве еро зи је или на ста ја ње во до де ри-
на и бу ји ца, као и у дру гим слу ча је ви ма ко ји ће би ти екс пли цит но 
утвр ђе ни хи дро ин же њер ским ре ше њи ма; 

– за бра ње но је од ла га ти чвр сти от пад и дру ге ма те ри ја ле у 
во до то ке и ре тен зи је, упу шта ти за га ђе не во де или дру ге ма те ри је и 
вр ши ти рад ње, ко ји ма се мо же оште ти ти ко ри то и оба ла во до то ка, 
ути ца ти на про ме ну ње го ве тра се, ни во во де, ко ли чи ну и ква ли тет 
во де, угро зи ти ста бил ност за штит них и дру гих вод них обје ка та 
или оте жа ти одр жа ва ње вод ног си сте ма; 

– вр ши ти, без од го ва ра ју ћих вод них ака та, ин тер вен ци је у ко-
ри ту (оси гу ра ње оба ла, пре гра ђи ва ње ко ри та, про ши ре ње и про-
ду бље ње ко ри та и дру го). 

У фа зи из во ђе ња ре гу ла ци о них ра до ва при ме њу ју се сле де ће 
ме ре за шти те при ро де:

– хи дро тех нич ки ра до ви мо гу се из ве сти са мо на об у хва ће-
ном про сто ру и пре ма пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе ња 
Про стор ног пла на;

– на ги би ко си на свих обје ка та и за се ка пу те ва мо ра ју би ти 
ода бра ни та ко да се обез бе ди пу на ге о тех нич ка ста бил ност те ре на 
и обје ка та;

– уко ли ко се на од ре ђе ним де о ни ца ма сни жа ва те рен, ни је 
до зво ље но отва ра ње из дан ских ока, већ се ду би на мо ра при ла го-
ди ти да фре ат ска из дан оста не са по влат ним сло јем;

– за при ступ ло ка ци ји и за из во ђе ње ра до ва у што ве ћој ме ри 
ко ри сти ти по сто је ћу пут ну мре жу;

– то ком из во ђе ња ре гу ла ци о них ра до ва омо гу ћи ти нео ме та но 
кре та ње ста нов ни штва;

– у слу ча ју да је нео п ход но ко ри шће ње бе то на, спра вља ње 
бе то на је за бра ње но на ло ка ци ја ма (ра ди ли шту), ни је до зво ље но 
чи шће ње бе тон ске ме ша ли це и ци стер не на ра ди ли шту, као и за-
си па ње бе то ном по вр ши на осим про јек том пред ви ђе них;

– при ли ком из во ђе ња ра до ва на сто ја ти да се по сто је ћа ве ге та-
ци ја, ка ко др ве на ста та ко и зе ља ста, што ма ње оште ћу је и укла ња;

– то ком из во ђе ње ра до ва мо ра ју се пред у зе ти ме ре про тив 
по жа ра у при ро ди;

– на ра ди ли шту је за бра ње но од ла га ње и скла ди ште ње би ло 
ка квих де ри ва та наф те или дру гих по гон ских го ри ва ко ја ће се ко-
ри сти ти;

– за бра њу је се сер ви си ра ње гра ђе вин ских ма ши на и во зи ла 
при ли ком из град ње на пред мет ним ло ка ци ја ма;
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– уко ли ко се де си ха ва риј ско из ли ва ње го ри ва, уља и сл. оба-

ве зно је укла ња ње де ла за га ђе ног зе мљи шта и ње го ва са на ци ја за-
ме ном и за тра вљи ва њем;

– то ком из во ђе ња ра до ва, ин ве сти тор је оба ве зан да у окви ру 
про сто ра одр жа ва мак си мал ни ни во ко му нал не хи ги је не;

– при ли ком из во ђе ња ра до ва за бра ње но је фор ми ра ње но вих 
обје ка та и бе тон ских по вр ши на ко је ни су пред ви ђе не не ким од 
про је ка та;

– во до снаб де ва ње ра ди ли шта обез бе ди ти ци стер на ма;
– за на па ја ње елек трич ном енер ги јом на ра ди ли шту ко ри сти-

ти елек тро ди стри бу тив ни си стем или агре га те;
– ни во бу ке то ком ра да не сме пре ћи до зво ље не гра нич не 

вред но сти;
– пу те ви у зо ни гра ди ли шта мо ра ју би ти опре мље ни до дат-

ном са о бра ћај ном сиг на ли за ци јом, по себ но на ме сти ма где гра ђе-
вин ски пу те ви из ла зе на пу те ве ви шег ре да; на тим ме сти ма пред-
ви де ти и оба ве зу за чи шће ње гу ма точ ко ва гра ђе вин ских ма ши на, 
ка ко се бла том на ко ло во зу не би угро жа ва ла без бед ност са о бра-
ћа ја;

– ни је до зво ље но укла ња ње ви со ке др ве на сте ве ге та ци је, као 
ни се ча ста ба ла из у зев на са мом про сто ру аку му ла ци је, о че му 
тре ба тра жи ти са гла сност над ле жне шум ске упра ве;

– у ци љу спре ча ва ња по ја ве еутро фи ка ци је, сма ње ња штет-
ног ути ца ја на ва здух, као и очу ва ња до брог ква ли те та во де у аку-
му ла ци ји, при ме ни ти стро ге ме ре за шти те од уно са ор ган ског за-
га ђе ња и ну три је на та, ан ти е ро зи о не ме ре и пре све га, аде кват ну 
при пре му и чи шће ње те ре на пре по та па ња; 

– рад не еки пе су ду жне да се при др жа ва ју оп штих ме ра за-
шти те (да не уни шта ва ју или оште ћу ју биљ не и жи во тињ ске вр сте 
или њи хо ва ста ни шта), пра ви ла о про тив по жар ним ме ра ма, пра ви-
ла о при ку пља њу и од но ше њу от па да, пра ви ла о за шти ти на ра ду 
и др.

За шти та би о ди вер зи те та и пре де ла обез бе ђу је се сле де ћим 
ме ра ма:

– све ак тив но сти пред ви ђе не про јек том ре тен зи ја ре а ли зо ва-
ти уз што ма њу де гра да ци ју чи та вог про сто ра са ци љем очу ва ња 
и по бољ ша ња по сто је ћег биљ ног и жи во тињ ског све та и њи хо вих 
ста ни шта; 

– са гла сно За ко ну о во да ма мо ра би ти обез бе ђен ми ни мал ни 
одр жив про ток низ вод но од сва ке ло ка ци је на ко јој ће се вр ши ти 
хи дро тех нич ки ра до ви; 

– уко ли ко се пред ви ђа уре ђе ње де ло ва про сто ра озе ле ња ва-
њем, оно се мо ра из ве сти пре ма по себ ном про јек ту и уз упо тре бу 
аутох то не ве ге та ци је; 

– уко ли ко се то ком ра до ва на и ђе на објек те ге о ло шко-па ле-
он то ло шког или ми не ра ло шко-пе тро граф ског ка рак те ра, за ко је се 
прет по ста вља да има ју свој ство при род ног до бра, пре ма За ко ну 
о за шти ти жи вот не сре ди не, из во ђач ра до ва је ду жан да оба ве сти 
За вод за за шти ту при ро де Ср би је, од но сно пре ду зме све ме ре ка ко 
се при род но до бро не би оште ти ло до до ла ска овла шће ног ли ца;

– пред ви де ти опле ме ња ва ње низ вод них ко си на свих бра на 
тра вом;

– трав на те ко си не бра на, на си па и ка на ла уред но ко си ти, ка ко 
би се спре чи ло ства ра ње ви со ке ве ге та ци је, ко ја сво јим ко ре но вим 
си сте мом на ру ша ва хо мо ге ност и ста бил ност кон струк ци ја; 

– хи дро тех нич ким ра до ви ма се не сме ју бит ни је по ре ме ти ти 
ам би јен тал не вред но сти око ли не то ка, а сва ки обје кат тре ба што је 
мо гу ће ви ше укло пи ти у по сто је ћи пре део; 

– вр ши ти ре кул ти ва ци ју зе мљи шта и об на вља ње би о ло шког 
ка па ци те та про сто ра ко ји је при вре ме но за у зи ман у хи дро ин же-
њер ске и дру ге гра ђе вин ске свр хе.

С об зи ром на би тан до при нос шу ма за до во ља ва њу број них 
еко ло шких, еко ном ских и со ци јал них по тре ба на ло кал ном и на-
ци о нал ном ни воу, по себ на па жња по кло ни ће се уна пре ђе њу ста
ња по сто је ћих шу ма, по себ но у по гле ду:

– увећaња обрaслости, побољшaњем квaлит етa и попрaвком 
рaзмерa сме се у ви со ким шумaмa оплод не се че крaт ког подмлaд-
ног рaз добљa;

– ин тен зив них мерa не ге (чи шће ње и про ре ди) у свим очувa-
ним сaстоjинским кaтегориjaмa одговaрajуће стaрости;

– ин ди рект не конверзиjе зре лих издaнaчких шумa нa бо љим 
стaништ имa у ви со ки узгоjни об лик;

– ди рект не конверзиjе издaнaчких шумa нa лошиjим 
стaништ имa истом или дру гом одговaрajућом вр стом дрвећa;

– спро во ђе ња пре вен тив не и ре пре сив не зaш тите шумa и 
свих остaлих вред них, од но сно рет ких обjекaтa при ро де, не за ви-
сно од њи хо вог за кон ског ста ту са; 

– не ге и зaш тите „линиjских” при род них хи дро фил них шумa 
уз во до то ке; 

– при ме не од го ва ра ју ћих про ти ве ро зи о них ме ра и ра до ва у 
га здо ва њу шу ма ма; 

– обез бе ђе ња ор га ни за ци о них и фи нан сиј ских усло ва за 
спро во ђе ње ефи ка сних ме ра за шти те и са на ци је у га здо ва њу шу-
ма ма, без об зи ра на об ли ке вла сни штва, по себ но у до ме ну уре-
ђе ња и одр жа ва ња шум ских пу те ва и по шу мља ва ње кли зи шта и 
дру гих не ста бил них те ре на, као и плит ких, еро ди ра них и дру гих 
де гра ди ра них зе мљи шта.

1.3.6. За шти та жи вот не сре ди не

За шти та ва зду ха
За га ђе ње ва зду ха у зо ни ре тен зи ја узро ко ва но је еми си јом 

штет них ма те ри ја од са о бра ћа ја и то ком зим ског пе ри о да из ин-
ди ви ду ал них ло жи шта. За сма ње ње ни воа еми си је штет них ма те-
ри ја у ва здух и за га ђе но сти ва зду ха, по треб но је при ме ни ти оп ште 
ме ре у скла ду са Европ ском ди рек ти вом о про це ни и упра вља њу 
ква ли те том ам би јен тал ног ва зду ха40.

За шти та во да
Да би се обез бе ди ло одр жи во ко ри шће ње во да, очу ва ли ре-

жи ми под зем них и по вр шин ских во да и уна пре дио ква ли тет под-
зем них и по вр шин ских во да по треб но је:

– ре гу ла ци о ним ра до ви ма не сме ју да се иза зо ву из ме не хи-
дро ло шког ре жи ма при то ка на це лој ду жи ни уре ђе ња;

– за евен ту ал не објек те за осма тра ње под зем них во да, пи је-
зо ме тар ске мре же Ре пу блич ког хи дро ме те о ро ло шког за во да, ин ве-
сти тор је ду жан да при ба ви са гла сност над ле жних за њи хо во из-
ме шта ње или укла ња ње;

– ма шин ски парк за из град њу обез бе ди ти та ко да се не угро-
жа ва ква ли тет во да; ма ши не ко је не ра де и то ком одр жа ва ња и 
опре ма ња го ри вом и ма зи вом мо ра ју би ти сме ште не у по себ ном 
пар кир ном про сто ру тзв. при вред ног гра ди ли шта, ко ји је та ко 
опре мљен да се от пад не во де не из ли ва ју не кон тро ли са но у во до-
то ке; га ра же и пла тои на ко ји ма се пе ру ма ши не и во зи ла мо ра ју 
има ти си стем за при ку пља ње упо тре бље них во да;

– ин ве сти тор ће у свим ре тен зи ја ма, вид ним озна ка ма обе ле-
жи ти до кле се мо же по ди ћи ни во у про сто ру ре тен зи је, у слу ча ју 
на и ла ска екс трем них та ла са ве ли ких во да;

– во до за хват ни објек ти ко ји се на ла зе у инун да ци о ној зо ни 
ко ја се про јек том уре ђу је, мо ра ју се за кон ским вла сни ци ма из ме-
сти ти ван те зо не и без пре кла па ња ра ди ју са деј ства два објек та;

– ус по ста ви ти си стем мо ни то рин га ква ли те та во де Пе шта на 
у скла ду са оквир ном ди рек ти вом ЕУ о во да ма41; 

– за до ма ћин ства ко ја се не мо гу на еко но ми чан на чин укљу-
чи ти у ка на ли за ци о ни си стем, про блем од во ђе ња от пад них во да се 
ре ша ва про пи сним во до др жи вим сеп тич ким ја ма ма, ко је се чи сте 
по прин ци пу оба ве зно сти. 

За шти та зе мљи шта
За шти та еко си стем ских и со ци о е ко ном ских функ ци ја зе мљи-

шта обез бе ђу је се сле де ћим ме ра ма:
– пред ви ђе ним хи дро тех нич ким и дру гим гра ђе вин ским ра-

до ви ма не сме ју се иза зва ти ин же њер ско-ге о ло шки или дру ги де-
гра да ци о ни про це си низ вод но од ре тен зи ја, од но сно дуж оба ла и 
ко ри та ре ка Пе штан, Да ро са ви ца, Тр бу шни ца и Би стри ца;

– ја ло вин ски ма те ри јал ко ји се од ла же у де пре си је ни је до зво-
ље но сор ти ра ти, већ он мо ра би ти хе те ро ген – раз ли чи те гра ну ла ци је;

– на кон за вр ше них ра до ва са ни ра ти и уре ди ти по вр ши не 
оште ће не то ком из град ње;

– при вре ме но за у зи ма ње по вр ши на, по себ но за од ла га ли шта 
ис ко па ног ма те ри ја ла и при вре ме не де по ни је гра ђе вин ског ма те-
ри ја ла, оба вља ти са мо на екс про при са ном про сто ру пред ви ђе ном 
за ре тен зи је;

– при ис ко пу, зе мљи шта ви ших кла са де по но ва ти по себ но, ка-
ко би се ис ко ри сти ло за пла ни ра ње ко си на и па ди на дуж ре тен зи је, 
ко је ће би ти за тра вље не и одр жа ва не као уре ђе не зе ле не по вр ши не;
–––––––––––––––
40 Di rec ti ve 96/62/EC of 27 Sep tem ber 1996 on am bi ent air qu a lity as ses sment and ma-

na ge ment.
41 Di rec ti ve 2000/60/EC of 23 Oc to ber 2000 esta blis hing a fra me work for Com mu nity 

ac tion in the fi eld of wa ter po licy.
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– у фа зи из град ње тре ба обез бе ди ти се лек тив но ски да ње и 
скла ди ште ње пе до ло шког сло ја де бљи не до 0,3 m ра ди на кнад не 
упо тре бе са ци љем ре кул ти ва ци је и би о ло шке за шти те;

– у зо ни ре тен зи ја одр жа ва ти зе ле ни по јас са уло гом спре ча-
ва ња еро зи је зе мљи шта; 

– по за вр шет ку ра до ва, све при вре ме не објек те, пред ме те и 
ма те ри ја ле тре ба укло ни ти, а те по вр ши не за рав на ти, пре кри ти 
сло јем зе мље бо љег ква ли те та и за тра ви ти;

– ини ци ра ти ус по ста вља ње ак тив ног и стро го кон тро ли са ног 
си сте ма ан ти е ро зи о не за шти те (кон зер ва ци о не об ра де зе мљи шта), 
ко ји об у хва та агро ном ске ме ре, ме ре упра вља ња зе мљи штем и 
тех нич ке ме ре у це лом слив ном под руч ју сред њег то ка Пе шта на 
и ши ре;

– ис ко ри сти ти ин сти ту ци о нал не по год но сти за уна пре ђе ње 
ра да са ве то дав не по љо при вред не слу жбе, упо ре до са ус по ста вља-
њем си сте ма кон тро ле при ме не агро хе ми ка ли ја и по што ва ња дру-
гих пра ви ла до бре по љо при вред не прак се на ло кал ном, оп штин-
ском, ре ги о нал ном и ре пу блич ком ни воу;

– ус по ста ви ти ефи ка сан си сте ма упра вља ња екс про при са ним 
зе мљи шти ма до вре ме на њи хо вог при во ђе ња пла ни ра ној на ме ни; 

– обез бе ди ти по др шку ре дов ном об ра ђи ва њу зе мљи шта на 
по ро дич ним га здин стви ма у зо ни ре тен зи ја, као ну жном усло ву за 
очу ва ње би о ди вер зи те та и при род них ста ни шта, спре ча ва ње де-
гра да ци је зе мљи шта и не го ва ње пре де ла. 

За шти та од бу ке
Са о бра ћај је, уз из град њу ре тен зи ја, основ ни из вор бу ке на 

об у хва ће ном под руч ју. Да би се сма њио ути цај бу ке тре ба обез-
бе ди ти за штит на ра сто ја ња и тех нич ка ре ше ња, ко ји ма се за до во-
ља ва ју про пи са ни кри те ри ју ми и при ме ни ти стан дард SRPS ISO 
1996-2:2010 и дру ге од но сне стан дар де.

Упра вља ње от па дом
– уко ли ко у де пре си ја ма ко је се пла ни ра ју за по пу ња ва ње по-

сто ји ди вља де по ни ја, ни је до зво ље но њи хо во за тр па ва ње, већ се 
она мо ра очи сти ти, а сме ће од не ти на ло ка ци ју од ре ђе ну од стра не 
над ле жног ко му нал ног оп штин ског ор га на за де по но ва ње;

– стро го је за бра ње но сло бод но де по но ва ње от па да, од но сно 
фор ми ра ње би ло ко је вр сте де по ни ја;

– сав от пад (гра ђе вин ски ма те ри јал, шут и слич но) мо ра би-
ти укло њен на ло ка ци ју од ре ђе ну за де по но ва ње од стра не над ле-
жног ко му нал ног оп штин ског ор га на;

– ко му нал ни и сав оста ли от пад, као и ви шак зе мље из ис ко-
па, на стао то ком ра до ва мо ра би ти са ку пљен на од го ва ра ју ћи на чин 
и де по но ван на ме сто ко је уста но ве над ле жне оп штин ске слу жбе.

1.3.7. За шти та кул тур ног на сле ђа

Пред ви ђа ју се сле де ће ме ре на за шти ти кул тур ног на сле ђа:
– на ар хе о ло шком ло ка ли те ту Ра ко вац – Ма ли Цр ље ни оба-

ве зно оба ви ти си сте мат ска за штит на ар хе о ло шка ис ко па ва ња пре 
от по чи ња ња би ло ка квих ра до ва на из град њи во до а ку му ла ци је;

– оба ви ти де таљ ну по вр шин ску про спек ци ју те ре на (ре ког-
но сци ра ње) ка ко би се до би ли но ви по да ци о мо гу ћим но вим ар хе-
о ло шким ло ка ли те ти ма ко ји до са да ни су би ли за бе ле же ни;

– пре за по чи ња ња ар хе о ло шких ис ко па ва ња при ме ни ти са вре-
ме не мул ти ди сци пли нар не ме то де ис тра жи ва ња: ге о ра дар ске, ге о-
маг нет не, ге о е лек трич не и дру ге, ко је скра ћу ју вре ме ис тра жи ва ња;

– пред ви де ти мо гућ ност кон зер ва ци је, ре ста у ра ци је и евен-
ту ал но дис ло ка ци је от кри ве них оста та ка;

– пред ви де ти по вре ме ни или стал ни над зор ар хе о ло га при ли-
ком из во ђе ња зе мља них ра до ва;

– у слу ча ју да се при ли ком ра до ва на и ђе на ар хе о ло шке 
остат ке и на ла зе, ин ве сти тор и из во ђач ра до ва су ду жни да ра до ве 
мо мен тал но об у ста ве и оба ве сте над ле жни За вод за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре; 

– за бра њу је се нео вла шће но при ку пља ње по крет ног ар хе о ло-
шког ма те ри ја ла;

– до зво ља ва се ин фра струк тур но опре ма ње про сто ра ло ка ли-
те та и њи хо во уре ђе ње пре ма по себ ним усло ви ма ко је до но си над-
ле жни За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре;

– за бра ње но је при вре ме но или трај но де по но ва ње сме ћа, зе-
мље и ка ме на на про сто ру ар хе о ло шког ло ка ли те та или у ње го вој 
не по сред ној бли зи ни;

– ин ве сти тор је на осно ву чла на 110. За ко на о кул тур ним 
до бри ма, ду жан да обез бе ди по треб на фи нан сиј ска сред ства за 

ре а ли за ци ју свих пред ви ђе них ар хе о ло шких ра до ва (ре ког но сци-
ра ње те ре на, за штит на ар хе о ло шка ис ко па ва ња, кон зер ва ци ју от-
кри ве них оста та ка, по вре ме ни или стал ни ар хе о ло шки над зор); 

– за део под руч ја ко је се на ла зи у гра ни ца ма ана ли зи ра ног 
про сто ра и за ар хе о ло шко на сле ђе ко је је ту еви ден ти ра но, на ве де-
не ме ре за шти те тре ба сма тра ти пре по ру ком.

Мо ни то ринг
С об зи ром на спе ци фич ност обје ка та као што су бра не и 

аку му ла ци је, као и на мо гу ће ути ца је на окру же ње, нео п ход но је 
осма тра ње ни за зна чај них па ра ме та ра у кон ти ну и те ту, у сва кој фа-
зи из град ње и екс пло а та ци је обје ка та. Пред ви ђе ни мо ни то ринг об-
у хва та осма тра ње сле де ћих гру па:

– ме те о ро ло шка осма тра ња: па да ви не, тем пе ра ту ра ва зду ха, 
вла жност ва зду ха, ин со ла ци ја, бр зи на и пра вац ве тра, ис па ра ва ње, 
ат мос фер ски при ти сак;

– хи дро ло шка осма тра ња: во до стај, на нос – ву че ни и су спен-
до ва ни, ква ли тет во де;

– хи дро ге о ло шка осма тра ња: ни во под зем не во де у те ре ну 
око бра не и ис под бра не, ме ре ње ста ња уз го на, про вир не во де, из-
да шност из во ра, тем пе ра ту ра под зем них и из вор ских во да, хе миј-
ски са став под зем них и из вор ских во да;

– по ме ра ња, на по ни и де фор ма ци је: ре ла тив на по ме ра ња 
си сте ма бра на – стен ска ма са, ста ње ло кал них ди ла та ци ја, ста ње 
при ти ска у те мељ ној спој ни ци, ста ње ро та ци је по је ди них де ло ва 
пре се ка; 

– ге о дет ска осма тра ња: хо ри зон тал на по ме ра ња – ми кро три-
го но ме три ја, вер ти кал на по ме ра ња - пре ци зни ни вел ман;

– ис пу шта ње во де из аку му ла ци је: про ти цај за во до снаб де ва-
ње, про ти цај ко ји се ис пу шта у ко ри то и по сред но ме ре ње ис пу-
шта ња кроз те мељ ни ис пуст;

– се и змич ка осма тра ња и пра ће ње ути ца ја ми ни ра ња на ПК 
Кру ше ви ца: ди на мич ко по на ша ње бра не при по тре си ма; 

– ин ве сти тор је ду жан да пред ви ди пра ће ње ко ри шће ња реч-
ног ма те ри ја ла на сек то ру ко ји се уре ђу је.

На ве де ним гру па ма па ра ме та ра об у хва ће ни су и сви еле мен-
ти вод ног би лан са. Тре ба обез бе ди ти ре до ван мо ни то ринг ква-
ли те та под зем них во да, син хро ни зо ва но са пра ће њем ква ли те та 
по вр шин ских во да. Мо ни то ринг тре ба да об у хва ти сва пре град на 
ме ста, улаз и из лаз и по је дан про фил у сва кој ре тен зи ји ко ји би се 
осма тра ли по ду би ни. Пра ће ње ква ли те та тре ба да об у хва ти фи-
зич ко-хе миј ске и хи дро би о ло шке ана ли зе, во де и се ди мен та.

Си стем мо ни то рин га и упра вља ња ква ли те том жи вот не сре-
ди не на овом под руч ју је при лич но не раз ви јен. Сто га је нео п ход но:

– оја ча ти струч не слу жбе за ду же не за жи вот ну сре ди ну у оп-
шти на ма Ла за ре вац и Аран ђе ло вац;

– ура ди ти план за шти те жи вот не сре ди не, укљу чу ју ћи и план 
ре а го ва ња на ин ци дент на и епи зод на за га ђи ва ња жи вот не сре ди не;

– фор ми ра ти ин фор ма ци о ни си стем жи вот не сре ди не;
– обез бе ди ти ин фор ми са ње јав но сти о про бле ми ма за шти те 

жи вот не сре ди не под руч ја; 
– обез бе ди ти уче шће јав но сти у до но ше њу од лу ка о ре ша ва-

њу про бле ма за шти те жи вот не сре ди не, укљу чу ју ћи све по тен ци-
јал но угро же не и за ин те ре со ва не стра не.

1.3.8. Ме ре за по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти

Ре гу ла ци ја и уре ђе ње ре ке Пе штан под ра зу ме ва из ме шта-
ње по је ди них де ло ва во до то ка у зо ни бу ду ћих ру дар ских ра до ва 
и фор ми ра ње ре тен зи ја уз вод но од са да шњих и бу ду ћих ко по ва. 
Из ме шта ње и ре гу ла ци ја при род них во до то ка ра ди усту па ња про-
сто ра за по вр шин ску екс пло а та ци ју угља, по оби му и про бле ма-
ти ци да ле ко пре ва зи ла зи кла сич не за дат ке из обла сти ре гу ла ци је 
во до то ка, те су и све ме ре за по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти у 
то ку ра до ва и екс пло а та ци је од из у зет ног зна ча ја.

У ак тив не и па сив не ме ре за шти те од по пла ва тре ба укљу чи-
ти и ме ре енер гет ске ефи ка сно сти (оп ти мал но ло ци ра ње, ра ци о-
нал на упо тре ба ма те ри ја ла са што ма ње уда ље но сти итд.).

Ре тен зи о не бра не су ло ци ра не на ме сти ма ко је су пред о дре-
ђе не при род ним ге о мор фо ло шким усло ви ма, ко ји су од ути ца ја за 
из град њу ових обје ка та. Ово је ујед но, са ста но ви шта ра ци о нал-
не упо тре бе енер ги је, нај по вољ ни ји из бор ло ка ци је. Ово се та ко-
ђе од но си и на из бор ти па бра не, ге о тех нич ке усло ве фун ди ра ња, 
усло ве из град ње, из гра ђе но сти и екс про при ја ци је и рас по ло жи-
вих ге о ло шко-гра ђе вин ских ма те ри ја ла за ње ну из град њу. Ово су 
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ујед но, са ста но ви шта ра ци о нал не упо тре бе енер ги је, нај по вољ-
ни ји из бор ло ка ци је. 

Ста рост ма шин ског пар ка на из град њи бра на и уре ђе њу ре-
тен зи о них је зе ра та ко ђе мо же би ти је дан од про бле ма за спро во ђе-
ње ме ра енер гет ске ефи ка сно сти.

Уко ли ко се ре тен зи о на је зе ра, у то ку екс пло а та ци о ног пе ри-
о да, ко ри сте и за дру ге спо ред не функ ци је као што су ре кре а ци ја, 
спорт ски ри бо лов и др. тре ба укљу чи ти ме ре ко је под ра зу ме ва ју 
енер гет ску ефи ка сност.

Упра вља ње и га здо ва ње енер ги јом јед на је од глав них ме ре 
енер гет ске ефи ка сно сти. С об зи ром на спе ци фич ност обје ка та као 
што су бра не и аку му ла ци је, као и на мо гу ће ути ца је на окру же ње, 
по себ ну па жњу тре ба по све ти ти упра вља њу енер ги јом. По треб но 
је пред ви де ти осма тра ње ни за ва жних па ра ме та ра ус по ста вља њем 
мо ни то рин га ко ји об у хва та: ме те о ро ло шка осма тра ња; хи дро ло-
шка осма тра ња и хи дро ге о ло шка осма тра ња. С об зи ром на то да 
ће мо ни то ринг би ти ус по ста вљен у де лу ко ји се од но си на без бед-
ност, по да ци из ба зе ће ујед но мо ћи да се ко ри сте и за део ко ји се 
од но си на упра вља ње енер ги јом.

У окви ру ра до ва ко ји ма је об у хва ће но уре ђе ње бу ји ца и еро-
зи је по треб но је пред ви де ти раз ли чи те тех нич ке и би о тех нич ке 
објек те у скла ду са прин ци пи ма енер гет ске ефи ка сно сти.

По ред то га, нео п ход но је спро во ди ти по вре ме не енер гет ске 
ре ви зи је и уве сти си стем га здо ва ња енер ги јом (енер гет ски ме наџ-
мент) на ши рем под руч ју. 

1.4.Правилаграђењазапросторнецелине1–5

1.4.1. Из град ња бра на

Из град ња пре град не кон струк ци је на иза бра ном про фи лу 
под ра зу ме ва из во ђе ње сле де ћих ра до ва и обје ка та: из град њу те ла 

бра не, из во ђе ње ин јек ци о них ра до ва (ин јек ци о не за ве се) у де лу 
ис под ко ри та ре ке, у ко ме ће по фор ми ра њу аку му ла ци је би ти нај-
ве ћи при ти сци и из во ђе ње ин јек ци о них ра до ва у зо ни пре лив не 
кон струк ци је, као и из град њу објек та за ева ку а ци ју ве ли ких во да. 
Нео п ход ни ра до ви су и скре та ње ре ке у то ку из град ње бра не и из-
град ња са о бра ћај ни ца.

Бра не на Пе шта ну и при то ка ма су на су те бра не од ка ме ног 
да цит ско-ан де зит ског на ба ча ја („Би стри ца”, „Тр бу шни ца”, „Да-
ро са ви ца”), од но сно од на ба ча ја од ла ти та („Кру ше ви ца”) са цен-
трал ним гли не ним је згром. Пре град на кон струк ци ја бра не „Ру-
дов ци” је гра ви та ци о на бе тон ска бра на, а чи не је пре лив ни део 
(цен трал ни део бра не ду жи не 58,5 m) и не пре лив ни део ко ји чи не 
два опор ца укуп не ду жи не 90,0 m. Бра на се у це ли ни из во ди од 
хи дро тех нич ког бе то на. Ис под те ме ља бра не, у де сном бо ку, пред-
ви ђе на је из ра да ин јек ци о не за ве се из бу шо ти на ду би не 10 до 15 
m. Крил не јед но ред не за ве се у бо ко ви ма су ду би не до 6 m. Ис под 
те ме ља бра не „Би стри ца” у ле вом бо ку пред ви ђе на је из ра да тро-
ре де ин јек ци о не за ве се ду би не 22 m.

На пре град ном про фи лу бра не „Да ро са ви ца” ни је по треб но 
фор ми ра ње зап тив не за ве се с об зи ром на то да стен ска ма са има 
фил тра ци о на свој ства сла бо до вр ло сла бо во до про пу сне и во до не-
про пу сне сре ди не и да не по сто ји ни ка ква опа сност од про ви ра ња 
во де ис под те ла бра не. Са дру ге стра не при сут ни ли то ло шки чла-
но ви ни су ин јек ти бил ни, а под ло жни су хи дра у лич ким ло мо ви ма 
при ви шим при ти сци ма, та ко да би из во ђе ње ин јек ци о не за ве се 
би ло тех нич ки вр ло сло же но.

Скре та ње ре ке у то ку из град ње пред ви ђе но је кроз бе тон ски 
оп точ ни ту нел ко ји ће се на кон из град ње ко ри сти ти као део те-
мељ ног ис пу ста за по сте пе но пра жње ње ре тен зи ја при на и ла ску 
сто го ди шњих по плав них во да. Исто вре ме но са из град њом ту не ла 
гра де се и улив на и из лив на гра ђе ви на.

Та бе ла 75: Основ ни по да ци о бра на ма
„Би стри ца” „Тр бу шни ца” „Ру дов ци” „Кру ше ви ца” „Да ро са ви ца”

ко та кру не бра не 177,5 mnm 161,4 mnm 161,5 mnm 177,00 mnm 196,3 mnm
ко та нор мал ног успо ра 174,0 mnm 158,4 mnm 158,5 mnm 174,00 mnm 193,3 mnm
ко та мак си мал ног успо ра 176,0 mnm 159,9 mnm 160,0 mnm 176,00 mnm 194,8 mnm
гра ђе вин ска ви си на бра не 22,5 m 17,0 m 16,5 m 24,90 m 17,8 m
нај ни жа ко та фун ди ра ња 155,0 mnm 144,4 mnm 145,0 mnm 152,67 mnm 178,5 mnm
ду жи на бра не у кру ни 218,5 m 100,0 m 148,5 mnm 180,0 m 160,0 m
ко та кру не пре ли ва 174,0 mnm 158,4 mnm 158,5 mnm 174,0 mnm 193,3 mnm
ду жи на пре лив не иви це 32,0 m 23,0 m 58,5 m 48,2 m 22,0 m
ши ри на кру не бра не 5,5 m 5,5 m 2,0 m 5,5 m 5,5 m
ши ри на је згра у кру ни 3,2 m 3,2 m – 3,2 m –
на гиб је згра 1: 0,5 1:0,15 – 1: 0,15 –
ши ри на фил тра 1,0 m 1,0 m – 1,0 m –
на гиб уз вод не ко си не 1 : 1,7 1 : 1,7 – 1 : 2,8 1 :2,2
на гиб низ вод не ко си не 1 : 1,5 1 : 1,5 – 1 : 2,6 1 : 2,0

Обје кат за ева ку а ци ју во да у то ку из град ње бра не и уз вод ни 
за гат (пред бра ну) ди мен зи о ни са ти пре ма по треб ном вре ме ну за 
си гур но из во ђе ње ра до ва на из град њи те ла бра не. На тај на чин се 
оне мо гу ћа ва евен ту ал но пла вље ње гра ди ли шта, што на ро чи то код 
на су тих бра на пред ста вља зна ча јан про блем. Обје кат за ева ку а ци-
ју ве ли ких во да у то ку екс пло а та ци је се са сто ји од боч ног пре ли-
ва, са бир ног ка на ла, пре ла зне де о ни це, бр зо то ка и сла пи шта. Ка да 
се ра ди о на су тим бра на ма, пре лив не објек те ди мен зи о ни са ти на 
тран сфор ми са ни по плав ни та лас де се то хи ља ду го ди шњег по врат-
ног пе ри о да (Q 0,01%). Нео п ход но је укла па ње објек та у мор фо ло-
ги ју те ре на. Са бир ни ка нал из ве сти као ма сив ни бе тон ски обје кат.

Кру не бра на, из у зев на бра ни „Кру ше ви ца”, ху му си ра ти сло-
јем ху му са де бљи не 20 cm с об зи ром на то да ни је пред ви ђен ко-
ло воз по кру ни бра не. У зо ни пре ли ва пред ви де ти пе шач ки мост 
ши ри не 2 m.

1.4.2. Са о бра ћај ни це на под руч ју ре тен зи ја

1.4.2.1. Из ме шта ње пу та Вре о ци–Кру ше ви ца  
(ра ни је др жав ни ДП IIБ 363/Р 201)

У за ви сно сти од по ло жа ја ни ве ле те и аку му ла ци је „Ру дов ци”, 
де о ни ца овог пу та у зо ни ре тен зи је је по де ље на на де ло ве на ко-
ји ма се пред ви ђа ре кон струк ци ја по сто је ћег пу та или де ли мич но 
из ме шта ње тра се из по плав ног под руч ја.

Као ула зни па ра ме тар при ли ком из ме шта ња пу та усво ји ти 
ра чун ску бр зи ну од 50 km/h, са ми ни мал ним ра ди ју сом хо ри зон-
тал не кри ви не од 75 m, ко ји је јед нак нај ма њем по сто је ћем ра ди ју-
су хо ри зон тал не кри ви не на по сма тра ној де о ни ци пу та.

Пред ви де ти нор мал ну ши ри ну са о бра ћај ни це 7,10 m (6,5 m 
са из диг ну тим или упу ште ним ивич ња ци ма). На ка рак те ри стич-
ним ме сти ма, код ре кон струк ци је пу та, из вр ши ти про ши ре ње пу та 
и то на уну тра шњу стра ну, чи ме се обез бе ђу је ми ни мал на про ход-
ност во зи ла.

По че так и крај из ме шта ња пу та укло пи ти у ни ве ла ци ју по-
сто је ћег пу та а но во про јек то ва ну ни ве ле ту, по што је нео п ход но 
обез бе ди ти при лаз кру ни бра не, по ста ви ти та ко да не про у зру ку је 
пре ве ли ке зе мља не ра до ве.

На де о ни ца ма где се вр ши из ме шта ње пу та, пред ви де ти ко-
ло во зну кон струк ци ју:

– ас фалт-бе тон AB 11 – d = 4 cm;
– до бље ни ка ме ни агре гат 0,0/31,5 – d = 12 cm;
– дро бље ни ка ме ни агре гат 31,5/63 – d = 20 cm; 
– шљу нак – d = 30 cm.
На де о ни ца ма пла ни ра ним за ре кон стру ци ју по сто је ћег пу та, 

пред ви де ти:
– ас фалт-бе тон AB 11 – d = 4 cm; и
– дро бље ни ка ме ни агре гат 0,0/31,5 – d = 12 cm.
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На де о ни ци где је по треб но из вр ши ти ре кон струк ци ју по сто-
је ћег пу та и где је нео п ход но из вр ши ти од го ва ра ју ћа про ши ре ња 
ко ло во за и бан ки на, про ши ре ње ура ди ти са по себ ном па жњом. У 
на си пу пу та пред ви де ти по тре бан број це ва стих про пу ста.

На де лу тра се где је ре тен зи о ни про стор крај њи ре ци пи јент 
за обо рин ске во де, ко је се бе тон ским ка на лом дуж при бре жне 
стра не пу та спро во де до про пу ста, на сип пу та про јек то ва ти и из-
ве сти са ка рак те ри сти ка ма од брам бе ног на си па.

1.4.2.2. Сер ви сне (ин тер не) и не ка те го ри са не јав не са о бра ћај ни це

Са о бра ћај ни це за при ступ из лив ној гра ђе ви ни по ста ви ти у 
за ви сно сти од ко те аку му ла ци је, ко те кру не бра не, ко те из лив не 
гра ђе ви не и уз услов ми ни му ма гра ђе вин ских ра до ва. 

С об зи ром на то да су ово са о бра ћај ни це у ран гу пољ ског и 
при ступ ног пу та, усво је на је тип ска ко ло во зна кон струк ци ја са ту-
ца нич ким за сто ром:

– за штит ни слој од пе ска 0,2/2 mm – d = 1,0 cm;
– за стор од ту ца ни ка 30/50 mm – d = 10,0 cm; и
– там пон од шљун ка – d = 20,0 cm.
Ши ри на пу та је 3,50 m са обо стра ним бан ки на ма од 1,00 m 

На ка рак те ри стич ним ме сти ма, из вр ши ти про ши ре ње пу та на спо-
ља шњу и уну тра шњу стра ну а са истим ра ди ју сом ко ји је у осо-
ви ни пу та, чи ме се обез бе ђу је ми ни мал на про ход ност за те шка 
во зи ла.

И дру ге сер ви сне и јав не не ка те го ри са не пу те ве у зо ни ре-
тен зи ја про јек то ва ти и из во ди ти са истим ка рак те ри сти ка ма.

Пред ви де ти про пу сте у свр ху при хва та ња и про пу шта ња ре-
ке до ре гу ли са ног ка на ла ко ји во ди до пре ли ва на бра ни или у аку-
му ла ци ју.

На при бре жној стра ни пу та пред ви ђа се из ра да бе тон ског 
ри го ла, ши ри не 0,70 m, ко јим би се сма њио ути цај еро ди ра ња и 
кон тро ли са но од ве ла по вр шин ска во да. На де лу тра се где је пут 
у на си пу про јек то ван је ка нал са при бре жне стра не ко јим се во да 
кон тро ли са но од во ди до про пу ста.

Ски ца 20: Ка рак те ри стич ни по преч ни пре сек пу та

При ли ком тра си ра ња пу та код бра не Да ро са ви ца во ди ти ра-
чу на да је нео п ход но са вла да ти ве ли ку ви син ску раз ли ку и по пе ти 
се из до ли не ре ке Да ро са ви це на ко ту ко ја је из над ко те кру не бра-
не. На де лу пре ла за из до ли не ре ке на брд ски део, тра са је раз ви-
је на чи ме је по стиг ну то да по ду жни на гиб на нај стр ми јем де лу из-
но си 12,0%. Ни ве ле та из ме ште ног пу та у до ли ни ре ке по ста вље на 
је та ко да је пут у ма лом на си пу, а на де лу где је би ло нео п ход но 
да пут бу де из над ни воа аку му ла ци је, ни ве ле та је по ста вље на та ко 
да зах те ва ми ни мум гра ђе вин ских ра до ва и омо гу ћа ва ефи ка сно 
од вод ња ва ње. 

У зо ни ре тен зи ја ни је пред ви ђе на из град ња згра да би ло ко-
је вр сте из у зев при вре ме них гра ди ли шних обје ка та и Кон трол но-
ко манд ног цен тра (KKЦ), ко ји се ло ци ра по пра ви лу на уре ђе ном 
пла тоу у про ду жет ку кру не бра не. Пред ви де ти по ста вља ње мон та-
жног објек та кон теј нер ског ти па. Уну тар ККЦ ће би ти по ста вље на 
по треб на опре ма, елек тро ор ма ни и сл.

1.4.3. Елек тро е нер гет ска ин фра струк ту ра

У зо ни ре тен зи ја на ла зи се ве ћи број во до ва и обје ка та елек-
тро е нер гет ске мре же на по на 10 kV и 0,4 kV, од но сно ТС 10/0,4 
kV. Објек ти и мре жа на пон ског ни воа 35 kV на ла зе у не по сред ном 
окру же њу. Због из град ње ре тен зи ја у сред њем то ку ре ке Пе штан 
по треб на је ре кон струк ци ја по сто је ће елек тро е нер гет ске мре же у 
зо ни ре тен зи ја и у не по сред ном окру же њу.

Пред ви ђе но је из ме шта ње од но сно из град ња но вих елек тро-
е нер гет ских ка па ци те та ко ји су за ме на за по сто је ће у про сто ру 
ре тен зи ја, као и на ме сти ма при бли жа ва ња, укр шта ња или па ра-
лел ног во ђе ња са дру гим ин фра струк тур ним објек ти ма. Пред ви-
ђе на је де мон та жа ни ско на пон ске мре же услед исе ља ва ња по тро-
ша ча елек трич не енер ги је или из ме шта ње од но сно из град ња но ве 
ни ско на пон ске мре же за по тро ша че ко ји се не исе ља ва ју. Ти ме је 
омо гу ће на де мон та жа свих елек тро е нер гет ских обје ка та са под-
руч ја ко ја су угро же на из град њом ре тен зи ја. 

Усло ви за из ра ду про је ка та из град ње или из ме шта ња елек-
тро е нер гет ских обје ка та, тех нич ки нор ма ти ви за из град њу над-
зем них елек тро е нер гет ских во до ва, као и усло ви укр шта ња, па-
ра лел ног во ђе ња и пре ла ска пре ко дру гих ин фра струк тур них 
ин ста ла ци ја и обје ка та про пи са ни су „Пра вил ни ком о тех нич ким 
нор ма ти ви ма за из град њу над зем них елек тро-енер гет ских во до ва 
на зив ног на по на од 1 kV до 400 kV” и са др жа ни су у Тех нич ким 
усло ви ма из да тим од стра не ПД за ди стри бу ци ју елек трич не енер-
ги је „Елек тро ср би ја” д.о.о. бр. 02/4-5751/1 и 02/6986 из 2011. го-
ди не. 

По пис ак тив но сти на из град њи, из ме шта њу и де мон та жи 
елек тро е нер гет ских обје ка та је на ве ден по на пон ским ни во и ма:

Та бе ла 76: На пон ски ни во 10 kV
Ред. 
бр.

На зив Опис ра до ва

1.

Из вод 10 kV Тр бу шни ца 
из ТС 35/10 kV Ру дов ци – 
ЕД Ла за ре вац

Из ме шта ње де ла да ле ко во да пре се ка Al-Če 3x70 
mm² ка се лу Тр бу шни ца у ду жи ни од око1 km 
и да ле ко во да пре се ка Al-Če 3x35 mm² за ТС 
10/0,4 kV „Си ми ћа крај” у ду жи ни од око 0,4 km 
због из град ње рет не зи је на Трб ушничкoj ре ци.
Измештање дела далековода Бистрица–Рудовци 
у дужини од око 0,8 km, који је тренутно 
ван функције, због изградње ретнезије на 
Бистричкој реци. 

2.
Из вод 10 kV Пар ти за ни
из ТС 35/10 kV Рудовци – 
ЕД Лазаревац

Из ме шта ње де ла да ле ко во да у ду жи ни од око 
0,8 km због из град ње ре тен зи је на ре ци Да ро-
са ви ца.

Та бе ла 77: На пон ски ни во 0,4 kV и при па да ју ће ТС 10/0,4 kV
Ред.
бр.

Тра фо ста ни ца  
6(10)/0,4 kV Опис по сло ва

1. ТС Зи да на се ло Ру дов ци Уки да ње де ла ни ско на пон ске мре же ду жи не 
око 0,7 km.

2. БТС Си ми ћи Ру дов ци
Уки да ње ни ско на пон ске мре же ду жи не око 0,4 km.
Израда прописних укрштања са новим инфра-
структурним објектима.

3. ТС Чик Ру дов ци

Из ме шта ње де ла да ле ко во да у ду жи ни од 0,6 
km због из град ње рет не зи је на Тр бу шнич кој 
ре ци.
Израда прописних укрштања са другим инфра-
структурним објектима.

4. СТС Игра ли ште Кру-
ше ви ца Без про ме на

Та бе ла 78:  ТС 10/0,4 kV, На пон ски ни во 10 kV за по тре бе  
на па ја ња бра на 

Ред.
бр. На зив Опис ра до ва

1. ТС10/0,4 kV, 100(50) kVА Из град ња но ве тра фо ста ни це за по тре бе бра не 
„Би стри ца”

2. ТС10/0,4 kV, 100(50) kVА Из град ња но ве тра фо ста ни це за по тре бе бра не 
„Тр бу шни ца”

3. ТС10/0,4 kV, 100(50) kVА Из град ња но ве тра фо ста ни це за по тре бе бра не 
„Да ро са ви ца”

4. ТС10/0,4 kV, 100(50) kVА Из град ња но ве тра фо ста ни це за по тре бе бра не 
„Ру дов ци”

5. ТС10/0,4 kV, 100(50) kVА Из град ња но ве тра фо ста ни це за по тре бе бра не 
„Кру ше ви ца”
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Ред.
бр. На зив Опис ра до ва

6. ДВ 10 kV пре се ка Al-Če 
3x35 mm²

Из град ња ДВ од ТС10/0,4 kV Пет ко ва ча 1 Ма ли 
Цр ље ни до но во и згра ђе не ТС10/0.4 kV бра на 
„Би стри ца” у ду жи ни од око 0,7 km

7. ДВ 10 kV пре се ка Al-Če 
3x35 mm²

Из град ња ДВ од ТС10/0,4 kV Си ми ћа крај 
Ру дов ци до но во из гра ђе не ТС10/0,4 kV бра на 
„Ру дов ци” у ду жи ни од око 0,1 km

8. ДВ 10 kV пре се ка Al-Če 
3x35 mm²

Из град ња ДВ од ТС10/0,4 kV Игра ли ште у Кру-
ше ви ци до но во из гра ђе не ТС10/0,4 kV бра на 
„Кру ше ви ца” у ду жи ни од око 2 km

Од ак тив но сти ко је има ју ка рак тер при прем них ра до ва, а ко је 
спа да ју у пр ви при о ри тет не по сред не из град ње, мо же се из дво ји ти 
из град ња да ле ко во да 10 kV, за на па ја ње сва ког по је ди ног гра ди ли-
шта елек трич ном енер ги јом као и за ка сни је на па ја ње соп стве не 
по тро шње сва ке бра не (осве тље ња, елек тро мо тор не и хи дро ме ха-
нич ке опре ме, мер не опре ме). Да ле ко во ди се по ве зу ју на ди стри-
бу тив ну мре жу, а за њи хо ву из град њу је по треб но из ра ди ти по себ-
не про јек те и при ба ви ти по себ не до зво ле. 

1.4.4. Те ле ко му ни ка ци о на ин фра струк ту ра

Пред ви ђа се из ме шта ње по сто је ћег те ле ко му ни ка ци о ног ка-
бла, ко ји је на том де лу ТК07Р 250x4x0.8, уз но во пре дви ђе ну тра-
су при ступ ног пу та за бра ну у ду жи ни од 420 m. 

За пла ни ра ну ло ка ци ју но вог те ле ко му ни ка ци о ног ко му та-
ци о ног чво ра МСАН Кру ше ви ца, пре ма усло ви ма „Те ле ко ма Ср-
би ја”, по треб но је из гра ди ти оп тич ки кабл од АТЦ Ру дов ци до 
МСАН Кру ше ви ца. Да би се омо гу ћи ло по ла га ње оп тич ких ка бло-
ва до те ло ка ци је, пред ви ђа се по ла га ње ПЕ це ви преч ни ка 40 mm, 
уз из ме ште ну тра су др жав ног пу та дру гог ре да, за ви сно од то га 
ко ја ва ри јан та за из ме шта ње пу та бу де ода бра на.

За све објек те до ма ћин ста ва ко ји се из ме шта ју услед фор ми-
ра ња ре тен зи ја, пред ви ђа се из град ња од го ва ра ју ћих при кљу ча ка 
на те ле ко му ни ка ци о ну мре жу до но вих ло ка ци ја тих обје ка та.

1.4.5. Да љин ско упра вља ње, мо ни то ринг и си стем за осма тра ње 
и оба ве шта ва ње

У окви ру си сте ма за осма тра ње и оба ве шта ва ње (ОиО) пред-
ви ђе но је по ве зи ва ње сле де ћих уда ље них обје ка та пу тем GPRS 
ко му ни ка ци је: Бра на Би стри ца, Бра на Тр бу шни ца, Бра на Да ро са-
ви ца, Бра на Кру ше ви ца, Бра на Ру дов ци, 21 ло ка ци ја мер них пунк-
то ва за ауто мат ски мо ни то ринг пи је зо ме та ра, аларм не ста ни це си-
сте ма за ОиО, во до мер на ста ни ца – мер ни про фил код Кру ше ви це 
и кон трол ни мер ни про фил број 2 у Про го ре о ци ма.

На ре ла ци ја ма од глав ног ко манд но-кон трол ног цен тра 
(ККЦ) до пот цен та ра на бра на ма обез бе ди ће се пре нос по да та ка 
бр зи ном од мин. 2Mbit/s.

На сва кој ло ка ци ји у си сте му DSNU пред ви ђа се при кључ ни 
мо дем оп тич ког ка бла и ру тер ска опре ма. Ову опре му ће обез бе-
ди ти „Те ле ком Ср би ја” а.д., ко ји ће вр ши ти упра вља ње и ад ми ни-
стра ци ју ру те ра (ma na ged L3 VPN услу га). У овом слу ча ју LAN 
ин тер фејс на ру те ру на ло ка ци ји ко ри сни ка (ЈП ЕПС, РБ Ко лу ба-
ра) пред ста вља тач ку раз гра ни че ња од го вор но сти из ме ђу „Те ле-
ком Ср би ја” и ко ри сни ка.

За ве зу глав ни ККЦ у Ба ро шев цу до пот цен тра на бра ни Ру-
дов ци, ис ко ри сти ће се по сто је ћа оп тич ка ве за, та ко да про јек том 
ни је пред ви ђен но ви оп тич ки кабл за ову ко нек ци ју. По сто је ћи оп-
тич ки кабл по ло жен је од АТЦ Ба ро ше вац до по ште у Ру дов ци ма 
(АТЦ Ру дов ци). 

По треб но је из ве сти огран ке оп тич ког ка бла од АТЦ до ло ка-
ци је дис пе чер ског цен тра Ба ро ше вац, од но сно ло кал ног ко манд-
ног цен тра на бра ни „Ру дов ци”.

За пре нос по да та ка у окви ру пред ви ђе них си сте ма да љин ског 
упра вља ња, мо ни то рин га и си сте ма за осма тра ње и оба ве шта ва ње 
(ОиО), за по тре бе по ве зи ва ња ло ка ци ја на бра на ма пред ви ђе на је 
из град ња оп тич ке ин фра струк ту ре на сле де ћим ре ла ци ја ма:

– АТЦ Ба ро ше вац – глав ни ККЦ (на мон та жном пла цу по ља 
Е) – мер ни про фил број 2 – АС7 Ба ро ше вац – АС8 Бу ро во;

– Глав ни ККЦ – АС6 „Дис пе чер ски цен тар”;
– АТЦ Ба ро ше вац – АС5 Ма ли Цр ље ни;
– АТЦ Ру дов ци – пот цен тар на бра ни Би стри ца;
– Пот цен тар на бра ни Би стри ца – АС4 „Бра на Би стри ца”;
– АТЦ Ру дов ци – пот цен тар на бра ни Тр бу шни ца;

– АТЦ Ру дов ци – пот цен тар на бра ни Да ро са ви ца – АС3 „Да-
ро са ви ца”; 

– АТЦ Ру дов ци – пот цен тар на бра ни Кру ше ви ца – АС1 
„Кру ше ви ца”; 

– АТЦ Ру дов ци – АС2 „Ру дов ци” – ло кал ни ко манд ни цен тар 
на бра ни Ру дов ци.

Пред ви ђе но је по ла га ње оп тич ког ка бла у ПЕ це ви ø 40 mm. 
Пред ви ђе ни су ка бло ви ти па ТОСМ 03 (2x6)xИИx0,4x3,5 ЦМАН 
са 12 син гле мод них вла ка на. За по ла га ње оп тич ких ка бло ва мак-
си мал но ко ри сти тра су и ро во ве по сто је ће те ле ко му ни ка ци о не ин-
фра струк ту ре.

При про ла ску те ле ко му ни ка ци о них ка бло ва, пре ко са о бра ћај-
ни ца или ис под пру га при ме њу је се ме ха нич ка за шти та по ста вља-
њем јед не или ви ше ПВЦ (ПЕ) це ви Ø110 mm.

Тра са оп тич ког ка бла мо ра да бу де обе ле же на ра ди лак шег 
про на ла же ња ка бла при ли ком ин тер вен ци је и ре дов ног одр жа ва-
ња. Сви на став ци, про ме не прав ца и пре ла зи пре ко при род них и 
ве штач ких пре пре ка обе ле жа ва ју се бе тон ским сту би ћи ма. На сва-
ком на став ку ка бла по треб но је да се озна чи ре до след вла ка на.

Си стем ра дио ве за мо же се ис ко ри сти ти као ре дун дант ни 
(ре зер вни) пре но сни пут у слу ча ју пре ки да оп тич ког ка бла или не-
ког дру гог ква ра ко ји про у зро ку је не мо гућ ност раз ме не по да та ка 
пу тем оп тич ке ин фра струк ту ре. То је бе жич ни си стем пре но са ко-
ри шће њем ра дио-ре леј ног си сте ма, ко ји у пот пу но сти за до во ља ва 
зах те ве за пре нос по да та ка, сиг на ла го во ра и сиг на ла са ви део ка-
ме ра за си стем мо ни то рин га и упра вља ња, код ре гу ла ци је ко ри та 
ре ке Пе штан и кон тро ле оти ца ња по плав них во да.

Си стем ра дио ве за се мо же по де ли ти у два хи је рар хиј ски 
одво је на ни воа :

1) по ве зи ва ње бран ских обје ка та пу тем ди ги тал не ми кро та-
ла сне (mic ro wa ve) тех но ло ги је у ци љу фор ми ра ња bac kbo ne ко нек-
ци ја;

2) УХФ ра дио ве зе за по ве зи ва ње уда ље них аларм них ста-
ни ца си сте ма за ОиО са цен трал ном опре мом на бра на ма или ко-
манд ном цен тру. Пред ло же ни ра дио-ре леј ни си стем об је ди њу је 
све стан дард не при ме не у кон фи гу ра ци ји тач ка – тач ка у је дин-
стве ном ра дио си сте му/плат фор ми по др жа ва ју ћи чвор не, зве зда-
сте и пр сте на сте ар хи тек ту ре (то по ло ги је) ко му ни ка ци о не мре же. 
Тач на то по ло ги ја ра дио ве зе би ће де фи ни са на кроз глав ни елек тро 
про је кат.

У ци љу по сти за ња оп тич ке ви дљи во сти из ме ђу обје ка та 
(ЛОС) ис ко ри сти ће се по сто је ћи ан тен ски стуб са ре пе ти тор ском 
ста ни цом.

Та бе ла 79. По зи ци је ан тен ских сту бо ва на бран ским објек ти ма
Ан тен ски стуб на бра ни ко ор ди на те у др жав ном ко ор ди нат ном си сте му

X Y Z
„Тр бу шни ца” 7452150.809 4914318.538 161.40
„Би стри ца” 7450800.698 4914414.446 177.50
„Да ро са ви ца” 7455162.582 4913446.189 196.30
„Кру ше ви ца” 7453365.749 4912476.542 177.50
„Ру дов ци” 7453336.760 4913552.127 160.00

UHF ра дио ве зе
За те ле ко му ни ка ци о но по ве зи ва ње уда ље них аларм них ста-

ни ца (АС) ОиО са цен трал ном опре мом у глав ном ко манд ном цен-
тру, од но сно пот цен три ма на бра на ма, иза бра на је по себ на UHF 
ра дио ве за као под мре жа РР си сте ма. Ова ква ар хи тек ту ра је иза-
бра на због ма ле по тре бе за про пу сним оп се гом, у ци љу оства ри-
ва ња еко ном ске оправ да но сти. Мре жом UHF пре но си ће се ко-
манд ни сиг на ли, сиг на ли за ци је и го вор у окви ру си сте ма ОиО. 
Аларм не ста ни це се по ста вља ју у по тен ци јал но угро же ном под-
руч ју за по тре бе оба ве шта ва ња ста нов ни штва о опа сно сти ма ко-
је пре те од по ја ве по плав ног та ла са. По ред то га, аларм не ста ни це 
слу же да оба ве сте ста нов ни штво и о свим оста лим опа сно сти ма 
ко је им пре те из ва зду ха, коп на или од еле мен тар них не по го да. 
Аларм не ста ни це се ко ри сте у мир но доп ским и рат ним усло ви ма.

У си сте му ОиО иза бра не су сле де ће ло ка ци је за аларм не ста-
ни це на те ре ну:

– аларм на ста ни ца АС1, као ауто ном на ста ни ца (ре шет ка сти 
стуб, ор ман и огра да) у на се љу Кру ше ви ца на 379/5 или на к.п. 
број 1820, КО Кру ше ви ца у за ви сно сти од ло кал них усло ва за по-
ста вља ње;
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– аларм на ста ни ца АС2, као ауто ном на ста ни ца у на се љу Ру-
дов ци на к.п. број 777, КО Ру дов ци;

– аларм на ста ни ца АС3 на бра ни „Да ро са ви ца” (ор ман у ко-
манд но-кон трол ном цен тру, од но сно пот цен тру), звуч нич ка гру па 
на ре шет ка стом сту бу по ред објек та пот цен тра;

– аларм на ста ни ца АС4 на бра ни „Би стри ца” (ор ман у ко-
манд но-кон трол ном цен тру, од но сно пот цен тру), звуч нич ка гру па 
на ре шет ка стом сту бу по ред објек та пот цен тра;

– аларм на ста ни ца АС5 у на се љу Ма ли Цр ље ни као ауто ном-
на ста ни ца на к.п. број 627/3, КО М. Цр ље ни;

– аларм на ста ни ца АС6 у дис пе чер ском цен тру ПК „По ље 
Е” као ор ман у про сто ри ји Глав ног ко манд но-кон трол ног цен тра), 
звуч нич ка гру па на сту бу ко ји ће се по ста ви ти на згра ду дис пе чер-
ског цен тра (на к.п. број 852, КО Ба ро ше вац);

– аларм на ста ни ца АС7 у на се љу Зе о ке, као ауто ном на ста ни-
ца на к.п. број 1018, КО Зе о ке; 

– аларм на ста ни ца АС8 у на се љу Бу ро во као ауто ном на ста-
ни ца на к.п. број 304/6, КО Бу ро во.

По ста вља ње ан тен ских сту бо ва вр ше се на осно ву ре ше ња 
ко јим се одо бра ва из во ђе ње тих ра до ва ко је из да је ор ган над ле жан 
за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле, а уз зах тев за из да ва ње ре ше-
ња под но си се до каз о ствар ном пра ву, ка да је зе мљи ште за по-
ста вља ње ан тен ског сту ба при ба вље но на осно ву утвр ђе ног јав ног 
ин те ре са за екс про при ја ци ју, од но сно ад ми ни стра тив ни пре нос, 
или до каз о пра ву слу жбе но сти и идеј ни, од но сно про јект за гра-
ђе вин ску до зво лу и ин фор ма ци ја о ло ка ци ји за по ста вља ње ан тен-
ских сту бо ва из да та на осно ву ових пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла 
гра ђе ња. Основ за упис у еви ден ци ју не по крет но сти објек та или 
ствар ног пра ва слу жбе но сти пред ста вља прав но сна жно ре ше ње 
ко јим се одо бра ва по ста вља ње сту ба и прав но сна жно ре ше ње о 
упо треб ној до зво ли. Евен ту ал на про ме на по је ди нач них ло ка ци ја 
мо ра би ти тех нич ки обра зло же на и по твр ђе на од стра не над ле-
жног ор га на. 

На сва кој ло ка ци ји би ће мон ти ран ра дио уре ђај UHF, ко ји ће 
обез бе ђи ва ти упра вља ње и сиг на ли за ци ју у окви ру си сте ма ОиО, 
пре нос го вор них по ру ка и обез бе ђе ње слу жбе ног ка на ла за го вор-
но по ве зи ва ње.

На ре ла ци ја ма од глав ног ко манд но-кон трол ног цен тра и од 
пот цен та ра на бра на ма (на ко ји ма ће би ти по ста вље не UHF ба-
зне ста ни це си сте ма ОиО DAS-а) до уда ље них аларм них ста ни ца 
у угро же ном под руч ју (на чи јим ло ка ци ја ма се по ста вља ју крај-
ње ста ни це UHF ра дио мре же си сте ма OиO DAS-a) oб ез бедиће се 
аси ме три чан пре нос по да та ка са бр зи ном до 128 kbit/s.

UHF ра дио мре жа ра ди ће у фре квент ном оп се гу пред ви ђе-
ном за функ ци о нал не ра дио мре же (0,7 m та ла сно под руч је). Кон-
фи гу ра ци ју функ ци о нал не ра дио мре же чи не крај њи ра дио уре-
ђа ји у аларм ним ста ни ца ма и у пот цен три ма, а цен трал на ра дио 
ста ни ца у је пред ви ђе на у глав ном пот цен тру. По ве зи ва ње ста ни ца 
обез бе ди ће се пре ко уре ђа ја ре пе ти тор ске ста ни це, ко ја по кри ва 
те рен угро же ног под руч ја.

Ко му ни ка ци ја уре ђа ја у глав ном ко манд ном цен тру са уре ђа-
ји ма пот цен та ра (Ру дов ци) и пе ри фер ним уре ђа ји ма у аларм ним 
ста ни ца ма оства ри ће се се риј ском ко му ни ка ци јом по IEC 60870-
5-1(101) про то ко лу са мо дем ским ин тер феј сом. Ко му ни ка ци ја ће 
би ти оства ре на та ко што CU про зи ва ред но PU, jедан за дру гим, и 
сва ком од њих ша ље по ру ку и при ма од го вор од ње га.

По треб но је на по ме ну ти да UHF ра дио ве зе пред ста вља ју ре-
дун дант ни (ре зер вни) пре но сни пут за по ве зи ва ње AS-a, док је за 
глав ни пре но сни пут пред ви ђе на оп тич ка ин фра струк ту ра.

Као тре ћи пре но сни пут иза бран је бе жич ни си стем за сно-
ван на ко ри шће њу GSM/GPRS ко му ни ка ци је. Ка ко GPRS сер вис 
не ма то ли ко ве ли ку ши ри ну про пу сног оп се га, као ве за оп тич ким 
ка бло ви ма и RR ве зе, овај вид ко му ни ка ци је би ће при ме њен са-
мо за пре нос по да та ка и го во ра из ме ђу обје ка та. По да ци са ви део 
ка ме ра се не мо гу пре но си ти овим пу тем. Пред ви ђе но је са мо да 
се пре но се по да ци са RTU-a (си стем DSNU) и ко манд ни сиг на ли, 
сиг на ли за ци је и го вор.

1.5.ПравилауређењазаПК„Крушевица”

Зо на ру дар ских ак тив но сти за це ли ну по вр шин ског ко па 
„Кру ше ви ца” об у хва та ру дар ске објек те: по вр шин ски коп, од ла га-
ли шта ја ло ви не, кон теј нер ске објек те ко ји су не по сред но ве за ни 
за тех но ло шки про цес екс пло а та ци је, рам пе и ин тер не пу те ве за 

тран спорт ка ме на и ја ло ви не до уну тра шњег од ла га ли шта, сер ви-
сни пут ко ји је за јед нич ки и за ре тен зи ју „Кру ше ви ца”, објек те и 
по стро је ња за од вод ња ва ње по вр шин ског ко па, елек тро е нер гет-
ске објек те, по стро је ња и уре ђа је, елек трич ну мре жу ко па и др. 
На об у хва ће ним по вр ши на ма спро во ди се тран спорт и од ла га ње 
ја ло ви не, од вод ња ва ње и дру ги по моћ ни тех но ло шки по ступ ци. 
Екс пло а та ци ја ка ме на у тех но ло шком по гле ду под ра зу ме ва бу шач-
ко-ми нер ске ра до ве, уто вар и од воз ка ме на. На кнад но усит ња ва ње 
и дро бље ње се не пред ви ђа с об зи ром на то да је стен ски ма те ри-
јал сам по се би рас пу цао, а тех но ло ги ја ми ни ра ња та ква да омо гу-
ћа ва до би ја ње за до во ља ва ју ће гра ну ла ци је ка ме на.

Тач на дис по зи ци ја ка на ла, од но сно ро ва и дру гих обје ка та у 
функ ци ји од вод ња ва ња ко па, као и ни ве ла ци о но ре ше ње, ди мен-
зи је и тех нич ке ка рак те ри сти ке ева ку а ци о них обје ка та утвр ди ће 
се у ру дар ском про јек ту на осно ву од го ва ра ју ћег про јек та од вод-
ња ва ња ко па и од ла га ли шта, у све му пре ма усло ви ма ин сти ту ци ја 
над ле жних за упра вља ње руд ним и вод ним зе мљи штем.

По вр ши не ко је се за у зи ма ју за ру дар ске ак тив но сти об у хва-
та ју и по вр ши не ко је се уре ђу ју као по вр ши не за по тре бе при-
прем них и пра те ћих ру дар ских ак тив но сти, укљу чу ју ћи и де таљ не 
ис тра жне ра до ве на об у хва ће ном де лу ле жи шта. 

У окви ру Про стор не це ли не ус по ста вља се и за штит ни про-
стор ко ји раз два ја под руч је екс пло а та ци је и на сељ ске са др жа је, 
од но сно, по вр ши не на ме ње не из град њи бра не у су сед ној про стор-
ној це ли ни. У за штит ном про сто ру ни је пла ни ра но из во ђе ње ру-
дар ских и пра те ћих ак тив но сти. Уре ђу је се ру дар ским ме то да ма 
и као ве тро за штит ни по јас и дру ге зе ле не по вр ши не у функ ци ји 
за шти те.

У окви ру Про стор не це ли не (зо на ру дар ских ак тив но сти) ус-
по ста вље на је по де ла на по вр ши не пре ма основ ним на ме на ма за 
ко је се у скла ду са за ко ном мо же утвр ди ти јав ни ин те рес за екс-
про при ја ци ју, од но сно ад ми ни стра тив ни пре нос и пре ма по себ-
ним тех но ло шким зах те ви ма, усло ви ма и ме ра ма за шти те жи-
вот не и рад не сре ди не: (а) зо на основ них ру дар ске ак тив но сти 
(по вр шин ски коп са уну тра шњим од ла га ли штем); (б) зо на пра те-
ћих (оста ле) ру дар ских ак тив но сти; и (в) пре те жно ру дар ске ак-
тив но сти (за штит ни/си гур но сни по јас ко па). 

По вр ши не су би лан си ра не пре ма основ ним на ме на ма у план-
ском пе ри о ду:

(1.) зо на основ них ру дар ске ак тив но сти
(1.1.) по вр шин ски коп са уну тра шњим од ла га ли штем – 12,3 ha;
(2.) зо на пра те ћих ру дар ских ак тив но сти
(2.1.) оста ле ру дар ске ак тив но сти – 23,6 ha;
(3.) зо на пре те жно ру дар ских ак тив но сти
(3.1.) зе ле ни по јас – 9,1 ha;
(3.2.) сер ви сна са о бра ћај ни ца – 0,2 ha;
(3.3.) пла ни ра на сер ви сна са о бра ћај ни ца – 0,2 ha; 
(3.4.) ре ка – 0,3 ha; и
(4) про стор на це ли на укуп но 45,7 ha.
Зо на основ них ру дар ске ак тив но сти (по вр шин ски коп са уну

тра шњим од ла га ли штем) 
Ви си на ета жа, смер на пре до ва ња и кон ту ра ко па усло вље ни 

су мор фо ло шким са ста вом те ре на, на чи ном и ше мом ми ни ра ња и 
рас по ло жи вом опре мом. По што ће се и да ље ко ри сти ти по сто је ћа 
основ на тех но ло шка опре ма, на чин екс пло а та ци је се не ће ме ња ти. 
Ви си не етажa на по вр шин ском ко пу су про мен љи ве у ин тер ва лу 
од 5 до 10 m, са нај ни жом ета жом на ко ти 168–180 mнв, и нај ви-
шом на ко ти 250 mнв. Угло ви на ги ба рад них ко си на су од 65 до 
70º, а ши ри на ета жних рав ни у за вр шној кон ту ри ко па 12 до 15 m. 
На тај на чин се обез бе ђу је за вр шна ко си на ко па од 17º. 

Отва ра ње ета же се вр ши вер ти кал ним и хо ри зон тал ним мин-
ским бу шо ти на ма. С об зи ром на то да је стен ска ма са у рас пу ца-
лом ста њу са мно штвом пр сли на и пу ко ти на, уме сто кла сич ног 
ми ни ра ња прак ти ко ва ће се ње но рас тре са ње. 

По сто је ћи основ ни пут у окви ру по вр шин ског ко па ће и да ље 
би ти у функ ци ји, а са на пре до ва њем ра до ва и про ши ре њем ко па, 
тран спорт ни пу те ви ће се про ду жа ва ти. 

Зо на пра те ћих (оста лих) ру дар ских ак тив но сти
У ју го за пад ном де лу под руч ја Кру ше вич ки вис и Гу ду ре, у 

окви ру па ле о зој ских шкри ља ца ни жег сте пе на кри ста ли ни те та, 
формиранa је из дан пу ко тин ског ти па, па се фил тра ци ја од ви ја 
кроз си сте ме ме ђу соб но по ве за них пу ко ти на раз ли чи тих ди мен зи-
ја и об ли ка, с тим што пу ко ти не из ра же ни је у ду бљим сло је ви ма. 
При хра њи ва ње из да ни вр ши се ин фил тра ци јом во да од па да ви на 
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и по вр шин ских во да дуж ра сед них струк ту ра. Из да шност рет ких 
из во ра у ши рој обла сти је ма ла до за не мар љи ва, али се ат мос фер-
ске па да ви не са рад ног под руч ја ко па мо ра ју кон тро ли са но од во-
ди ти до ета жних или цен трал ног во до са бир ни ка. Пумп но по стро-
је ње и од вод не це ви на по вр шин ском ко пу мо ра ју би ти за шти ће не 
од мра за. Глав ни во до са бир ник мо ра би ти ди мен зи о ни сан та ко да 
ни је мо гу ће по та па ње ра ди ли шта по вр шин ског ко па. 

При лив по вр шин ских во да са слив них по вр ши на ко је гра ви-
ти ра ју ка от коп ном про сто ру ра чу на ти за нај ма ње пе де се то го ди-
шњи про те кли пе ри од. Во де ко је се од стра њу ју из по вр шин ског 
ко па мо ра ју се прет ход но ис пи та ти да би се уста но ви ло да ли са-
др же штет не при ме се и у за ви сно сти од ре зул та та пред ви де ти на-
чин и обим пре чи шћа ва ња. Са дру ге стра не, са рад них пла тоа и 
тран спорт них пу те ва, као и са тзв. пра ли шта, при ку пља ју се во де 
оне чи шће не мо тор ним уљи ма и дру гим за га ђу ју ћим ма те ри ја ма 
чи је је пре чи шћа ва ње нео п ход но.

Пла ну ми од ла га ли шта мо ра ју се ре дов но од вод ња ва ти од ат-
мос фер ских во да, а но жи ца од ла га ли шта мо ра би ти за шти ће на од 
по вр шин ских во да.

Зо на пре те жно ру дар ских ак тив но сти 
Утвр ђу ју се сле де ћа пра ви ла уре ђе ња за штит ног по ја са по вр-

шин ског ко па:
– за штит ни по јас ко па пред ста вља си гур но сни по јас пре ма 

ко нач ним кон ту ра ма ко па и од ла га ли шта и ве тро за штит ни зе ле ни 
по јас пре ма по вр ши на ма дру ге на ме не, а ње го во уре ђи ва ње је ак-
тив ност од јав ног ин те ре са;

– при про јек то ва њу си гур но сног по ја са, по себ но во ди ти ра-
чу на о ду би ни од но сно ви си ни ко па; 

– бу ду ћи да је зе мљи ште у за штит ном по ја су у ре жи му по-
вр ши на на ме ње них „ру дар ским објек ти ма и ак тив но сти ма од јав-
ног ин те ре са” (пре те жно ру дар ске ак тив но сти), мо гу ће је на овим 
по вр ши на ма по ста вља ње си сте ма са о бра ћај не и тех нич ке ин фра-
струк ту ре ко па и де ло ва ко ри до ра за из град њу ка на ла, од но сно 
по ла га ње це во во да за ева ку а ци ју по вр шин ских и под зем них во да; 

– обез бе ди ти пе ри о дич но пра ће ње ста ња у за штит ном по ја су 
и окол них по вр ши на (ра ди про це не ути ца ја ру дар ских ак тив но сти.

Пра ви ла пар це ла ци је и пре пар це ла ци је
На по вр ши на ма у про стор ној це ли ни ме ња се по сто је ћа ка та-

стар ска пар це ла ци ја ра ди фор ми ра ња но вих пар це ла на јав ном зе-
мљи шту у скла ду са ус по ста вље ним ре жи мом ко ри шће ња, про ме-
ном на ме не и ка та стар ске кул ту ре. На об у хва ће ним ка та стар ским 
пар це ла ма спро во ди се пре на ме на у оста ло зе мљи ште/ве штач ки 
ство ре но не плод но зе мљи ште (по вр шин ски коп). У еви ден ци ју не-
по крет но сти се уво ди бе ле шка о спо ра зум но ре гу ли са ној над ле-
жно сти на ко ри шће њу, одр жа ва њу и упра вља њу на сер ви сној са о-
бра ћај ни ци ко ја је при ба вље на пу тем ад ми ни стра тив ног пре но са. 

Но ве ка та стар ске пар це ле се фор ми ра ју на осно ву ва лид ног 
и ажу ри ра ног ка та стар ског пла на и про јек та ге о дет ског обе ле жа-
ва ња, а пре ма ове ре ном про јек ту пар це ла ци је. Ор ган над ле жан за 
по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра до но си ре ше ње о фор ми ра-
њу ка та стар ских пар це ла. По ло жај но во фор ми ра них ка та стар ских 
пар це ла де фи ни сан је гра ни цом про стор не це ли не, од но сно раз-
дел ним ли ни ја ма пре ма су сед ној про стор ној це ли ни дру ге на ме не 
(гра ни ца Про стор не це ли не „Кру ше ви ца”). На оста лим об у хва ће-
ним ка та стар ским пар це ла ма мо гу ћа је, али не и нео п ход на, пре-
пар це ла ци ја.

За шти та жи вот не сре ди не
Ме ре и по ступ ке за шти те жи вот не сре ди не и за шти те од еле-

мен тар них не по го да угра ди ти у ру дар ске про јек те и спро во ди ти 
пер ма нент но кроз све фа зе, од ис ко па од но сно тран спор та и од-
ла га ња от крив ке, кроз мор фо ло шко уре ђи ва ње те ре на и ин же њер-
ске по ступ ке ње го ве ста би ли за ци је, до би о ло шке ре кул ти ва ци је. 
Ор га ни зо ва ти и спро во ди ти пер ма нент на ви зу ел на и пе ри о дич на 
ин стру мен тал на осма тра ња, а у слу ча ју да се по ја ве де фор ма ци је 
на ета жа ма и од ла га ли шту пред у зе ти по треб не ме ре са на ци је. По-
себ ну па жњу обра ти ти на дис кон ти ну и те те дуж ко јих мо же до ћи 
до по кре та ња и иска ка ња бло ко ва. 

Тех нич ка до ку мен та ци ја тре ба да са др жи и про це ну ри зи ка и 
за шти те од еле мен тар них не по го да и про јект/про грам пра ће ња ста-
ња жи вот не сре ди не уну тар гра ни ца про стор не це ли не и у зо ни мо-
гу ћих ути ца ја ко ја ће се утвр ди ти у окви ру про јек та мо ни то рин га. 

Ус по ста ви ти пер ма нент ни си стем кон тро ле (ви зу ел ни пре-
гле ди, на ро чи то пре по чет ка или на став ка ра да, у усло ви ма мра-
за, ја ких ве тро ва и обил них пљу ско ва ко ји мо гу да има ју еро зив но 

деј ство) рад не рав ни и ко си на у од но су на по сто ја ње пу ко ти на, 
ис пи ра ње, оси па ња и од ва љи ва ња од ма си ва рас тре си те сте не, на 
ко ји ма се или ис пред ко јих се ра ди и ус по ста ви ти еви ден ци ју ста-
ња ра ди ли шта.

На ги бе за вр шних ко си на ко па од ре ди ти на осно ву ге о ме-
ха нич ке ана ли зе ста бил но сти за вр шних ко си на за од го ва ра ју-
ће ко е фи ци јен те си гур но сти пре ма објек ти ма на те ре ну. У то ку 
екс пло а та ци је мо ра ју се про ве ра ва ти ге о тех нич ки па ра ме три на 
отво ре ним ета жа ма, а на ги бе рад них ко си на кон тро ли са ти нај ма-
ње јед ном у шест ме се ци.

Нео п ход но је по себ но про це ни ти по вре дљи вост те ре на при 
зе мљо тре си ма и слич ним ути ца ји ма (ми ни ра ња, бу ше ња) раз ли-
чи тог ин тен зи те та, за тим по вре дљи вост тех но ло ги је, као и њи хо ву 
ин тер ак ци ју.

Ме ре за шти те око ли не по вр шин ских ко по ва од по сле ди ца ми-
ни ра ња у ци љу сма ње ња не га тив ног деј ства из вр ше ног ми ни ра ња 
у по гле ду по тре сног деј ства, ве ли чи не ва зду шног уда ра, као и у 
по гле ду по око ли ну штет ног, од но сно опа сног раз ба ци ва ња из ми-
ни ра ног ка ме ња, спро во ди ће се при ме ном пра вил но од ре ђе них па-
ра ме та ра ми ни ра ња, вр ста екс пло зи ва, кон струк ци ја екс пло зив ног 
пу ње ња и на чи на ини ци ра ња ра ди по сти за ња по вољ не фраг мен та-
ци је из ми ни ра ног ма те ри ја ла и, по прет по став ци, по вољ ног сме ра 
од ба ци ва ња, као и об ли ка рас про сти ра ња из ми ни ра ног ма те ри ја ла.

На ко пу и у мо гу ћој зо ни ути ца ја ин ста ли ра ти по тре бан број 
ста ци о нар них се и змо гра фа ко ји би пер ма нент но вр ши ли ме ре ња 
по тре са од ми ни ра ња и чи ји ре зул та ти ме ре ња би би ли до ступ ни 
јав но сти. До след но спро во ди ти се и змич ка ме ре ња за сва ко из ве-
де но ми ни ра ње у зо ни ути ца ја у бли зи ни мин ског по ља, ка ко би 
се мо гла ис пра ви ти пу ње ња сле де ћих ми ни ра ња ра ди из бе га ва ња 
да љих ве ћих оште ће ња.

Оба ве зно спо ве сти про це не мо гу ћег штет ног деј ства се и-
змич ких та ла са на стам бе не и дру ге згра де у бли зи ни и на ро чи то 
на гра ђе вин ске кон струк ци је при бран ских обје ка та и са му бра ну 
„Кру ше ви ца”.

Сма ње ње штет ног деј ства ми ни ра ња по сти же се огра ни ча ва-
њем ко ли чи не екс пло зив ног пу ње ња по јед ном тре нут ном ини ци-
ра њу екс пло зи ва или по јед ном вре мен ском ин тер ва лу ини ци ра ња 
екс пло зи ва. Пра ва ко ли чи на укуп ног екс пло зив ног пу ње ња (на бо-
ја) као и нај ве ћа мо гу ће ко ли чи на пу ње ња (на бо ја) екс пло зи ва по 
јед ном ини ци ра њу мо ра се утвр ди ти и до ка за ти проб ним ми ни ра-
њем у раз ма тра ном стен ском ма си ву и усло ви ма ње го ве око ли не.

У окви ру про стор не це ли не ни је пред ви ђен ма га цин екс пло-
зи ва већ се днев на ко ли чи на за пла ни ра на ми ни ра ња до пре ма из 
цен трал ног ма га ци на у М. Цр ље ни ма.

У де лу за штит ног по ја са пре ма де ло ви ма на се ља фор ми ра ти 
за штит ни зе ле ни по јас у ци љу сма ње ња ути ца ја бу ке и пра ши не. 
Про јек том мо ни то рин га пред ви де ти ме ста и обим пра ће ња ових 
штет них ути ца ја. Мо ни то ринг бу ке се вр ши си сте мат ским ме ре-
њем, оце њи ва њем или про ра чу ном од ре ђе ног ин ди ка то ра бу ке у 
скла ду са Уред бом о ин ди ка то ри ма бу ке, гра нич ним вред но сти ма, 
ме то да ма за оце њи ва ње ин ди ка то ра бу ке, уз не ми ра ва ња и штет-
них ефе ка та бу ке у жи вот ној сре ди ни („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 75/2010), уз ува жа ва ње DI REC TI VE 2000/14/EC и DI REC TI-
VE 2002/49/EC. Прав но ли це ко је је вла сник, од но сно ко ри сник 
из во ра бу ке ду жно је да на про пи сан на чин обез бе ди ме ре ње бу ке 
(SRPS ISO 1996-1:2010, SRPS ISO 1996-2:2010), из ра ду из ве шта ја 
о ме ре њу бу ке пре ко струч не ор га ни за ци је и сно си тро шко ве ме-
ре ња у зо ни ути ца ја.

1.6.Смерницезаимплементацију

1.6.1. Смер ни це за спро во ђе ње план ског до ку мен та

План ска ре ше ња, смер ни це и пре по ру ке, као и пра ви ла уре-
ђе ња про сто ра и пра ви ла гра ђе ња за сва ку про стор ну це ли ну, 
спро во де се не по сред но, при ли ком из да ва ња ин фор ма ци је о ло ка-
ци ји, ло ка циј ских усло ва, као и из во да из план ске до ку мен та ци је 
за по тре бе фор ми ра ња зах те ва за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са или 
да љу раз ра ду у по себ ним де ло ви ма ру дар ске тех нич ке до ку мен та-
ци је (ло ка ци је по зај ми шта ка ме на, ПК „Кру ше ви ца”).

Нео п ход но је на кон до но ше ња Про стор ног пла на ура ди ти 
про јек те пар це ла ци је и пре пар це ла ци је за по је ди не про стор не це-
ли не и ко ри до ре са о бра ћај ни ца пре ма при о ри те ти ма им пле мен та-
ци је Про стор ног пла на.
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Пред ви ђе не бра не су објек ти чи ја је гра ђе вин ска ви си на ве ћа 
од 15 m, па се пре ма кла си фи ка ци ји ICOLD-a, али и на шег пра вил-
ни ка, убра ја ју у ви со ке бра не. За ове бра не пред ви ђен је мо ни то-
ринг на осно ву пра вил ни ка за осма тра ње ви со ких бра на.

Ру дар ско-енер гет ски ком плекс је ди на ми чан си стем где се 
про ме не до га ђа ју у кон ти ну и те ту. Нео п ход но је да те про ме не пра-
те кон ти ну и ра не и син хро ни зо ва не ак тив но сти на из ра ди сту диј-
ске, план ске и тех нич ке до ку мен та ци је, али у прак си је то те шко 
оства ри ти из раз ли чи тих раз ло га. Због то га је нео п ход но, при ли-
ком из да ва ња ло ка циј ских усло ва или из во да из Про стор ног пла на 
и одо бре ња за екс пло а та ци ју ка ме но ло ма, по зај ми шта, за енер гет-
ске и вод не објек те, у слу ча ју ма њих од сту па ња од утвр ђе них ре-
гу ла ци о них ре ше ња (услед про ме не тех нич ких и екс пло а та ци о них 
ка рак те ри сти ка, ка па ци те та или дис по зи ци о них еле ме на та), ко ри-
сти ти ре ше ња из но ве сту диј ске и тех нич ке до ку мен та ци је да та у 
фор ми по себ ног при ло га зах те ва уз од го ва ра ју ће обра зло же ње ко-
јим се по твр ђу је оправ да ност ма њег од сту па ња од план ских про-
по зи ци ја. 

Пре из ра де идеј ног и про јек та за гра ђе вин ску до зво лу бра-
на са ре тен зи о ним је зе ром и евен ту ал не ру дар ске тех нич ке до ку-
мен та ци је за по зај ми ште ка ме на у окви ру про стор не це ли не „Тр-
бу шни ца” нео п ход но је из вр ши ти струч но, ин же њер ско-ге о ло шко 
ре ког но сци ра ње те ре на ши ре ло ка ци је и по да та ка из ела бо ра та 
ге о ло шких ис тра жних ра до ва за пре град не про фи ле да би се мо-
гла да ти оце на о по треб ном оби му и вр сти до дат них ис тра жних 
ра до ва. Пре ма по да ци ма из сту диј ске до ку мен та ци је за ре тен зи је 
у сред њем то ку Пе шта на, ово по зај ми ште ка ме на у ре тен зи о ном 
про сто ру је би ло и ра ни је екс пло а ти са но, ве ро ват но, на не фор мал-
ни на чин.

С об зи ром на то да је ло ка ци ја вер ског објек та, цр кве Св. 
Пе тра и Па вла у Да ро са ви, угро же на де се то хи ља ду го ди шњим 
по плав ним во да ма услед успо ра на ста лог пре гра ђи ва њем реч ног 
ко ри та (п = 0,01%), у окви ру ре дов ног одр жа ва ња ло ка ци је тре ба 
пред у зе ти ак тив но сти на ни ве ла ци о ном уре ђе њу пла тоа, од но сно 
де ла цр кве не пор те, из ди за њем до ко те 174,30 mнв са па дом пре ма 
пру жном на си пу и из во ђе њу обод них ка на ла ко ји би при ку пља ли 
во ду са па ди не и од во ди ли је у ре тен зи ју. Обје кат цр кве брв на ре 
и гро бо ви са ње не де сне стра не, као и пру жни на сип у зо ни цр кве 
ни су угро же ни ве ли ким во да ма, али на и ла зак по плав ног та ла са 
де се то хи ља ду го ди шње ве ли ке во де сам по се би пред ста вља ка та-
стро фал ни до га ђај.

Не ка те го ри са ни и пољ ски пу те ви у зо ни ре тен зи ја и окру же-
њу про јек ту ју се и из во де пре ма пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма 
гра ђе ња утвр ђе ним у про стор ним пла но ви ма је ди ни ца ло кал не са-
мо у пра ве. За обез бе ђе ње пу ног про фи ла ка на ла и пу та у усе ку и 
за се ку, ну жно је из во ђе ње обим них ра до ва на тех нич ком оси гу ра-
њу па ди не и при ме на ан ти е ро зи о них ме ра.

Пра ви ла уре ђе ња слив ног под руч ја Пе шта на (на се ља, по љо-
при вре де, шу ме, за шти та од еро зи ја) из ван гра ни ца об у хва та про-
стор них це ли на бра на са ре тен зи ја ма утвр ђе на су, у стра те шком 
де лу Про стор ног пла на и дру гим план ским до ку мен ти ма ко ји об-
у хва та ју то под руч је. Про је кат за шти те од еро зи ја и бу јич них по-
пла ва у сли ву на по вр ши ни од око 1300 ha, мо ра би ти са став ни 
део тех нич ке до ку мен та ци је за ре гу ла ци ју ре ке Пе штан и кон тро-
лу по плав них во да, а за шти та од бу ји ца и про јек то ва не по себ не 
про ти ве ро зи о не ме ре (би о ло шки, би о тех нич ки и тех нич ки ра до-
ви) уса гла ше не са оп штим ме ра ма из Пла на за шти те еро зи о ног 
под руч ја и спро ве де не ко ор ди ни ра но и уз рас по де лу оба ве за ме ђу 
свим уче сни ци ма у про ти ве ро зи о ном уре ђе њу у скла ду са од но-
сним за ко ни ма.

ЈП ЕПС и РБ „Ко лу ба ра” мо гу ко ри сти ти из во ре не јо ни зу ју-
ћих зра че ња од по себ ног ин те ре са ако ис пу ња ва ју сле де ће усло-
ве:1) да за те из во ре не јо ни зу ју ћих зра че ња има ју про це ну ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну, у скла ду са за ко ном; и 2) да ни во из ла га ња 
ста нов ни штва не пре ла зи про пи са не гра ни це. Ис пу ње ност ових 
усло ва утвр ђу је ре ше њем над ле жни ми ни стар.

1.6.2. Смер ни це за из ме шта ње ин фра струк тур них си сте ма  
и пре се ље ње (де ла) до ма ћин ста ва

 
С об зи ром на усло вље но сти у по гле ду вре ме на от по чи ња ња 

и ди на ми ке из во ђе ња ра до ва на ре гу ла ци ји Пе шта на, пла ни ра но је 
да се са овим ак тив но сти ма от поч не не по сред но по усва ја њу Про-
стор ног пла на и да се за вр ше до 2020. го ди не. До ус по ста вља ња 

функ ци о ни са ња свих де ло ва вод ног си сте ма, по треб но је да до ма-
ћин ства бу ду пре се ље на, као и да сви ин фра струк тур ни си сте ми 
бу ду у функ ци ји на из ме ште ним тра са ма. 

ЈП ЕПС и РБ „Ко лу ба ра” омо гу ћи ће ста нов ни ци ма/до ма ћин-
стви ма са стал ним пре би ва ли штем у по сто је ћим на се љи ма, пре се-
ље ње на на чин и у ро ко ви ма ко ји су утвр ђе ни Про стор ним пла ном.

Пре ма „Еви ден ци ји по да та ка о ста нов ни штву и објек ти-
ма до ма ћин ства, при вред ним, ко му нал ним, ин фра струк тур ним и 
објек ти ма са јав ним функ ци ја ма”, спро ве де ној за по тре бе из ра де 
план ске до ку мен та ци је то ком ју ла 2009. го ди не, у угро же ним зо-
на ма ло ци ра но је 31 ку ћи ште (22 до ма ћин ста ва) од укуп но 85 ку-
ћи шта са 62 до ма ћин ства, об у хва ће них еви ден ци јом у ши рој зо ни 
ре тен зи ја.

Та бе ла 80: Пре се ље ње до ма ћин ста ва из угро же них зо на

Про стор на це ли на На се ље (КО)
Уку пан број

кућишта домаћинстава
Бистрица Бистрица – –
Трбушница Рудовци 3 1
Даросавица Даросава (Партизани) – –

Рудовци
Рудовци 23 16
Крушевица 2 2

Крушевица

Рудовци – –
Крушевица 3 3
Даросава (Партизани) – –
Прогореоци – –

Зона ретензија укупно 31 22

Да би се до би ли пот пу ни и ко нач ни по да ци за ре а ли за ци ју 
пре се ље ња по треб но је ор га ни зо ва ти из ја шња ва ње ста нов ни ка/
до ма ћин ста ва о по ну ђе ним усло ви ма пре се ље ња. Циљ је ко нач-
но из ја шња ва ње гра ђа на/до ма ћин ста ва о мо да ли те ту пре се ље ња 
у скла ду са про по зи ци ја ма Про стор ног пла на до ма ћин стви ма са 
стал ним ме стом пре би ва ли шта у по сто је ћим на се љи ма тре ба, у 
прин ци пу, по ну ди ти сле де ће мо да ли те те пре се ље ња: (1) ор га ни-
зо ва но (за јед нич ко) пре се ље ње; и (2) ин ди ви ду ал но (по је ди нач но) 
пре се ље ње.

С об зи ром на ре ла тив но ма ли број до ма ћин ста ва угро же них 
бу ду ћом из град њом ре тен зи ја, а ко ја се нај ве ћим де лом на ла зе у 
за се о ци ма на се ља Ру дов ци, про це на је да је ре ал ни ја при ме на мо-
да ли те та ин ди ви ду ал ног пре се ље ња.

До ма ћин стви ма ко ја се опре де ле за пре се ље ње у град Ла-
за ре вац, ГО Ла за ре вац ће у са рад њи са ЈП ЕПС и РБ „Ко лу ба ра” 
при пре ми ти на под руч ју Ла за рев ца, у скла ду са ур ба ни стич ким 
пла но ви ма, ин фор ма ци ју на ко јим се ло ка ци ја ма по тр жи шним 
усло ви ма мо гу при ба вља ти гра ђе вин ске пар це ле. 

ЈП ЕПС и РБ „Ко лу ба ра” и град ска оп шти на Ла за ре вац оба-
ве зни су да учи не до ступ ним све ин фор ма ци је о за кон ским и дру-
гим про пи си ма ве за ним за усло ве пре се ље ња, на ро чи то у ве зи са 
за кон ским и дру гим пра ви ма гра ђа на. Струч не слу жбе РБ „Ко лу-
ба ра” ће у скла ду са план ским до ку мен ти ма за пре се ље ње, оба-
вља ти струч не, ад ми ни стра тив не, имо вин ско-прав не и дру ге по-
сло ве на при пре ми и ор га ни за ци ји пре се ље ња.

Ре а ли за ци ја пла ни ра них во до при вред них обје ка та зах те ва и 
из ме шта ње ин фра струк тур них си сте ма (са о бра ћај ни ца, енер гет-
ских во до ва и др.) из по плав них зо на са ци љем да се:

– обез бе ди ра ци о нал ност град ње и функ ци о ни са ња си сте ма 
на но вим ло ка ци ја ма;

– са чу ва од но сно уна пре ди, у функ ци о нал ном и тех нич ком 
сми слу, по сто је ћа ин фра струк тур на мре жа ре ги о нал ног и ло кал-
ног зна ча ја;

– обез бе ди функ ци о ни са ње обје ка та и мре же са о бра ћај не 
и енер гет ске ин фра струк ту ре у об у хва ће ним де ло ви ма на се ља, 
пре све га са о бра ћај на до ступ ност у слу ча ју ак ци ден та на вод ном 
објек ту у екс пло а та ци ји. 

Ко ри дор за из ме шта ње јав ног пу та Вре о ци–Кру ше ви ца мо ра 
би ти из гра ђен, а сви по је ди нач ни објек ти ста вље ни у функ ци ју по 
из ме ште ним и но вим тра са ма у пе ри о ду 2015–2020. го ди на, чи ме 
су обез бе ђе ни про стор ни и дру ги усло ви за из град њу и функ ци о-
ни са ње во до при вред них обје ка та до 2020. го ди не. При том, нео-
п ход но је обез бе ди ти и не сме та но функ ци о ни са ње по сто је ће на-
сељ ске раз вод не мре же и са о бра ћај ни ца и са о бра ћај них обје ка та 
ви тал ног зна ча ја за функ ци о ни са ње де ло ва на се ља.
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Ре а ли за ци ја из град ње се мо ра спро ве сти пу тем ни за ко ор ди-

ни са них и кон тро ли са них ак тив но сти са ја сно де фи ни са ним по-
чет ком и кра јем. С об зи ром на ве ли ки број уче сни ка у про це су 
ре а ли за ци је, по треб на фи нан сиј ска сред ства, оба ве зу стрикт ног 
по што ва ња за кон ске ре гу ла ти ве, тех нич ких стан дар да и пра ви ла, 
про це ду ра и спе ци фи ка ци ја из раз ли чи тих струч них обла сти, мо-
ра се ус по ста ви ти хи је рар хиј ско, ди на мич ко и јав но спро во ђе ње 
си сте ма од го вор но сти за во ђе ње овог сло же ног про јек та.

Ин ве сти тор из ме шта ња ЈП ЕПС, РБ „Ко лу ба ра”, као но си лац 
јав ног ин те ре са и ко ри сник зе мљи шта при ба вље ног за град њу у 
по ступ ку екс про при ја ци је, у по зи ци ји је да ре а ли зу је про је кат у 
це ли ни, сту па ју ћи у уго вор не од но се са крај ним ко ри сни ци ма ко-
ји ма је про пи са но пра во и оба ве за упра вља ња и одр жа ва ња обје-
ка та од јав ног ин те ре са (нпр. „Же ле зни це Ср би је” а.д., јав на во до-
при вред на пред у зе ћа, ОДС ЕПС Ди стри бу ци ја („Елек тро ср би ја” 
д.о.о., ЕПС – тех нич ки цен тар , Ди рек ци ја за из град њу ГО Ла за ре-
вац, ЈКП Ла за ре вац и др.).

При о ри тет но се мо ра ју пред у зе ти сле де ће ак тив но сти:
– ор га ни зо ва ње је ди ни це, гру пе или слу жбе за спро во ђе ње 

про јек та и про це ду рал но ре гу ли са ње упра вља ња про јек том (ор га-
ни за ци јом и рас по ре ђи ва њем фи нан сиј ских, ма те ри јал них и људ-
ских ре сур са);

– оце на из во дљи во сти про јек та, пре све га фи нан сиј ске одр-
жи во сти у то ку из град ње и из ра да од го ва ра ју ћег по слов ног пла на;

– из ра да про гра ма ак тив но сти;
– до но ше ње Про стор ног пла на и пред у зи ма ње при прем них 

рад њи (ге о дет ски и дру ги ра до ви) на ком пле ти ра њу пра те ће до ку-
мен та ци је за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са за екс про при ја ци ју не-
по крет но сти и јав ног ин те ре са за ад ми ни стра тив ни пре нос;

– из во ђе ње ис тра жних ра до ва и из ра да од го ва ра ју ћих сту ди ја 
ге о тех нич ке ста бил но сти и при хва тљи вог ри зи ка град ње са ме ра-
ма за сма ње ње по је ди нач них ри зи ка; 

– из ра да од го ва ра ју ћих про је ка та и про пи са них сту ди ја 
оправ да но сти за пла ни ра не објек те.

По сло ви на из ме шта њу ин фра струк тур них обје ка та мо гу се 
ор га ни зо ва ти пре ма гру па ма ак тив но сти, а њи хо вој ре а ли за ци ји 
при сту пи ти фа зно. Из во ђе ње ра до ва на из ме шта њу, по по је ди нач-
ним објек ти ма и де о ни ца ма, пре ма ре до сле ду ко ји је усло вљен: 
ди на ми ком при ба вља ња зе мљи шта и мо гућ но сти ма и зах те ви ма 
ин же њер ске при пре ме за град њу; зна ча јем и ран гом објек та; про-
стор ним об у хва том и усло вље но сти ма у од но су на дру ге објек те 
ко ји се из ме шта ју; укуп ним по треб ним вре ме ном за град њу; и зах-
те ви ма и мо гућ но сти ма њи хо вог не сме та ног функ ци о ни са ња.

Пут ДП IIб 363 (Р 201) је пре ма ад ми ни стра тив ној ка те го ри-
за ци ји јав них пу те ва др жав ни пут дру гог ре да до 1. апри ла 2016. 
го ди не. У ње го вом зе мљи шном и за штит ном по ја су пла ни ра ју 
се дру ги си сте ми ни жег ран га. Не ки од ових си сте ма се из во де 
исто вре ме но а дру ги у ра ни јој или ка сни јој фа зи, али са уна пред 
тех нич ки при пре мље ним и обез бе ђе ним ме сти ма укр шта ња и па-
ра лел ног во ђе ња (ка на ли, бер ме, ро во ви, про пу сти, пот пор не кон-
струк ци је, ок на, убу ше не и угра ђе не за штит не це ви и др.).

1.6.3. Мо ни то ринг и упра вља ње си сте мом ре тен зи ја

Пла ни ра не ре тен зи о не бра не и при па да ју ћи објек ти мо ра ју 
да бу ду пред мет па жљи вог и не пре ста ног осма тра ња, тј. пра ће ња 
њи хо вог по на ша ња, ка ко би се бла го вре ме но мо гле пред у зе ти ме-
ре на спре ча ва њу ште та, ко је мо гу на ста ти от ка зом тј. гу бит ком 
функ ци о нал но сти бра не или при па да ју ћих обје ка та.

Осма тра ње мо ра да се вр ши у свим фа за ма екс пло а та ци је и у 
то ку гра ђе ња, али и за вре ме или на кон из у зет них и не у о би ча је них 
по ја ва ко ји ма су кон струк ци је из ло же не (ве ли ке во де, зе мљо тре си 
и сл.). По себ но тре ба обра ти ти па жњу у вре ме пра жње ња аку му-
ла ци је.

Пр ви за да так осма тра ња под ра зу ме ва про ве ру про јект них 
прет по став ки, на ро чи то у пр вим го ди на ма ко ри шће ња бра не. Про-
јек том бра не се пред ви ђа од ре ђе но по на ша ње бра не у уна пред 
де фи ни са ним про јект ним усло ви ма ко ји се ти чу спо ља шњег оп-
те ре ће ња, ка рак те ри сти ка те ме ља, ре жи ма ра да и сл. Осма тра њем 
од ре ђе них фи зич ких ве ли чи на ове се прет по став ке про ве ра ва ју.

Дру ги за да так се од но си на про ве ру по на ша ња бра не пре ко 
ре пре зен та тив них ве ли чи на, од но сно на уоча ва ње и пра ће ње свих 
по ја ва, ста ња, про це са ко ји мо гу да угро зе без бед ност и функ ци о-
нал ност бра не.

Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за се и змич ко осма тра-
ње ви со ких бра на („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 6/88), на ла же да 
се пра ти ин ду ко ва на се и змич ност свих бра на гра ђе вин ске ви си не 
ве ће од 40 m, као и да се осма тра по на ша ња ви со ких бра на ко је се 
на ла зе у зо ни VII, VI II и IX сте пе на по ска ли MCS на деј ство ја-
ких зе мљо тре са. Пре ма овим кри те ри ју ми ма, све пла ни ра не бра не 
под ле жу се и змич ком осма тра њу на деј ство ја ких зе мљо тре са, али 
не и ин ду ко ва не се и змич но сти. Пра вил ник про пи су је да се за бра-
не чи ја је гра ђе вин ска ви си на ма ња од 30 m мо ра по ста ви ти мре жа 
од нај ма ње два ин стру мен та за се и змич ко осма тра ње ја ких зе мљо-
тре са, од ко јих се је дан по ста вља у те ме љу бра не.

Осма тра ња бра на се мо ра ју спро ве сти као ин стру мен тал на и 
ви зу ел на осма тра ња. Пред ви ђа ју се сле де ћа ин стру мен тал на осма-
тра ња: ге о дет ско осма тра ње хо ри зон тал них и вер ти кал них по ме-
ра ња, за шта тре ба угра ди ти и на по де сни на чин ста би ли зо ва ти 
од ре ђе ни број стал них ре пе ра; и фи зич ка осма тра ња. Фи зич ка 
осма тра ња на бра ни под ра зу ме ва ју ме ре ње сле де ћих фи зич ких ве-
ли чи на: основ ни ме те о ро ло шки па ра ме три, ни во во де у аку му ла-
ци ји, ни вои под зем не во де у пи је зо ме три ма за шта се ус по ста вља 
сло же на и ши ро ко рас про стра ње на мре жа пи је зо ме та ра, ис пу шта-
ње (про ти цај) во де на те мељ ном ис пу сту и др.

Нео п ход ним ви зу ел ним осма тра њи ма тре ба да бу ду об у хва-
ће ни све зна чај ни де ло ви про стор них це ли на (те ло и бо ко ви бра-
на; пре лив ни ка на ли; сви при сту пач ни де ло ви те мељ ног ис пу ста; 
те рен у зо ни ре тен зи ја; и сви ин стру мен ти ко ји се угра де ра ди ин-
стру мен тал них осма тра ња).

Ге о дет ским осма тра њем, као де лом тех нич ког осма тра ња, до-
би ја ју се ап со лут на хо ри зон тал на и вер ти кал на по ме ра ња ода бра-
них та ча ка на бра ни, те ре ну уз бра ну и на при бран ским објек ти ма.

У окви ру Про јек та осма тра ња и оба ве шта ва ња, ко ји мо ра би-
ти са став ни део тех нич ке до ку мен та ци је за дру гу фа зу ре гу ла ци је 
ре ке Пе штан и кон тро лу оти ца ња по плав них во да, утвр ди ти обим 
и вр сту угро же но сти ста нов ни штва и ма те ри јал них до ба ра на про-
сто ру не по сред но низ вод но од бра на, па до ју го и сточ не гра ни це 
„По ља Е „ где се из ли ва по плав ни та лас за иза бра ни сце на рио „ко-
ин ци ден ци је” на и ла ска по плав ног та ла са p = 0,01% на пу не ре тен-
зи је и исто вре ме ног про ло ма свих пет бра на. По вр ши на про сто ра 
ко ји је угро жен из но си око 500 ha на де лу на се ља Ру дов ци, Ма ли 
Цр ље ни и Ба ро ше вац.

Пре ма ре зул та ти ма ана ли за и про ра чу на про па га ци о ног та-
ла са за по тре бе из ра де сту ди је оправ да но сти са идеј ним про-
јек том глав ни па ра ме три по плав ног та ла са за на се ља Ба ро ше-
вац и Ру дов ци су: (1) за про фил цен тар Ба ро шев ца, ста ци о на жа 
km 1+016, вре ме по ја ве че ла та ла са по сле про ло ма бра на је око 
45 ми ну та, мак си мал ни про ти цај је око 2730 m³/s, а про сеч не бр-
зи не во де у глав ном ко ри ту/инун да ци ја ма је око 3,5/2 m/s; (2) за 
про фил Ру дов ци на де о ни ци од ушћа Тр бу шнич ке ре ке до ушћа 
ре ке Да ро са ви це, ста ци о на жа km 1+880, вре ме по ја ве че ла по сле 
про ло ма бра на је око 40 ми ну та, мак си мал ни про ти цај је око 1590 
m³/s а про сеч не бр зи не во де у глав ном ко ри ту/инун да ци ја ма је око 
4,5/2,5 m/s.

Ути цај по плав ног та ла са пре ста је у зо ни ПК „По ље Е” на 
спо ју bay pass-а и ју жног обод ног ка на ла, ода кле та лас са мак си-
мал ним про ти ца јем од око 100 m³/s (ко ји је ма њи од Qmax 1%), 
на ста вља до ушћа у ре ку Ко лу ба ру (пот пу на амор ти за ци ја).

1.6.4. Про це на опа сно сти и ри зи ка 

Ана ли зи ра но под руч је об у хва та на ста ње не и не на ста ње не 
де ло ве ата ра на се ља: Ма ли Цр ље ни, Ру дов ци, Кру ше ви ца и Би-
стри ца у оп шти ни Ла за ре вац, на те ри то ри ји Гра да Бе о гра да и де-
ло ве ата ра Да ро са ве (Пар ти за ни) и Про го ре о ца, на те ри то ри ји оп-
шти не Аран ђе ло вац. Раз ма тра ни су де ло ви на се ља Ма ли Цр ље ни 
и Ру дов ци, у по плав ном под руч ју ре ке Пе штан, дуж пу та Вре о ци–
Кру ше ви ца и на си па де мон ти ра не пру ге Ла за ре вац–Аран ђе ло вац, 
до ула ска у Ба ро ше вац. На овим по те зи ма фор ми ра ни су не ки од 
на сељ ских са др жа ја и из гра ђе ни стам бе ни и дру ги објек ти до ма-
ћин ста ва и на сељ ска ин фра струк ту ра. Цен трал ни са др жа ји на се-
ља Ру дов ци, на се ље Ко ло ни ја и цр ква По кро ва св. Бо го ро ди це са 
пор том, фор ми ра ни су на ви шим де ло ви ма де сне оба ле ре ке. 

По сма тра но под руч је об у хва та не си ме трич ну реч ну до ли-
ну и бре жуљ ка сте те ре не у сли ву ре ке Пе штан, дуж ње ног сред-
њег то ка. У ге о мор фо ло шком по гле ду, под руч је при па да Брај ко-
вач ко-бу куљ ском хор сту на гра ни ци са Ко лу бар ским ба се ном, а 
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ка рак те ри ше га из ра же на ре љеф на пла сти ка, са ис так ну ти јим ви-
со ви ма (250 mнв) у ју го за пад ном де лу. У ге о тек тон ском по гле ду, 
из два ја се ра сед на струк ту ра гра ви та ци о ног ти па, прав ца СЗ-ЈИ 
и ве ћи број пли ћих по преч них ра се да. С об зи ром на мор фо ло шке 
ка рак те ри сти ке, нај ве ћу по вр ши ну зо на ре тен зи ја чи не те ре ни до 
200 mнв. Ми кро ре љеф је фор ми ран па дин ским про це си ма, пре 
све га ја ру же њем и, у ма њој ме ри, кли же њем. Пла ви не и кли зи-
шта су фор ми ра не на до лин ским стра на ма ре ка у елу ви јал но-де-
лу ви јал ним на сла га ма фи ли та, креч ња ка, пе шча ра, гли на ца. Ве ћа 
кли зи шта, али не и ду бља (ма ње од 5 m) на ла зе се на ле вом бо ку 
Би стри це и Пе шта на, и де сном бо ку Тр бу шни це у де лу где је по-
шу мље ност ма ла или пот пу но из о ста је. Ја ру ге има ју ду жи ну од 
не ко ли ко де се ти на ме та ра до ви ше сто ти на ме та ра, раз гра на тог су 
об ли ка и пред ста вља ју по вре ме не во до то ке. 

Под руч је се на ла зи у се и змич ки ак тив ној зо ни са из ра же-
ном зе мљо тре сном опа сно шћу. До го ђе ни мак си мал ни се и змич ки 
ин тен зи тет на под руч ју је био 9º МСК-64, као ма ни фе ста ци ја Ла-
за ре вач ког зе мљо тре са. Жа ри шта ко ја од ре ђу ју ни во се и змич ке 
угро же но сти су Ла за ре вац и Руд ник. 

Зо на ре тен зи ја при па да обла сти са из ра же ним кон ти нен тал-
ним ка рак те ри сти ка ма кли ме, а на фор ми ра ње хо мо ге них кли мат-
ских усло ва на овом под руч ју ути ца ле су ма ле ви син ске раз ли ке 
и рав ни чар ско-бре жуљ каст ре љеф. У по гле ду плу ви о ме триј ског 
ре жи ма, за про ра чун и ди мен зи о ни са ње хи дро тех нич ких обје ка та 
зна чај не су мак си мал не па да ви не ко је се ја вља ју по чет ком ле та.

Пре ма по да ци ма са ме те о ро ло шке ста ни це Там на ва, за пе ри-
од 1974–1989., нај че шћи ве тро ви ко ји ду ва ју на ши рем под руч ју 
(ис точ ни, ју го и сточ ни, за пад ни и се ве ро за пад ни) исто вре ме но су и 
ве тро ви ко ји до но се па да ви не. Нај ве ћу бр зи ну има ју нај у че ста ли-
ји прав ци ве тра (2,9–3,1 m/s), што и до во ди до то га да су од по тен-
ци јал них за га ђи ва ча са овог под руч ја угро же на ме ста ко ја се на ла-
зе у прав цу ду ва ња ових ве тро ва. Ве тро ви ма ко ји ду ва ју у прав цу 
И-ЈИ нај ви ше су угро же на на се ља Зе о ке, Ба ро ше вац, Ма ли Цр ље-
ни, Ру дов ци, Би стри ца, Тр бу шни ца, Кру ше ви ца, Про го ре о ци и Да-
ро са ва. Ово под руч је је из ло же но кли мат ским ин вер зи ја ма што је 
не по вољ но из аспек та ло кал ног за га ђи ва ња ва зду ха.

На осно ву оба вље них прет ход них ис тра жи ва ња и до пун ских 
ис тра жних ра до ва и ана ли за, као оп ти мал но тех нич ко ре ше ње, де-
фи ни са не су основ не по став ке си сте ма за кон тро лу по плав них во-
да ре ке Пе штан: пре град на ме ста бра на, тип бра на, дис по зи ци ја 
и основ ни еле мен ти кон струк ци је ве ли чи на рад ног ре тен зи о ног 
про сто ра, ге о ме триј ске ка рак те ри сти ке и про стор ни по ло жај дру-
гих ре гу ла ци о них обје ка та, као и кон цепт си сте ма упра вља ња ра-
дом ре тен зи ја и кон тро ле по плав них во да. Осим за шти те ПК „По-
ље Е” од штет ног деј ства во да, из град њом бра на и фор ми ра њем 
про точ них је зе ра, вр ши се трај на за шти та од по плав них во да свих 
стам бе них, при вред них и ин фра струк тур них обје ка та у низ вод ном 
под руч ју, одр жа ва про пи са ни ре жим ма лих во да и ква ли тет аку-
му ли ра них во да, омо гу ћа ва под утвр ђе ним усло ви ма ре кре а тив-
но ко ри шће ње но во фор ми ра них аква то ри ја, од но сно оних де ло ва 
ко ји су, у за ви сно сти од ло ка ци је, под га ран то ва ним ми ни мал ним 
ни во и ма ду би не од 4 m до 6 m, уна пре ђи ва ње пеј за жне вред но сти 
окол ног про сто ра а, по за вр ше ној екс пло а та ци ји угља у низ вод-
ним по вр шин ским ко по ви ма, и дру ге во до при вред не функ ци је.

На осно ву спро ве де ног ис тра жи ва ња, у зо ни иза бра них пре-
град них про фи ла, уоче не су сле де ће не по вољ но сти, ко је мо гу ути-
ца ти на про јект на и из во ђач ка ре ше ња:

– те рен ре тен зи је „Би стри ца” је под ло жан ег зо ге ним про це-
си ма, на ње му по сто је две ве ће ја ру ге и јед но ве ће, плит ко кли-
зи ште; у окви ру кред них креч ња ка прет по ста вље на је ка вер но зна 
по ро зност;

– у ле вом бо ку ре тен зи је „Тр бу шни ца”, на око 30 m од ко ри-
та ре ке, ве ро ват но се про сти ре ра сед на струк ту ра чи ја ши ри на не 
пре ла зи 10 m;

– бо ко ви пре град ног про фи ла „Кру ше ви ца” по вр шин ски су у 
ве ли ком сте пе ну из ме ње ни, де бљи на ко ре рас па да ња, од 2,0–10,0 m, 
а сте пен ал те ра ци је пре ла зи 50% ми не рал ног са ста ва сте не; у нај ве-
ћем де лу по кри ве ни су елу ви јал но-де лу ви јал ним на сла га ма сла бих 
ме ха нич ких свој ста ва у ко ји ма се мо гу раз ви ти про це си еро зи је у 
слу ча ју укла ња ња при сут не гу сте ве ге та ци је и шум ског ра сти ња; 

– стен ска ма са на пре град ном ме сту „Ру дов ци” ин тен зив но је 
тек то ни зи ра на под ути ца јем окол них ра сед них струк ту ра; 

– реч но ко ри то Да ро са ви це пре ди спо ни ра но је ра се дом ко-
ји одва ја Ко лу бар ски (нео ге ни) ба сен од ста ри јих тво ре ви на; на 

ле вој оба ли, низ вод но од пре град ног про фи ла, раз ви је ни су па дин-
ски про це си, ма ње, пли ће ја ру жа ње и кли за ње-од ро ња ва ње те ре-
на; два кли зи шта-од ро на на ле вој оба ли, јед но по ред дру гог, има ју 
ши ри ну од пре ко 50 m, ма лу ду би ну (2,0 m) и ду жи ну-ви си ну око 
15–20 m. 

Пре ма Пра вил ни ку о тех нич ким нор ма ти ви ма за про јек то ва-
ње и про ра чун ин же њер ских обје ка та у се и змич ким под руч ји ма, 
основ за пла ни ра ње и про јек то ва ње је се и змич ки ин тен зи тет про-
јект ног (за по врат ни пе ри од 100 го ди на) и мак си мал ног зе мљо тре-
са (за по врат ни пе ри од 1000 го ди на), а уво ђе њем EVRO KOD-а, 
осно ва за про це ну се и змич ког ха зар да је мак си мал но оче ки ва-
ни зе мљо трес за по врат ни пе ри од 475 го ди на и са ве ро ват но ћом 
70% и мак си мал ним хо ри зон тал ним убр за њем у оче ки ва ном фре-
квент ном оп се гу. На од го ва ра ју ћим оле а та ма се и змо ло шке кар те 
из 1987. го ди не раз ма тра но под руч је се на ла зи у зо ни ин тен зи те та 
8–9º МСК-64 и 9º МСК-64, па се у том сми слу и про це њу је се-
змич ки ха зард. У ци љу сма ње ња оп штег и се и змич ког ри зи ка и 
сма ње ња по вре ди во сти објек та и функ ци је, нео п ход но је све кон-
струк ци је и оба ле је зе ра про ра чу на ти ка ко за тло у ми ру, та ко и у 
хи дро ди на мич ким усло ви ма нпр. зе мљо тре са.

С об зи ром на усло ве про јек то ва не гра ђе вин ске ви си не ре тен-
зи о них бра на, за пре ми не во де у ре тен зи ја ма за слу чај на и ла ска ве-
ли ких во да (ве ро ват но ћа по ја ве p = 1% до p = 0,01%) и мак си мал-
ног про ти ца ја во де ко ји се ева ку и ше, пла ни ра не ре тен зи о не бра не 
у ин же њер ско-гра ђе вин ском сми слу пред ста вља ју ви со ке бра не и, 
као та кве, објек те од чи је си гур но сти за ви си жи вот на и ма те ри јал-
на си гур ност љу ди и функ ци о ни са ње це лог низ вод ног под руч ја. 
Објек ти бра на се иден ти фи ку ју као по ја ва по је ди нач них ри зи ка у 
про сто ру, тач ка мо гу ћег ак ци ден та (екс трем но оп те ре ће ње бра не 
у по гле ду про пу шта ња ве ли ких во да или услед ру ше ња бра не) и у 
том сми слу, оба ве зни са став ни део тех нич ке до ку мен та ци је за из-
град њу бра на и ре тен зи ја је ела бо рат оба ве шта ва ња и уз бу њи ва ња 
ста нов ни штва на под руч ју угро же ном од ру ше ња бра на на ре ци 
Пе штан и при то ка ма, у ко јем ће се, на осно ву ма те ма тич ког мо-
де ло ва ња не ста ци о нар ног те че ња во де у отво ре ним то ко ви ма као 
по сле ди ца ру ше ња бра не, са до вољ ном тач но шћу утвр ди ти зо не 
пла вље ња и од ре ди ти си гур ни, од но сно без бед ни ни во во де ко ја се 
за др жа ва у ре тен зи ји и усло ви пра жње ња аку му ли ра не во де, та ко 
да се пот пу но ели ми ни шу ути ца ји у до ли ни низ вод но.

Хи дра у лич ке ка рак те ри сти ке по плав них та ла са на ста лих ус-
лед пре ли ва ња и ру ше ња бра на за ви се од сле де ћих фак то ра: ти-
па бра не, основ них ка рак те ри сти ка бра не, хи дра у лич ких усло ва у 
аку му ла ци ји и до ли ни низ вод но од бра не, вр сте и тра ја ња са мог 
про ло ма, хи дра у лич ких усло ва на низ вод ном гра нич ном про фи-
лу и др. При том, за од ре ђи ва ње по сле ди ца услед ру ше ња бра не, 
при ме ни ти по сту пак ко ји обез бе ђу је за до во ља ва ју ћу тач ност за 
кон крет не то по граф ске, хи дро ло шке, хи дра у лич ке ка рак те ри сти ке 
реч ног то ка и ста ње до ли не у по гле ду на се ље но сти, при вред них 
функ ци ја и са о бра ћај ни ца. По сле ди це евен ту ал ног ру ше ња би ло 
ко је од пла ни ра них бра на про сти ру се на ве ли кој ду жи ни то ка низ-
вод но и де лом уз вод но од бра не. С об зи ром на то да се пла ни ра-
не бра не, на ба зи мор фо ло шких и то по граф ских ка рак те ри сти ка 
реч них до ли на и мо гу ћих ште та низ вод но у слу ча ју ру ше ња, ка-
те го ри зу ју као објек ти I ка те го ри је, од ре ђи ва ње по сле ди ца услед 
ру ше ња је по треб но из вр ши ти на фи зич ко-хи дра у лич ком мо де лу, а 
при то ме об у хва ти ти и ло кал не ути ца је ве за не за на гла су же ња од-
но сно про ши ре ња до ли не, оштре кри ви не, боч не до ли не и објек те 
у реч ном то ку.

За утвр ђе не зо не пла вље ња, од но сно про стор огра ни чен ли-
ни јом без бед них ко та, нео п ход но је из ра ди ти као по се бан до ку-
мент „ана ли зу ути ца ја и ме ра за шти те у слу ча ју ру ше ња бра на” 
са за дат ком да се про це не по сле ди це мо гу ћег ак ци ден та у по гле ду 
оби ма и вр сте угро же но сти за ста нов ни штво, по вр ши не и ло ка ци-
је на се ља, ин ду стриј ске и дру ге објек те и са о бра ћај ни це у пла вље-
ним зо на ма и објек те из ло же не деј ству по плав ног та ла са, а с об зи-
ром на мор фо ло шке и хип со ме триј ске ка рак те ри сти ке низ вод ног 
и ре тен зи о них под руч ја са при су ством при род них и ве штач ких 
пре пре ка про па га ци ји по плав ног та ла са. На осно ву ана ли зе са-
гле да ће се мо гу ће по сле ди це и да ти оце на мо гућ но сти пред у зи ма-
ња од го ва ра ју ћих ак ци ја чи ја је основ на свр ха за шти та, од но сно 
сво ђе ње по сле ди ца на што је мо гу ће ма њу ме ру. То је и осно ва за 
да ва ње пре по ру ка за уре ђе ње низ вод ног под руч ја ко је ће се раз-
ра ди ти у од го ва ра ју ћим пла но ви ма пред мет них на се ља и опе ра-
тив ним пла но ви ма за шти те од еле мен тар них не по го да. При ме ном 
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кри те ри ју ма да се по пла вље ним под руч јем сма тра оно код ко га је 
за др жа ни ни во во де из над 50 cm, а да је по пла ва пре ко тог ни воа 
ка та стро фал на, вре ме тра ја ња ка та стро фал ног ни воа во де је по ла-
зни еле мент за про це ну сте пе на угро же но сти низ вод ног под руч ја. 
С об зи ром на функ ци о нал ну усло вље ност тре ти ра ти и ши ре под-
руч је у кон такт ној зо ни.

Ски ца 21: При каз плав не зо не услед про ло ма бра на и по ло жа ја 
аларм них ста ни ца у си сте му за осма тра ње и обавешт авањa

1.6.5. Смер ни це за спро во ђе ње план ских ре ше ња  
за ПК „Кру ше ви ца”

За по тре бе про ши ре ње екс пло а та ци о ног по ља, од но сно за из-
да ва ње одо бре ња за екс пло а та ци ју, по ред ин ве сти ци о но-тех нич ке 
до ку мен та ци је, од но сно Сту ди је из во дљи во сти екс пло а та ци је ле-
жи шта, уз зах тев се при ла же по твр да о ре су р си ма и ре зе р ва ма ми-
не рал них си ро ви на, при ба вље на на осно ву из вр ше них ис тра жи-
ва ња у скла ду са ва же ћим про пи си ма о кла си фи ка ци ји ре сур са и 
ре зер ви, акт оп штин ског ор га на над ле жног за по сло ве ур ба ни зма 
у по гле ду уса гла ше но сти екс пло а та ци је са Про стор ним пла ном и 

до каз о пра ву сво ји не или ко ри шће ња, од но сно слу жбе но сти на зе-
мљи шту ко је је од ре ђе но за по вр шин ску екс пло а та ци ју.

Екс пло а та ци ја ре зер ви ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них 
ре сур са у окви ру про ши ре ног екс пло а та ци о ног по ља се из во ди 
пре ма ин ве сти ци о но-тех нич кој до ку мен та ци ји за из во ђе ње ру дар-
ских ра до ва на осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња, од но сно ела бо ра та 
о ре сур си ма и ре зер ва ма.

С об зи ром на то да се при екс пло а та ци ји упо тре бља ва екс-
пло зив, за ПК „Кру ше ви ца” као ка ме но лом и по вр шин ски коп 
при род ног гра ђе вин ског ма те ри ја ла, без об зи ра на по вр ши ну те-
ре на за екс пло а та ци ју, оба ве зна је про це на ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну, од но сно коп се свр ста ва у ру дар ске објек те са ЛИ СТЕ I 
од но сног пра вил ни ка.

Пра ви ла уре ђе ња по вр ши на на ме ње них ру дар ству, у по гле ду 
уну тра шње ре гу ла ци је и ни ве ла ци о них ре ше ња, да та су на осно ву 
ин ве сти ци о не и ру дар ске тех нич ке до ку мен та ци је ко ја је у фа зи 
из ра де, и мо ра ју се про ве ри ти, уса гла си ти и раз ра ди ти кроз да љу 
из ра ду ру дар ске тех нич ке до ку мен та ци је, на осно ву ре зул та та ис-
тра жних ра до ва и од го ва ра ју ћих тех нич ких и еко ном ских ана ли за, 
при ме ном нај ви ших тех нич ких нор ма ти ва и стан дар да и ме ра за-
шти те жи вот не и рад не сре ди не. 

Тех нич ком до ку мен та ци јом пред ви де ти ре кул ти ва ци ју свих 
об у хва ће них по вр ши на као ком плекс ру дар ско-тех но ло шких, ин-
же њер ских, по љо при вред них и шум ско-уз гој них по сту па ка у ци љу 
по нов ног ус по ста вља ња биљ них за јед ни ца и пре де о ног уре ђе ња.

1.6.6. Ана ли за мо гу ћих про ме на у ор га ни за ци ји, уре ђе њу  
и из град њи про сто ра у под руч ју ре тен зи ја у сред њем то ку ре ке 

Пе штан пре ма на ла зи ма „Сту ди је уна пре ђе ња за шти те од во да 
у сли ву ре ке Ко лу ба ре” – при лог 

„Сту ди ја уна пре ђе ња за шти те од во да у сли ву ре ке Ко лу ба ре” 
ура ђе на је у Ин сти ту ту за во до при вре ду „Ја ро слав Чер ни”, Бе о-
град, то ком 2015. и 2016. го ди не42 (у да љем тек сту: Сту ди ја) као 
део про јек та ко ји спро во ди Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој 
(УНДП) у са рад њи са Кан це ла ри јом за по моћ и об но ву по пла вље-
них под руч ја у то ку 2015. и Кан це ла ри јом за упра вља ње јав ним 
ула га њи ма у то ку 2016. го ди не, као и ви ше др жав них ин сти ту ци ја 
(ми ни стар ста ва над ле жна за по сло ве гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја, 
по љо при вре де, за шти те жи вот не сре ди не, Ре пу блич ки хи дро ме те-
о ро ло шки за вод, ЈП ЕПС Огра нак РБ „Ко лу ба ра”) и 16 ло кал них 
са мо у пра ва у ба се ну ре ке Ко лу ба ре. 

У окви ру Сту ди је раз ма тра не су по тен ци јал не ште те од по-
пла ва и да та ана ли за за по че тих и пла ни ра них обје ка та за уна пре-
ђе ње за шти те од ве ли ких во да у сли ву Ко лу ба ре, пред лог си сте ма 
обје ка та и ме ра за по сти за ње про јек то ва ног сте пе на за шти те од 
по пла ва у сли ву Ко лу ба ре, са еко ном ским вред но ва њем и дру гим 
ефек ти ма пред ло же ног ре ше ња на ре жим ве ли ких во да и сма ње ње 
ри зи ка од по пла ва (про це не ути ца ја пред ло же ног ре ше ња на со-
ци јал не чи ни о це и жи вот ну сре ди ну), као и смер ни це и усло ви за 
из ра ду и из ме ну план ске до ку мен та ци је ре ле вант не за уна пре ђе ње 
за шти те од по пла ва и за огра ни че ња у ко ри шће њу и уре ђе њу вод-
ног зе мљи шта.

По ла зе ћи од хи дро ло шко-хи дра у лич ке ре кон струк ци је по-
пла ва из ма ја 2014. го ди не и ана ли зе функ ци о ни са ња од брам бе ног 
си сте ма то ком тог до га ђа ја, ис ка за ни су хи дро ло шки па ра ме три 
и кри те ри ју ми за про це ну угро же но сти од пла вље ња и ди мен зи-
о ни са ње обје ка та за за шти ту од по пла ва. Ва жан за да так сту ди је 
је из бор си сте ма гра ђе вин ских ра до ва, ин сти ту ци о нал них и опе-
ра тив них ме ра и дру гих ак ци ја, ко је ће уз нај ни же тро шко ве да-
ти мак си мал не ефек те у по гле ду сма ње ња ште та од по пла ва, по-
бољ ша ног ко ри шће ња по пла ва ма угро же них по вр ши на и за шти те 
људ ских жи во та. Ри зик од по пла ва на ре ци Ко лу ба ри се не мо же 
у пот пу но сти ели ми ни са ти, али се мо же сма њи ти на со ци јал но и 
еко ном ски при хва тљи ву ме ру. 

Слив Ко лу ба ре има при род но не по во љан ре жим ве ли ких во-
да, од но сно, на глав ном то ку мо гу на ста ти екс трем но ве ли ки та ла-
си ве ли ких во да услед ко ин ци ден ци је ве ли ких во да број них бу јич-
них при то ка, а у усло ви ма гло бал них кли мат ских про ме на мо же 
–––––––––––––––
42 На сед ни ци Са ве та Сту ди је уна пре ђе ња за шти те од во да у сли ву ре ке Ко лу ба ре 

22. апри ла 2016. го ди не при хва ћен је Пре ли ми нар ни из ве штај и да те су ге сти је за 
да љи рад на из ра ди За вр шног из ве шта ја и им пле мен та ци ји Сту ди је у Во до при-
вред ни ин фор ма ци о ни си стем (ВИС) и ко му ни ка ци ја са ко ри сни ци ма Сту ди је 
пу тем Ин тер нет пор та ла (тре ћа фа за из ра де Сту ди је).
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се оче ки ва ти да ље по гор ша ње ре жи ма ве ли ких во да. У гор њим 
де ло ви ма сли ва и под сли во ва ја вља ју се бу јич не по пла ве крат ког 
вре ме на тра ја ња, ве ли ке бр зи не то ка и уз ма сов но кре та ње на но са. 
Услед не по вољ не ком би на ци је при род них и ан тро по ге них ути ца ја 
по ве ћа ни су екс трем ни про ти ца ји и ни вои во да од ре ђе них ве ро-
ват но ћа по ја ве, скра ће но тра ја ње али по ве ћа не за пре ми не та ла са 
ве ли ких во да.

У Сту ди ји су пред ло же ни је дин стве ни кри те ри ју ми у по гле ду 
за шти те на се ља, при вред них обје ка та и по љо при вред них по вр ши-
на и стра те ги ја за шти те од во да за сно ва на на ин те грал ном при-
сту пу, од но сно ком би на ци ји ин ве сти ци о них (хи дро гра ђе вин ских 
ра до ва и ме ра) и не ин ве сти ци о них ме ра (ад ми ни стра тив не, ре гу-
ла тив не и ин сти ту ци о нал не ме ре за пре вен тив но сма ње ње ди рект-
них, ин ди рект них и по сред них ште та од по пла ва) ко је ће се ре а ли-
зо ва ти у пе ри о ду 2015–2035. го ди не.

Пред ло же но уна пре ђе ње си сте ма за шти те од по пла ва чи не 
„па сив не ме ре” (од брам бе ни на си пи и дру ги ти по ви „ли ниј ске” за-
шти те) и „ак тив не ме ре” као што су: по ве ћа ње про пу сне мо ћи ко-
ри та во до то ка, за др жа ва ње де ла по плав ног та ла са у ре зер ви са ним 
про сто ри ма на мен ских (или ви ше на мен ских) аку му ла ци ја или ре-
тен зи ја и усме ра ва ње де ла по плав ног та ла са у рас те рет не ка на ле. 
При ме ре на па жња је усме ре на на по треб не тех нич ке ра до ве за за-
шти ту од бу ји ца у гор њим де ло ви ма сли ва и под сли во ва (бу јич не 
пре гра де и пра го ви, ре гу ла ци је бу јич них то ко ва) и би о ло шке и би-
о тех нич ке ра до ве (по шу мља ва ње, за тра вљи ва ње, пле те ри, кон тур-
ни ро во ви) на са на ци ји и за шти ти од еро зи је. 

Пред ло же ни си стем обје ка та и ме ра за по сти за ње про јек то-
ва ног сте пе на за шти те од по пла ва у сли ву Ко лу ба ре, по ред укљу-
чи ва ња у си стем за шти те од по пла ва по сто је ћих аку му ла ци ја (Сту-
бо–Ров ни, Па љу ви–Виш и Клад ни ца) и дру гих ме ра, об у хва та 
фор ми ра ње три боч на ре тен зи о на про сто ра (ка се те) и то два у до ли-
ни ре ке Ко лу ба ре и јед ног у до ли ни ње не де сне при то ке ре ке Љиг, 
као и 28 че о них ре тен зи ја на во до то ци ма у брд ским де ло ви ма сли ва. 

Из град њом ре тен зи о них бра на ре гу ли ше се ре жим ве ли ких 
во да, од но сно сма њу је мак си мал ни про ток на низ вод ном сек то ру 
во до то ка и у глав ном ре ци пи јен ту. Тран сфор ма ци ја по плав них та-
ла са у ре тен зи ја ма се вр ши пу тем ева ку а ци о них ор га на, сло бод-
ним пре ли ва њем, или кон тро ли са но.

Ме ђу пред ви ђе ним ре тен зи ја ма на ро чи ти зна чај има пет ре-
тен зи ја на де сној при то ци Ко лу ба ре, у сред њем то ку ре ке Пе штан, 
за ко је су у пе ри о ду 2007–2013. го ди не из ве де ни ис тра жни ра до-
ви и из ра ђе на тех нич ка до ку мен та ци ја ре гу ла ци је ре ке Пе штан и 
кон тро ле оти ца ња по плав них во да (ге не рал ни про јект ко ји је при-
хва ти ла ре пу блич ка ре ви зи о на ко ми си ја – ре ше ње број 350-01-
01196/2007-10 и идеј ни про је кат) с об зи ром на то да је из град ња 
ви со ких бра на на ре ци Пе штан и при то ка ма Би стри ци, Тр бу шни-
ци и Да ро са ви ци про јек то ва на у ци љу за шти те по вр шин ских ко-
по ва у окви ру ру дар ског ба се на Ко лу ба ра и це ло куп ног низ вод ног 
под руч ја. 

Ре ка Пе штан, де сна при то ка Ко лу ба ре из ви ре на за пад ним 
па ди на ма Бу ку ље (696 mnm) и спа да у бу јич не во до то ке. Од ли-
ку је се ки шно-сне жним ре жи мом, од но сно нај ве ћа ко ли чи на во де 
отек не у пе ри о ду март–април, нај ма ње во де про тек не у пе ри о ду 
ав густ–сеп тем бар, док је се њи мак си му ми ве о ма че сто из о ста ну. 
До њи део то ка, у зо ни бу ду ћих по вр шин ских ко по ва („Ју жно по-
ље” и По ље „Е”), од ушћа у Ко лу ба ру до на се ља Ба ро ше вац, рав-
ни чар ски је део то ка са ре ла тив но ши ро ком реч ном до ли ном ко ја 
се у нај ни звод ни јем де лу, код на се ља Вре о ци, спа ја са алу ви јал-
ном рав ни Ко лу ба ре. Уз вод но од Ру до ва ца, до ли не Пе шта на и ње-
го вих при то ка се су жа ва ју и та ко да ју по вољ не то по граф ске усло-
ве за из град њу пре град них кон струк ци ја и по вољ не мор фо ло шке 
усло ве реч не до ли не за фор ми ра ње аку му ла ци ја во де. 

С об зи ром на хи дро ло шко-хи дра у лич ке мо де ле за сно ва не на 
осмо тре ним ме те о ро ло шким и хи дро ло шким по да ци ма на зва нич-
ним ста ни ца ма РХМЗ и од го ва ра ју ћој ка ли бра ци ји на екс трем ни 
до га ђај из 2014. го ди не, у Сту ди ји су из вр ше не про ме не про јек то-
ва них гра ђе вин ских ви си на ре тен зи о них бра на, за пре ми не во де у 

ре тен зи ја ма за слу чај на и ла ска ве ли ких во да (ве ро ват но ћа по ја ве 
p = 1% до p = 0,01%) и мак си мал ног про ти ца ја во де ко ји се ева-
ку и ше.

Уко ли ко до дат не ана ли зе и ис тра жи ва ња у за вр шном из ве-
шта ју Сту ди је и идеј на ре ше ња из ра ђе на на ба зи ре де фи ни са них 
под ло га по твр де ак ту ел не на ла зе Сту ди је, мо гу ће про ме не у ор-
га ни за ци ји, уре ђе њу и из град њи про сто ра у под руч ју ре тен зи ја у 
сред њем то ку ре ке Пе штан су сле де ће:

– из град њом ре тен зи о них бра на из ме ње не гра ђе вин ске ви си-
не за 2,2 m (код бе тон ске гра ви та ци о не бра не „Ру дов ци”), од но сно 
од 1,9 m до 4,6 m код на су тих бра на са гли не ним је згром, уз вод но 
се фор ми ра ју ре тен зи о ни про сто ри та кви да сво јом за пре ми ном 
при хва та ју по плав ни та лас сто го ди шње ве ли ке во де са де ла сли ва 
ко ји кон тро ли шу, с тим да су но ве по вр ши не ре тен зи ја 36 ha (Ру-
дов ци), 95 ha (Кру ше ви ца), 30 ha (Би стри ца), 17 ha (Тр бу шни ца) и 
11 ha (Да ро са ви ца), што од го ва ра про ме ње ним ко та ма нор мал ног 
успо ра за 2,2 m (Ру дов ци) до 6,1 m (Би стри ца), што су нај ма ња и 
нај ве ћа из ме на;

– ова ква по ве ћа ња по вр ши не ре тен зи о ног је зе ра са но вом 
ре гу ла ци јом оба ле по ве ћа ва ју број угро же них до ма ћин ста ва, чи је 
пре се ље ње би тре ба ло из вр ши ти пре от по чи ња ња из град ње бра-
на, са ра ни је пла ни ра них 31 (22 стал но на се ље них) на 43 и још 
нај ма ње осам по тен ци јал но угро же них с об зи ром на са о бра ћај ну 
до ступ ност и дру ге усло ве удоб но сти ко ри шће ња ло ка ци је; тре-
ба на гла си ти да у про стор ној це ли ни Би стри ца ни је би ло пла ни-
ра них пре се ље ња, а да је са да об у хва ће но пет угро же них и још 
пет по тен ци јал но угро же них до ма ћин ста ва; но во на ста ле по тре бе 
за шти те и из ме шта ња раз ли чи тих ин фра струк тур них си сте ма из 
по вре ме но пла вље ног про сто ра, пре све га при ступ них пу те ва до 
до ма ћин ста ва и фор ми ра ње но вих ло ка ци ја пла тоа за из град њу ко-
манд но-кон трол них цен та ра до ве шће до про ме не об у хва ће них по-
вр ши на за по тре бе пла ни ра не из град ње (гра ђе вин ско зе мљи ште) 
што је нај и зра же ни је у слу ча ју про стор не це ли не „Да ро са ви ца”; у 
слу ча ју про стор не це ли не „Ру дов ци” ко манд но-кон трол ни цен тар 
и дру ги пла ни ра ни објек ти са по са дом на ла зе се на по пла вље ној 
по вр ши ни;

– по себ но тре ба обра ти ти па жњу да се у по плав ној зо ни на-
ла зе угро же ни мо сто ви на на сељ ској са о бра ћај ни ци, од но сно на 
пу ту ре ги о нал ног зна ча ја („Би стри ца” и „Кру ше ви ца”) што мо же 
до ве сти до до пун ског по ви ше ња ни воа ве ли ких во да;

– пла то цр кве – брв на ре Св. Пе тра и Па вла са гроб ним ме сти-
ма уз цр кву зна чај но је ни жи од но ве КНУ; 

– нео п ход но је ре кон стру и са ти део тра се др жав ног пу та Сиб-
ни ца–Вен ча не–Да ро са ви ца–Бе ла но ви ца, ко ја се на ла зи у и на гра-
ни ци по плав ног под руч ја уз од го ва ра ју ће оси гу ра ње про фи ла пу та 
и обез бе ди ти од го ва ра ју ће при кључ ке на тра су до ма ћин стви ма и 
по се ди ма у окру же њу; ду жи на из ме шта ња, од но сно ре кон струк-
ци је (из ди за ња) не ка да шњег пу та ДП IIБ 363 (Вре о ци–Кру ше ви-
ца) се бит но по ве ћа ва;

– ре тен зи о ним је зе ром „Кру ше ви ца” на ко ти нор мал ног 
успо ра об у хва ће но је и цен трал но по стро је ње за пре чи шћа ва-
ње от пад них во да у на се љу Да ро са ва, што је зна чај ни ко му нал ни 
обје кат за оп шти ну Аран ђе ло вац, као и пла ни ра на оби ла зни ца на 
пу ту ДП IБ 25 (ППО Аран ђе ло вац); 

– пла ни ра не ре тен зи о не бра не у ин же њер ско-гра ђе вин ском 
сми слу пред ста вља ју ви со ке бра не, објек те од чи је си гур но сти 
за ви си жи вот на и ма те ри јал на си гур ност љу ди и функ ци о ни са ње 
це лог низ вод ног под руч ја, па је по ве ћа ње њи хо ве гра ђе вин ске ви-
си не до дат ни ри зик у слу ча ју ван ред не си ту а ци је.

Све на ве де но ука зу је на по тре бу зна чај ног уве ћа ња план ског 
об у хва та код свих про стор них це ли на, од че га је по ве ћа ње го то во 
у це ли ни у зо ни при о ба ља код „Да ро са ви це” и „Тр бу шни це”, 70% 
код про стор не це ли не Ру дов ци и 50% код Би стри це и Кру ше ви це, 
та ко да укуп но ре де фи ни са но план ско под руч је из но си око 330 ha 
(без по вр ши не об у хва ће не са ПК „Кру ше ви ца”) што је уве ћа ње од 
око 56% у од но су на прет ход но об у хва ће но под руч је ре тен зи ја у 
сред њем то ку Пе шта на. 
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Ски ца 22. При каз ре тен зи је „Би стри ца” на ре де фи ни са ној КНУ

Ски ца 23. При каз ре тен зи је „Тр бу шни ца” на ре де фи ни са ној КНУ
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Ски ца 24. При каз ре тен зи је „Да ро са ви ца” на ре де фи ни са ној КНУ

Ски ца 25. При каз ре тен зи је „Ру дов ци” на ре де фи ни са ној КНУ
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Ски ца 26. При каз ре тен зи је „Кру ше ви ца” на ре де фи ни са ној КНУ

2. УРЕ ЂЕ ЊЕ ПОД РУЧ ЈА ЗА ХВА ЋЕ НОГ ПО ПЛА ВА МА  
ИЗ МА ЈА 2014. ГО ДИ НЕ

2.1.Полазнеоснове

То ком ве ли ких по пла ва сре ди ном ма ја 2014. го ди не, објек ти 
ру дар ско-енер гет ског ком плек са у Ко лу бар ском ба се ну пре тр пе ли 
су огром ну ште ту, што је за по сле ди цу има ло и пре кид про из вод-
ње. Услед обил них ки ша до шло је до ру ше ња од брам бе них на си па 
и из ли ва ња во де из по сто је ћих ко ри та ре ка Ко лу ба ре, Пе шта на и 
Вра ни чи не. По пла вље ни су по вр шин ски ко по ви „Там на ва за пад но 
по ље” и „Ве ли ки Цр ље ни”. 

Ре ка Ко лу ба ра је про се кла по плав но ко ри то ши ри не од 80 m 
до 200 m кроз не ка да уре ђе но ко ри то ре ке Вра ни чи не и ули ла се у 
ПК „Там на ва за пад но по ље”. До из ли ва ња во де у ПК „Там на ва за-
пад но по ље” је до шло и услед про ло ма бра не „Клад ни ца” на исто-
и ме ном во до то ку у усло ви ма от ка за ра да црп не ста ни це ко ју је по-
пла вио Си ми ћа по ток. ПК „Ве ли ки Цр ље ни” је по пла вљен во дом 
из за ле ђа, из прав ца Вре о ца.

На по сто је ћем ко ри ту ре ке Ко лу ба ре, на по те зу од бив шег 
ушћа Вра ни чи не до ушћа Лу ка ви це, до шло је до ве ли ке еро зи је ко-
ри та и оште ће ња од брам бе них на си па. Ре гу ли са на ушћа ре ка Вра-
ни чи не и Пе штан су ра зо ре на. Уни штен је од брам бе ни на сип ко ји 
је шти тио там нав ске ко по ве од ве ли ких во да Ко лу ба ре, Вра ни чи не 
и бу јич них по то ка. Тра са овог на си па се пру жа ла дуж ју жне гра ни-
це там нав ских ко по ва у прав цу за пад–ис ток. На сип је био спо јен са 
ле во о бал ним на си пом на ре ци Ко лу ба ри и на си пом на не ка да шњем 
др жав ном пу ту ДП IIA 145 (Р 101а) у на се љу Ско баљ. 

У усло ви ма про гла ше не ван ред не си ту а ци је, у пе ри о ду од 17. 
до 20. ма ја 2014. го ди не на по плав ном ко ри ту ре ке Ко лу ба ре ура-
ђен је при вре ме ни чеп од ло кал ног ма те ри ја ла, ка ме на не по зна те 
гра ну ла ци је, са ин тер вент ном уград њом без по себ них тех нич ких 
усло ва, чи ме је при вре ме но спре чен да љи до ти цај из ре ке Ко лу ба-
ре у ПК „Там на ва за пад но по ље”. 

На осно ву из ве шта ја ЈП ЕПС и При вред ног дру штва за про-
из вод њу, пре ра ду и тран спорт угља Ру дар ски ба сен „Ко лу ба ра” 
д.о.о., Ла за ре вац о ста њу и ште та ма на објек ти ма руд не про из-
вод ње услед по пла ва, Вла да је до не ла Уред бу о утвр ђи ва њу Др-
жав ног про гра ма об но ве оште ће них обје ка та руд не про из вод ње и 
снаб де ва ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 112/14), од но сно Уред-
бу о из ме на ма и до пу на ма Уред бе о утвр ђи ва њу Др жав ног про-
гра ма об но ве оште ће них обје ка та руд не про из вод ње и снаб де ва ња 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 71/15), у скла ду са За ко ном о от кла-
ња њу по сле ди ца по пла ва у Ре пу бли ци Ср би ји, ко ји је сту пио на 

сна гу 22. ју ла 2014. го ди не, ко ји је пре стао да ва жи ис те ком јед не 
го ди не од да на сту па ња на прав ну сна гу43. 

Овим за ко ном утвр ђен је јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, 
од но сно ад ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти, ра ди из град ње 
обје ка та утвр ђе них др жав ним про гра мом об но ве, као и при вре ме-
но за у зи ма ње не по крет но сти ра ди из во ђе ња ра до ва об у хва ће них 
про гра мом об но ве. Исто вре ме но је утвр ђе но и пра во ко ри сни ка 
(при вред но дру штво осно ва но од стра не ре пу блич ког јав ног пред-
у зе ћа) да вр ши ин ве сти тор ска пра ва за из во ђе ње ра до ва на об но ви 
обје ка та ко ји су у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је без по себ ног овла-
шће ња Вла де.

Екс про при ја ци ја зе мљи шта нео п ход ног за из во ђе ње ра до ва 
на вод ним објек ти ма пре ма спи ску из про гра ма об но ве је у ко рист 
РБ „Ко лу ба ра”. За зе мљи ште у др жав ној сво ји ни по треб но је би ло 
из вр ши ти ад ми ни стра тив ни пре нос, док је за зе мљи ште у при ват-
ној сво ји ни по треб но пла ти ти на кна ду. 

Об но ва обје ка та у си сте му РБ „Ко лу ба ра” спро во ди се: из-
град њом но вог објек та (из град ња но вих реч них то ко ва), од но сно 
ре кон струк ци јом, са на ци јом или адап та ци јом по сто је ћих објек та 
(по прав ка оште ће них на си па и бра на, оште ће них реч них ко ри та) и 
са на ци јом по пла вље них по вр шин ских ко по ва (ис пум па ва ње во де 
и му ља из ПК „Там на ва – за пад но по ље” и ПК „Ве ли ки Цр ље ни”, 
на бав ка и уград ња ма те ри ја ла и опре ме за оспо со бља ва ње основ-
не ру дар ске ме ха ни за ци је за без бе дан и по у здан рад). 

За по тре бе из град ње вод них обје ка та и из во ђе ња са на ци о них 
и дру гих ра до ва на под руч ју Лај ков ца и Ла за рев ца из ра ђен је Глав-
ни про јект обје ка та ин тер вент не за шти те ПК „Там на ва – за пад но 
по ље” и ПК „Ве ли ки Цр ље ни” од вод них то ко ва Ко лу ба ре, Пе шта-
на и Вра ни чи не по сле ве ли ке по пла ве (Ин сти тут за во до при вре ду 
„Ја ро слав Чер ни”, 2014. го ди не).

Про јек том је об у хва ће но сле де ће: из ра да трај ног че па на 
по плав ном ко ри ту ре ке Ко лу ба ре; из ра да од брам бе ног на си па на 
ју жној гра ни ци там нав ских ко по ва од ко ри та ре ке Ко лу ба ре до 
на си па др жав ног пу та у на се љу Ско баљ; из град ња но вог ко ри та 
ре ке Вра ни чи не на по те зу од ло ка ли те та Ја буч ки Ци га ни до ули ва 
у ко ри то ре ке Ко лу ба ре са при ла го ђа ва њем ушћа по то ка Ско баљ; 
са на ци ја и уре ђе ње ко ри та и на си па ре ке Ко лу ба ре на по те зу од 
ушћа ре ке Вра ни чи не до ушћа ре ке Лу ка ви це, као и са на ци ја ко ри-
та и на си па ре ке Пе штан у зо ни ушћа овог во до то ка у ко ри то ре ке 
Ко лу ба ре.
–––––––––––––––
43 На род на Скуп шти на усво ји ла је 16. ју ла 2015. го ди не За кон о из ме ни За ко на о 

от кла ња њу по сле ди ца по пла ва у Ре пу бли ци Ср би ји („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 64/15), та ко да је ва же ње за ко на про ду же но до 31. де цем бра 2015. го ди не.



168 Број 107 27. новембар 2017.

Са став ни део овог про јек та је Хи дро ло шка сту ди ја у ко јој је 
из вр ше на хи дро ло шка ана ли за ве ли ких во да за ка рак те ри стич не 
про фи ле: Ко лу ба ра пре ушћа Пе шта на, Ко лу ба ра по сле ушћа Пе-
шта на, Ко лу ба ра по сле ушћа Вра ни чи не, Пе штан на ушћу у Ко лу-
ба ру, Вра ни чи на на ушћу у Ко лу ба ру, Ско баљ ски по ток на ушћу у 
Вра ни чи ну. 

2.2.Просторниобухватинаменапростора

Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња за уре ђе ње во до то ка и за-
шти ту по вр шин ских ко по ва у скло пу от кла ња ња по сле ди ца ве ли ких 
по пла ва у ма ју 2014. го ди не у Про стор ном пла ну, од но сно од го ва ра-
ју ћа ре гу ла ци о на ре ше ња, утвр ђе на су за по вр ши не на те ри то ри ји 
оп шти не Лај ко вац (де ло ви КО Ја буч је и КО Ско баљ) и на под руч-
ју КО Вре о ци (ГО Ла за ре вац, град Бе о град) ко је су, у скла ду са За-
ко ном о от кла ња њу по сле ди ца по пла ва у Ре пу бли ци Ср би ји и Др-
жав ним про гра мом об но ве оште ће них обје ка та руд не про из вод ње 
и снаб де ва ња, при ба вље не у др жав ну сво ји ну за ко ри сни ка ПД РБ 
„Ко лу ба ра”д.о.о.44, или је пре ма ја 2014. го ди не ру дар ском пред у зе-
ћу не ким дру гим прав ним по слом ус по ста вљен основ за ко ри шће ње. 

Гра ни цом про стор не це ли не об у хва ће но је укуп но 89 ha од 
че га се 66,90 ha во ди у ка та стру не по крет но сти за КО Ја буч је; 
11,13 ha у ка та стру не по крет но сти за КО Ско баљ и 10,97 ha у ка та-
стру не по крет но сти за КО Вре о ци, и то ка та стар ске пар це ле ка ко 
сле ди: це ле к.п. бр. 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718/1, 718/2, 
719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 740/1, 740/7, 740/8, 741, 
744/1, 745/2, 746/1, 746/2, 747, 748, 749, 750, 751/1, 751/2, 752/1, 
752/2, 753/1, 753/2, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 
764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 789, 791, 793/2, 793/4, 793/5, 
795/1, 795/2, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 
807, 808, 809, 810/1, 810/2, 810/3, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 
819, 863, 864, 865, 866, 867, 871, 872, 873, 874, 878, 879, 880, 881, 
882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 
896, 897, 898, 899, 996/1, 996/2, 997/1, 997/2, 8741/2, 8741/3; де ло-
ви к.п. бр. 739, 740/2 740/5, 793/1, 8739/1, 8741/7, 8748, 8776 (све 
КО Ја буч је, оп шти на Лај ко вац); це ле к.п. бр. 487, 489/1, 489/3, 490, 
491/1, 491/2, 492/1, 492/3, 495/3, 576/1, 576/2, 577, 578/1, 578/2, 
592/1, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 608, 609, 610, 611, 612, 
613; и де ло ви к.п. бр.: 495/1, 930, 931, 939/1, 941 (све КО Ско баљ, 
оп шти на Лај ко вац); и це ле к.п. бр. 2222/1, 2222/2, 2222/3, 2222/4, 
2222/5, 2222/6, 2222/7, 2222/8, 2228/1, 2228/2, 2228/3, 2228/4, 
2228/5, 2229/1, 2229/2, 2229/3, 2229/4, 2230/1, 2230/2, 2230/3, 
2231/1, 2231/2, 2231/4, 2231/5, 2231/6, 2231/7, 2236/1, 2236/2, 
2236/4, 2236/6, 2236/8, 2237/1, 2237/2, 2238/1, 2238/2, 2238/3, 
2238/4, 2238/5, 2238/6, 2239/1, 2239/2, 2239/3, 2239/4, 2239/5, 
2239/6, 2240/2, 2240/3, 2240/5; и де ло ви к.п. бр. 2147/8, 2148/2, 
2149/2, 2236/5, 2407/1; 2420/4, 2420/7, 2420/10 (све КО Вре о ци, ГО 
Ла за ре вац, град Бе о град).

Пре ве ли ких по пла ва об у хва ће не по вр ши не су нај ве ћим де-
лом ко ри шће ње за по љо при вред ну про из вод њу у окви ру ин ди-
ви ду ал них по се да и за по тре бе њи хо вих вла сни ка. На де лу КО 
Ско баљ би ла су рас по ре ђе на три до ма ћин ства са окућ ни ца ма и 
објек ти још три до ма ћин ства ко ја су пре се ље на за по тре бе бу ду-
ћег ши ре ња ко по ва. На об у хва ће ном де лу, из ван гра ђе вин ског под-
руч ја на се ља Ја буч је, од три за те че на до ма ћин ства са мо јед но је 
ко ри шће но за ста но ва ње. Уз не ка да шње ко ри то ре ке Вра ни чи не, 
на по вр ши ни од око 7,5 ha, са при кључ ком на др жав ни пут ДП 
IIA 145 (пре ма ра ни јим кла си фи ка ци ја ма) пре ко зе мљи шта дру-
гог ко ри сни ка, на ла зио се ком плекс обје ка та За дру жне фа бри ке 
сточ не хра не и фар ме д.о.о. Ка ко је при вред ни су бјект, на кон ви-
ше без у спе шних огла ша ва ња про да је у по ступ ку при ва ти за ци је и 
про да је по је ди нач не имо ви не, у сте ча ју од 2010. го ди не и због не-
ре ше них имо вин ских од но са, ком плекс ни је био у пу ној функ ци ји. 
Сви објек ти у ком плек су се за др жа ва ју уз обез бе ђе ње са о бра ћај-
ног при кључ ка за јед нич ког са су сед ним ко ри сни ци ма на сер ви сну 
са о бра ћај ни цу, чи ме ће се оства ри ти ве за са др жав ним пу тем на-
кон фи зич ког за у зи ма ња де ла по сто је ћег при ступ ног пу та (део к.п. 
брoj 741, КО Ја буч је, оп шти на Лај ко вац).

Гра ни цом про стор не це ли не у КО Ско баљ об у хва ћен је и део 
тра се не ка да шњег др жав ног пу та ДП IIA 145 (Сту бли не–Бр гу-
ле–Лај ко вац) од ста ци о на же km 19+328 до ста ци о на же km 19+675 
–––––––––––––––
44 У по ступ ку ре струк ту ри ра ња ЈП ЕПС ко ји је у то ку, уре ди ће се имо вин ска и 

срод на пра ва су бје ка та ре струк ту ри ра ња.

ово га пу та45. Овај пут је ина че у пре ки ду тра се кроз зо ну ру дар-
ских ра до ва (са отва ра њем ПК „Там на ва – за пад но по ље” 1984. го-
ди не), од пут не ста ци о на же km 9+673 до ста ци о на же km 19+328. 

На об у хва ће ним по вр ши на ма при ба вље ним у јав ну сво ји ну 
ус по ста вља се но ви ре жим ко ри шће ња и с тим у ве зи и но ве на-
ме не у окви ру вод ног зе мљи шта, од но сно зе мљи шта за из град њу 
пла ни ра них вод них обје ка та.

2.3.Правилауређења

Пра ви ла уре ђе ња се ус по ста вља ју са ци љем об но ве обје ка та 
руд не про из вод ње и снаб де ва ња и обез бе ђе ња њи хо ве за шти те у 
одговарајућeм оби му, у од но су на зо не и ре жи ме ко ри шће ња об-
у хва ће ног зе мљи шта пре ма тех нич ким и тех но ло шким зах те ви ма 
и усло вље но сти ма и то: (1) за из во ђе ње ра до ва на са на ци ји ште-
та од ве ли ке по пла ве и из град њу гра ђе вин ских и дру гих вод них 
обје ка та за уре ђе ње во до то ка (оба ло у твр де), ве штач ких реч них 
ко ри та и вод них објек та за за шти ту од по пла ва (на си пи за од бра-
ну од по пла ва); и (2) за ус по ста вља ње функ ци о нал ног и за кон ски 
усло вље ног си сте ма упра вља ња из гра ђе ним вод ним објек ти ма и 
вод ним и оста лим зе мљи штем. С тим у ве зи из вр ше на је по де ла 
про стор не це ли не на пет пот це ли на ка ко сле ди.

Пот це ли на 1 (об у хва та 4,49 ha у КО Ја буч је и то це ле к.п. бр. 
789, 791, 793/1, 793/2, 793/4, 793/5 и де ло ве к.п. бр. 739 и 793/1) 
на ме ње на je за из град њу трај ног зе мља ног че па та ко да се по плав-
но ко ри то Ко лу ба ре по пу ња ва до ни воа окол ног те ре на (96 mnm) 
и на тај на чин фор ми ра ле ви фор ланд и под ло га за из град њу ле во-
о бал ног на си па за за шти ту ко по ва и сер ви сног пу та у бра ње ном 
под руч ју; об у хва ће не по вр ши не се уре ђу ју као вод но зе мљи ште, 
а тех нич ко одр жа ва ње и дру ги об ли ци упо тре бе су у над ле жно сти 
ру дар ског пред у зе ћа. 

Пот це ли на 2 (об у хва та 1,22 ha у КО Вре о ци и то де ло ве к.п. 
бр. 2147/8, 2148/2, 2149/2, 2407) на ме ње на за из град њу низ вод ног 
де ла трај ног че па, при вре ме ног на си па ко ји се спа ја са ле во о бал-
ним на си пом Ко лу ба ре до за вр шет ка из град ње но вог ко ри та ре ке 
Ко лу ба ре у II-ој фа зи из ме шта ња) ка да ће се но ви ле во о бал ни на-
сип про ду жи ти у од брам бе ни на сип. Зе мљи ште се уре ђу је пре ма 
пра ви ли ма ПГР за на се ље Вре о ци као зе мљи ште за из град њу вод-
ног објек та, што је етап но ре ше ње (на ме на ве за на за дру гу фа зу 
из ме шта ња Ко лу ба ре).

Пот це ли на 3 (об у хва та 62,41 ha у КО Ја буч је и то це ле к.п. 
бр. 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718/1, 718/2, 719, 720, 721, 
722, 723, 724, 725, 726, 740/1, 740/7, 740/8, 741, 744/1, 745/2, 746/1, 
746/2, 747, 748, 749, 750, 751/1, 751/2, 752/1, 752/2, 753/1, 753/2, 
754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 
768, 769, 770, 795/1, 795/2, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 
804, 805, 806, 807, 808, 809, 810/1, 810/2, 810/3, 812, 813, 814, 815, 
816, 817, 818, 819, 863, 864, 865, 866, 867, 871, 872, 873, 874, 878, 
879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 
893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 996/1, 996/2, 997/1, 997/2, 8741/2, 
8741/3; и де ло ви к.п. бр. 740/2, 740/5, 8739/1, 8741/7, 8748 и 8776) 
на ме ње на је за из во ђе ње трај ног зе мља ног че па на не ка да шњем 
ко ри ту ре ке Вра ни чи не и из град њу пла ни ра них вод них обје ка та 
на по вр ши на ма у ко ри до ру за њи хо ву из град њу. 

Ус по ста вља се но ва ур ба ни стич ка ре гу ла ци ја по гра нич ним 
ли ни ја ма ко ри до ра де фи ни са ним за:

– из ме ште но ко ри то ре ке Вра ни чи не уну тар ре гу ла ци о них 
ли ни ја: (1) до (12); (31) до (49); и (50) до (54) – (1);

– ре гу ла ци ју Ско баљ ског по то ка за уво ђе ње у из ме ште но ко-
ри то ре ке Вра ни чи не по ли ни ји (12) до (22); и (23) до (31); 

– ре гу ла ци ју од брам бе ног (за штит ног) на си па са сер ви сном 
са о бра ћај ни цом по ли ни ји (А2) до (А12); (А12) – (74 до 72) – 
(А16) – (А17) – (71 до 57) – (А20 до А27) – (А27) – (56) – (55); (47 
до 19) – (А2); 

– по ме ра ње гра ни це к.п. брoj 740/2 на ли ни ју ре гу ла ци је 
од брам бе ног (за штит ног) на си па из ме ђу та ча ка (А16) и (А17) уз 
обез бе ђе ње ствар ног пра ва слу жбе но сти на де лу к.п. бр. 741 (све 
КО Ја буч је) ра ди при кљу чи ва ња на сер ви сну са о бра ћај ни цу и ње-
но ко ри шће ње до ве зе са др жав ним пу тем.
–––––––––––––––
45 Пут не ста ци о на же су да те ори јен та ци о но и у скла ду са Ре фе рент ним си сте мом 

мре же др жав них пу те ва РС ко ји је био у при ме ни до 28. де цем бра 2015. го ди не; 
при ли ком при ба вља ња усло ва, до зво ла и са гла сно сти пут не ста ци о на же и озна-
ке тре ба про ве ри ти и уса гла си ти пре ма ва же ћим јав ним ре ги стри ма (пре ма но-
вом Реф. си сте му пут ДП IIA 145, Сту бли не–Бр гу ле–Лип њак–Ја буч је–Лај ко вац, 
пред ста вља са о бра ћај ну ве зу са о бра ћај них чво ро ва 2718 и 14501).
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Овим ли ни ја ма из дво је не су по вр ши не за ко је се утвр ђу-

ју раз ли чи ти ре жи ми ко ри шће ња и из град ње од но сно пра ви ла за 
уре ђе ње и гра ђе ње за вод но зе мљи ште и оста ло зе мљи ште. По-
вр ши не из ван утвр ђе них ре гу ла ци ја су у ре жи му оста ло зе мљи-
ште и уре ђу ју се пре ма пра ви ли ма за по љо при вред но и шум ско 
зе мљи ште ко ја су да та у По гла вљу I ове књи ге Про стор ног пла-
на, из у зев „зо не ушћа” из ме ште не ре ке Вра ни чи не у Ко лу ба ру где 
се фор ми ра ле ви фор ланд ре ке Ко лу ба ре. Из у зев основ ног ко ри та 
ре ке Ко лу ба ре ко је се оја ча ва од го ва ра ју ћим оба ло у твр да ма и но-
вог ве штач ког ко ри та (ули ва) Вра ни чи не, оста ле по вр ши не у овој 
зо ни (у об у хва ту по плав них ли ни ја) уре ђу ју се као по вр ши не не-
из гра ђе ног вод ног зе мљи шта (као по вр ши не у инун да ци о ном под-
руч ју). Јав но во до при вред но пред у зе ће има над ле жност на упра-
вља њу овим зе мљи штем у скла ду са за ко ном. 

У ко ри до ру 110 kV да ле ко во да (107/1 и 120/1) пла ни ра ни си 
ра до ви на над ви ше њу по је ди нач них сту бо ва ра ди по сти за ња од го-
ва ра ју ћег вер ти кал ног од сто ја ња у зо ни укр шта ња са пла ни ра ним 
вод ним објек ти ма у све му пре ма усло ви ма ЈП ЕМС и Идеј ним 
ре ше њем и Ела бо ра том укр шта ња бу ду ћих обје ка та ин тер вент-
не за шти те ПК „Там на ва – ис точ но по ље” и ПК „Ве ли ки Цр ље-
ни” од вод них то ко ва Ко лу ба ре, Вре ни чи не и Клад ни це са ДВ 110 
kV 107/1 и 120/1 (Елек тро и сток – ин же ње ринг д.о.о. Бе о град, ју ли 
2015. г.). Ко ри дор се утвр ђу је као за јед нич ки за оба да ле ко во да са 
спољ ном за штит ним ши ри ном од 15 m обо стра но.

Пот це ли на 4 (об у хва та 11,13 ha у КО Ско баљ и то це ле к.п. 
бр. 487, 489/1, 489/3, 490, 491/1, 491/2, 492/1, 492/3, 495/3, 576/1, 
576/2, 577, 578/1, 578/2, 592/1, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 
605, 608, 609, 610, 611, 612, 613; и де ло ве к.п. бр. 495/1, 930, 931, 
939/1, 941) уре ђу је се као ко ри дор за из град њу од брам бе ног на си-
па са сер ви сном са о бра ћај ни цом и из ме ште ње ко ри та Ско баљ ског 
по то ка на кон из вр ше не са на ци је ко си не ПК „Там на ва – ис точ но 
по ље”. Из град ња вод них обје ка та је из ван об у хва ће ног за штит ног 
и по ја са кон тро ли са не из град ње др жав ног пу та, али на кон до би ја-
ња упо треб не до зво ле об у хва ће на де о ни ца ово га пу та и то ње гов 
зе мљи шни по јас се уз прет ход но утвр ђен јав ни ин те рес за ад ми-
ни стра тив ни пре нос, мо же при кљу чи ти за јед нич ком ко ри до ру на 
ко ме се ус по ста вља ју ко ри снич ка и упра вљач ка пра ва ЈП ЕПС, а 
са о бра ћај ни ца се ко ри сти као ин тер на и сер ви сна.

Пот це ли на 5 (об у хва ће но 10,97 ha у КО Вре о ци и то це ле к.п. 
бр. 2222/1, 2222/2, 2222/3, 2222/4, 2222/5, 2222/6, 2222/7, 2222/8, 
2228/1, 2228/2, 2228/3, 2228/4, 2228/5, 2229/1, 2229/2, 2229/3, 
2229/4, 2230/1, 2230/2, 2230/3, 2231/1, 2231/2, 2231/4, 2231/5, 
2231/6, 2231/7, 2236/1, 2236/2, 2236/4, 2236/6, 2236/8, 2237/1, 
2237/2, 2238/1, 2238/2, 2238/3, 2238/4, 2238/5, 2238/6, 2239/1, 
2239/2, 2239/3, 2239/4, 2239/5, 2239/6, 2240/2, 2240/3, 2240/5; и 
де ло ви к.п. бр. 2236/5, 2407/1 2420/4, 2420/7, 2420/10) уре ђу је се 
пре ма пра ви ли ма ПГР за на се ље Вре о ци, а пла ни ра на из град ња 
де сно о бал ног на си па се из во ди као етап но ре ше ње.

По вр ши не у про стор ној це ли ни ко је ни су утвр ђе не у ре жи му 
за вод но зе мљи ште, уре ђу ју се при ме ном пра ви ла за уре ђе ње по-
љо при вред ног и шум ског зе мљи шта Про стор ног пла на. На оста-
лим по вр ши на ма на ко ји ма се не ме ња на чин ко ри шће ња у по гле-
ду ка та стар ске кул ту ре, ни је до зво ље на из град ња но вих обје ка та, 
из у зев пољ ских пу те ва и при ла за за по тре бе оп ште упо тре бе во де. 

По ред пот це ли на 1 до 5 ове про стор не це ли не, пра ви ли ма 
уре ђе ња овог пла на об у хва ће на је и зо на са на ци о них ра до ва на 
при род ном ко ри ту ре ке Ко лу ба ре из ме ђу реч них ста ци о на жа km 
7+309 и km 7+83446. 

Зо на са на ци је при род ног ко ри та Ко лу ба ре (11,88 ha) об у хва та 
сле де ће це ле ка та стар ске пар це ле: к.п. бр. 2240/4, 2253/2, 2253/3, 
2253/5, 2253/7, 2254/5, 2254/6, 2254/7, 2254/8, 2254/9, 2254/10, 
2254/11, 2254/12, 2254/13, 2254/14, 2254/15, 2255/1, 2255/2, 2255/3, 
2256/1, 2256/2, 2256/3, 2269/2, 2269/3; и де ло ве к.п. бр. 2420/7 
и 2420/10 (све КО Вре о ци) и к.п. бр. 827, 828, 834, 837, 8741/4, 
8741/5 (све КО Ја буч је). Об у хва ће ни су и де ло ви ка та стар ских 
пар це ла за јед нич ких за од но сне ка та стар ске оп шти не: 2407/1 (КО 
Вре о ци, ГО Ла за ре вац), ко ја се у КО Ја буч је (оп шти на Лај ко вац) 
во ди као к.п. брoj 8741/7, од но сно к.п. бр. 8742/1 (КО Ја буч је) ко ја 
је у КН за КО Шо пић (ГО Ла за ре вац) во ди као к.п. бр. 2854).

Об у хва ће не по вр ши не се уре ђу ју као вод но зе мљи ште. Ни је 
до пу ште но вр ши ти без од го ва ра ју ћих вод них ака та, ин тер вен ци је 
у ко ри ту на оси гу ра њу оба ла.
–––––––––––––––
46 Да те су оквир не ста ци о на же ко је при ли ком ис хо до ва ња од го ва ра ју ћих ака та тре-

ба про ве ри ти и уса гла си ти са по да ци ма из јав них књи га.

2.4.Правилапарцелацијеипрепарцелације

На об у хва ће ним по вр ши на ма ме ња се по сто је ћа ка та стар ска 
пар це ла ци ја ра ди фор ми ра ња пар це ла за из град њу вод них обје ка-
та, на јав ном зе мљи шту. Фор ми ра ње гра ђе вин ских пар це ла се оба-
вља по по тре би, од но сно, пре ма ствар ној ди на ми ци ре а ли за ци је 
пла ни ра не из град ње и ди на ми ци при ба вља ња зе мљи шта у јав ну 
сво ји ну, а с об зи ром на про пи са ни рок за при ба вља ње гра ђе вин ске 
до зво ле за објек те. 

По сто је ћа ка та стар ска пар це ла ци ја се ме ња и ра ди пре на ме-
не зе мљи шта у вод но, у скла ду са ре ше њи ма Про стор ног пла на. 

Мо гу ћа је, али не и нео п ход на, пре пар це ла ци ја. У слу ча ју 
ка да се но ве пар це ле фор ми ра ју пре пар це ла ци јом на ве ћем бро ју 
ка та стар ских пар це ла у окви ру ви ше ка та стар ских оп шти на, но ва 
пар це ла се фор ми ра из де ло ва, а пре пар це ла ци ја се спро во ди за 
под руч је сва ке ка та стар ске оп шти не по је ди нач но и име ну је и обе-
ле жи но ва ка та стар ска пар це ла.

По ло жај но во фор ми ра них гра ђе вин ских пар це ла де фи ни сан 
је уну тра шњим ре гу ла ци о ним ли ни ја ма од но сно гра ни цом ко ри-
до ра за из град њу вод них обје ка та. 

Но ва ре гу ла ци ја де сно о бал ног на си па ре ке Ко лу ба ре у Пот-
це ли ни 5 ове про стор не це ли не ус по ста вља се по ли ни ји, из ме ђу 
та ча ка 75, 76, 77, 78, 79 и А32, ко ја исто вре ме но мо же би ти и гра-
нич на ли ни ја за фор ми ра ње пар це ле ре ке Ко лу ба ре у овој план ској 
ета пи.

2.5.Правилаграђења

На об у хва ће ним по вр ши на ма ни је до зво ље на град ња згра да 
и дру гих обје ка та ви со ко град ње. По сто је ћи објек ти и при вре ме ни 
гра ди ли шни објек ти свих вр ста се бла го вре ме но укла ња ју. 

Пре из во ђе ња вод них објек та нео п ход но је пред у зе ти ра до ве 
на раш чи шћа ва њу те ре на од на пла ви на, укла ња ње от па да, ху му са, 
зе мља ног ма те ри ја ла и из вр ши ти пла ни ра ње те ре на.

У пр вој фа зи ре а ли за ци је на по плав ном ко ри ту Ко лу ба ре ра-
ди се гли не ни чеп и но жи ца од шљун ка при род не гра ну ла ци је на 
уз вод ној стра ни че па, а у дру гој, оба ло у твр да на низ вод ној стра ни 
че па. У овој фа зи се ра ди оба ло у твр да у ду жи ни од 150 m и то по 
25 m уз вод но и низ вод но од те ла че па.

Трај ни чеп се ра ди од гли но ви тог ма те ри ја ла до ка за ног ква-
ли те та из ло кал ног по зај ми шта уград њом у сло је ви ма. Ква ли тет 
гли но ви тог ма те ри ја ла је ве ри фи ко ван ге о ло шким ис тра жним ра-
до ви ма. Пред ви ђе но је да кру на че па бу де на ко ти 96,00 mnm. На 
низ вод ном кра ја че па (на кон так ту че па и ко ри та ре ке Ко лу ба ре, II 
фа за) пред ви ђе на је оба ло у твр да Тип 1, а на уз вод ном кра ју че па 
се ра ди но жи ца од при род ног шљун ка. Тра пе зна ка ме на но жи ца 
има функ ци ју за тва ра ња по сто је ћег реч ног ко ри та и фор ми ра ња 
че па. Оба ло у твр да на ле же на пот пор но те ло од при род ног шљун ка 
и слој ту ца ни ка де бљи не 0,50 m, круп но ће зр на d = 80 mm. Оба-
ло у твр да је про мен љи вог пре се ка по ви си ни (0,50–1,70 m); ви си на 
об ла га ња ко си не оба ле је 2,0 m. Оба ло у твр да, ко ја је уко ре ње на 
0,6 m у дно ко ри та,. се гра ди се од гра ну ли са ног ло мље ног ка ме на 
круп но ће 300<д<500 mm са на ги бом ли ца 1:3. Осла ња се на но-
жи цу од ло мље ног ка ме на круп но ће 300<д<700 mm, тра пе зног 
по преч ног пре се ка, ши ри не у кру ни 2,0 m, на ги ба ко си на 1:1,2 
Ви си на но жи це је 2,2 m. Да би се кру на че па са чу ва ла од еро зи-
је, пред ви ђе но је ху му зи ра ње кру не че па, у зо ни фор лан да из ме-
ште ног ко ри та Ко лу ба ре II фа за. Уз вод на но жи ца се из ра ђу је од 
шљун ка при род не гра ну ла ци је, тра пе зног по преч ног пре се ка, ши-
ри не у кру ни 2,4 m, на ги ба ко си на 1:1,7. Уко ре ње на је 0,3 m у дно 
ко ри та. Ви си на но жи це је 1,95 m. 

Ра до ве на из град њи овог објек та тре ба ра ди ти у ма ло вод ном 
пе ри о ду. 

Оба ло у твр де
Ни ве ле ту вр ха но жи це оба ло у твр де од ре ди ти пре ма ни воу 

ме ро дав них сред њих во да. Ко ту до ко је се вр ши об ла га ње ко си-
на ко ри та од ре ди ти у од но су на ни вое ме ро дав них ве ли ких во да. 
Ни ве ле те вр ха но жи це оба ло у твр де и вр ха обло ге ко си на про јек то-
ва ти да бу ду из над ни воа ме ро дав них во да за вред ност ре зер вног 
над ви ше ња.

Ко си не оба ла се об ла жу до ко те 94 mнм, што от при ли ке пред-
ста вља ни во во де при на и ла ску два де се то го ди шњих ве ли ких во да. 
Ни ве ле та вр ха но жи це оба ло у твр де се кре ће из ме ђу ко та од 90 mнм 
до 92 mnm. Оба ло у твр де слу же да се оси гу ра ју оба ле и дно ко ри та 
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од еро зи је и пре те ра них де фор ма ци ја при на и ла ску по плав них во да. Оси гу ра ње ко си на и дна се вр ши оба ло у твр да ма од гра ну ли са ног ло-
мље ног ка ме на ко ји се по ста вља ма шин ски и руч но.

Про јек то ва на су три ти па оба ло у твр де у за ви сно сти од хи дра у лич ких усло ва на по сма тра ном де лу ко ри та. На ле вој оба ли су про јек-
то ва не оба ло у твр де тип 1 и тип 2, а на де сној су про јек то ва на сва три ти па оба ло у твр де.

Ски ца 27: Ка рак те ри стич ни по преч ни пре сек оба ло у твр де

Из вор:  Глав ни про јект обје ка та ин тер вент не за шти те ПК „Там на ва за пад но по ље” и ПК „Ве ли ки Цр ље ни” од вод них то ко ва Ко лу ба ре, Пе шта на и Вра ни чи не по сле ве ли ке по-
пла ве (Ин сти тут за во до при вре ду „Ја ро слав Чер ни”, 2014)

Тип 1 је стан дард на оба ло у твр да од гра ну ли са ног ло мље ног 
ка ме на круп но ће 300<d<500 mm ко ји се сла же по ко си ни у сло ју 
де бљи не од 0,4 m (у вр ху) до 1,0 m (на кон так ту са но жи цом). Као 
под ло га ка ме ној об ло зи се ко ри сти при род ни шљу нак у сло ју де-
бљи не d = 0,15 m. Обло га се из во ди са на ги бом ли ца 1:2, до ко те 
94,0 mnm. Ви си на обло ге се кре ће из ме ђу 2 m и 4 m. Но жи ца обло-
ге је за 0,3 m уко па на у реч но дно, тра пе зног је по преч ног пре се ка, 
ши ри не у вр ху 3,5 m и ми ни мал не ви си не од 1,2 m. Но жи ца се 
ра ди од гра ну ли са ног ло мље ног ка ме на круп но ће 300<d<700 mm. 

Оба ло утврду Тип 2 чинe но жи ца, од но сно те ло од гра ну ли са-
ног ло мље ног ка ме на гра ну ла ци је 300<d<700 mm, ви си не 2,0 m и 
ши ри не у кру ни од 1,0 m. На гиб ко си не но жи це 1:1,5.

Оба ло утврду Тип 3 чинe но жи ца – те ло од гра ну ли са ног ло-
мље ног ка ме на гра ну ла ци је 300<d<700 mm, ви си не 2,5 m и ши ри-
не у кру ни од 1,0 m. На гиб ко си не но жи це 1:1,5.

Са на ци ја по сто је ћег де сно о бал ног на си па ре ке Ко лу ба ре 
под ра зу ме ва из град њу но вог на си па у пу ном про фи лу на ме сту 
где је по плав на во да сру ши ла по сто је ћи на сип и над ви ше ње по-
сто је ћег на си па до ко те 99,90 mнм на остат ку тра се, чи ме се по-
сти же сте пен за шти те. Пред ви ђе но je да се из гра ди на сип на ко ти 
99,9 mnm ко ји спа ја про јек то ва ни де сно о бал ни на сип ко ри та Ко-
лу ба ре из ме ште ног у II-ој фа зи и де сно о бал ни на сип из ме ште ног 
ко ри та ре ке Пе штан. Укуп на ду жи на ре кон стру и са ног на си па из-
но си око 900 m.

Тра са на си па се по кла па са тра сом по сто је ћег де сно о бал ног 
на си па на де о ни ци од про јек то ва ног ме ста укла па ња са де сно о-
бал ним на си пом из ме ште ног ко ри та ре ке Пе штан до бу на ра Б3 
во до и зво ри шта „Пе штан”, где је до шло до уру ша ва ња на си па као 
по сле ди ца по пла ва. Оста так тра се је про јек то ван као но ви на сип 
ко ји се укла па са по сто је ћим де сно о бал ним на си пом на про јек то-
ва ном ме сту укла па ња са де сно о бал ним на си пом из ме ште ног ко-
ри та ре ке Ко лу ба ре II фа за.

Про јек то ва на ко та кру не од брам бе ног на си па на низ вод ном 
кра ју из но си 98,80 mnm. Од низ вод ног кра ја 50 m ни ве ле та кру не 
на си па ли не ар но ра сте са ко те 98,80 mnm до ко те 99,9 mnm, до 
уз вод ног кра ја на си па ни ве ле та кру не на си па је хо ри зон тал на, на 
ко ти 99,9 mnm.

У по гле ду ге о ме триј ских еле ме на та по преч ног про фи ла (тру-
па) од брам бе ног на си па као што су ши ри на у кру ни и на ги би ко-
си на, про јек то ван је на сип са ши ри ном у кру ни b = 4 m и на ги-
би ма спољ не и уну тра шње ко си не 1:2. Овај тип на си па се гра ди 

од гли но ви тог ма те ри ја ла из по зај ми шта. Те ло на си па се гра ди у 
сло је ви ма од 30 cm при че му се сло је ви угра ђу ју се је жом од го ва-
ра ју ће те жи не. Ко си не и кру на на си па се ху му си ра ју сло јем ху му-
са де бљи не 25 cm, ко ји је прет ход но ски нут ис под тру па на си па 
у де бљи ни од 30 cm, и при вре ме но де по но ван на гра ди ли шту до 
по нов не уград ње по спољ ним по вр ши на ма на си па. Ху му си ра не 
по вр ши не се за тра вљу ју од го ва ра ју ћем се мен ским са ста вом тра ве 
пре ма тех нич ким усло ви ма про пи са ним овим про јек том.

Из ра да од брам бе ног на си па на ју жној гра ни ци там нав ских 
ко по ва и на си па за са на ци ју – оси гу ра ње ко си не у Ско ба љу

Од брам бе ни на сип на ју жној гра ни ци Там нав ских ко по ва 
гра ди се од гли но ви тог ма те ри ја ла из ис ко па ми нор ко ри та ре ка, 
а ве ћим де лом из рас по ло жи вих по зај ми шта гли не. На сип за оси-
гу ра ње – са на ци ју ко си не ПК „Там на ва ис точ но по ље” се ра ди од 
гли но ви тог ма те ри ја ла из рас по ло жи вог по зај ми шта гли не.

Ис под тру па бу ду ћег на си па, по те мељ ној спој ни ци, ски да се ху-
мус до зе ри ма у по преч ном прав цу. Ски ну ти ху му сни ма те ри јал де по-
ну је се у об ли ку на си па без на би ја ња па ра лел но са на си пом. Не сме 
се ски да ти ху мус на ве ћој ду жи ни те мељ не спој ни це ни ти оста ви ти 
те мељ дуж тра се на си па из ло жен кли мат ским ути ца ји ма. Исти ма те-
ри јал ће се упо тре би ти за ху му зи ра ње го то вих на си па. Те мељ на спој-
ни ца на си па, као и фор лан ди (бер ме), се ком пак ти ра ју са три пре ла ска 
је жа при од го ва ра ју ћој вла жно сти под ло ге, бли ској оп ти мал ној.

Зе мља ни ма те ри јал из ис ко па ми нор ко ри та се на но си у труп 
на си па ди рект ним ис тре са њем из ка ши ке ба ге ра. Гли на из по зај-
ми шта се до во зи ка ми о ни ма и ис то ва ру је ди рект но по тру пу на-
си па. На не ти гли но ви ти ма те ри јал се ра за сти ре по те лу на си па 
бул до зе ри ма од го ва ра ју ће те жи не, а за тим се зби ја ваљ ци ма са је-
же ви ма. Оп ти мал на де бљи на на су тог сло ја и број пре ла за рас по-
ло жи вог ти па ваљ ка са је же ви ма од ре ђу је се и про ве ра ва на проб-
ном по љу. Де бљи на сло ја у ко ји ма се ра за сти ре ма те ри јал не сме 
пре ћи 35 cm.

Укуп на ду жи на тра се од брам бе ног на си па из но си око 2700 m. 
Из бор тра се на си па из вр шен је са ци љем да се из бег ну во до де ри не 
на ста ле по сле мај ских по пла ва и из бег не тра са два 110 kV да ле ко-
во да, с об зи ром на усло ве укр шта ња пла ни ра них обје ка та са тра-
сом да ле ко во да, пре ма усло ви ма над ле жне ин сти ту ци је нео п ход но 
је прет ход но из ве сти над ви ше ње јед ног бро ја сту бо ва до си гур но-
сне ви си не у по љу.

Кру на на си па је на ко ти 99,9 mnm, са ве ли ким над ви ше њем 
(око 1 m) из над кон трол ног ни воа де се то хи ља ду го ди шње ве ли ке 
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во де, од но сно на 1,10 m из над за бе ле же ног ни воа. Про јек то ван је 
на сип са ши ри ном у кру ни b = 3 m и на ги би ма спољ не и уну тра-
шње ко си не 1:2. 

Те ло на си па се гра ди у сло је ви ма од 30 cm при че му се сло је-
ви угра ђу ју се је жом од го ва ра ју ће те жи не. Ко си не и кру на на си па 
се ху му си ра ју сло јем ху му са де бљи не 25 cm, ко ји је прет ход но ски-
нут ис под тру па на си па у де бљи ни од 30 cm, и при вре ме но де по но-
ван на гра ди ли шту до по нов не уград ње по спољ ним по вр ши на ма 
на си па. Ху му си ра не по вр ши не се за тра вљу ју од го ва ра ју ћим се мен-
ским са ста вом тра ве пре ма про пи са ним тех нич ким усло ви ма.

Ски ца 28: Ка рак те ри стич ни по преч ни пре сек од брам бе ног на си
па

Из вор:  Глав ни про јект обје ка та ин тер вент не за шти те…(Ин сти тут за во до при вре ду 
„Ја ро слав Чер ни”, 2014. г.)

Са на ци ја и ста би ли за ци ја ко си не у Ско ба љу под ра зу ме ва до-
ко па ва ње не ста бил не ко си не и укла ња ње ло шег ма те ри ја ла, за тим 
фор ми ра ње и пла ни ра ње ко си не ис ко па. На кон фор ми ра не ко си не 
ис ко па вр ши се на си па ње и уград ња гли но ви тог ма те ри ја ла из по-
зај ми шта у сло је ви ма од 30 cm, од го ва ра ју ћом ме ха ни за ци јом.

Укуп на ви си на на си па ња из но си 10 m, на 5 m пред ви ђе на је 
из ра да бер ме ши ри не 5 m. На гиб ко си на на си па је 1:2. Пла то и 
бер ма се из ра ђу је у бла гом на ги бу ра ди спре ча ва ња за др жа ва ња 
во де на њи ма. 

Ски ца 29: При каз са на ци је ко си не

Из вор:  Глав ни про јект обје ка та ин тер вент не за шти те…(Ин сти тут за во до при вре ду 
„Ја ро слав Чер ни”, 2014. г.)

Из ме шта ње ре ке Вра ни чи не
Про јек том је пред ви ђе но да се из вр ши пла ни ра ње оба ла ми-

нор ко ри та – фор лан да, од но сно да се из ра ди бер ма. По што је 
пред ви ђе но да ми нор ко ри то бу де ду би не 2,5 m, ли ни ја фор лан да 
(бер ми) је за 2,5 m по диг ну та у од но су на ли ни ју дна ко ри та, а пад 
ни ве ле те фор лан да пра ти пад дна ко ри та и из но си 1‰.

Пред ви ђе но је да се про јек то ва ни фор ланд ви син ски укло пи 
са по сто је ћим оба ла ма ре ке Пе штан на уз вод ном и низ вод ном спо-
ју по сто је ћег и из ме ште ног ко ри та ре ке Пе штан. Ни ве ле та кру не 
на си па је јед на ка или ве ћа од ни воа во де за ме ро дав ни про ти цај 
Q5% уве ћан за ре зер вно над ви ше ње (hрез = 0,25 m).

На де лу тра се где је про јек то ва на из град ња де сно о бал ног на-
си па пред ви ђе но је да ни ве ле та кру не де сно о бал ног на си па бу де 
по диг ну та за 2,5 m у од но су на ни ве ле ту дна ко ри та. Пад ни ве ле-
те кру не на си па пра ти пад ни ве ле те дна ко ри та и из но си 1‰. По-
што на по сто је ћем ко ри ту ре ке Вра ни чи не не по сто је од брам бе ни 
на си пи, пред ви ђе но је да се про јек то ва ни де сно о бал ни на сип (а и 
ни ве ле те кру не) укло пи на свом уз вод ном кра ју у труп пу та ДП 
IIA 145 (Р 101а).

Ски ца 30: Ка рак те ри стич ни по преч ни пре сек из ме ште ног ко ри та Вра ни чи не

Из вор: Глав ни про јект обје ка та ин тер вент не за шти те.(Ин сти тут за во до при вре ду „Ја ро слав Чер ни”, 2014. г.)

Кру на на си па је из диг ну та у про се ку за 0,25 m у од но су на ме ро дав не – два де се то го ди шње ве ли ке во де. Ми нор ко ри то при ма ком-
плет не два де се то го ди шње ве ли ке во де.

Из ме ште но ко ри то по то ка Ско баљ
Ре гу ли са но ко ри то по то ка Ско баљ је пред ви ђе но као ток ре гу ли са ног об ли ка, при зма тич не фор ме и де фи ни са не ге о ме три је. Ре гу ли-

са но ко ри то је тра пе зног по преч ног пре се ка, ши ри не дна 2,50 m, ду би не 2,0 m и на ги ба ко си на ко ри та 1:2. По ду жни на гиб дна ре гу ли са-
ног ко ри та из но си (id = 0,7‰).
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Ски ца 31: Ка рак те ри стич ни по преч ни пре сек из ме ште ног ко ри
та по то ка Ско баљ

Из вор:  Глав ни про јект обје ка та ин тер вент не за шти те... (Ин сти тут за во до при вре ду 
„Ја ро слав Чер ни”, 2014. г.)

Сер ви сна са о бра ћај ни ца
Сер ви сна са о бра ћај ни ца се из во ди у ци љу за шти те жи вот не 

сре ди не и обез бе ђе ња са о бра ћај не по ве за но сти ис точ ног и за пад-
ног де ла Ко лу бар ског ба се на си сте мом ин тер них са о бра ћај ни ца и 
са мре жом јав них пу те ва и као сер ви сна са о бра ћај ни ца уз вод ни 
објект за за шти ту од по пла ва.

Са о бра ћај ни ца се про јек ту је се за сред ње са о бра ћај но оп те-
ре ће ње, про јект ни пе ри од од 20 го ди на и min CBR = 5% на по сте-
љи ци. Усва ја се да је укуп но екви ва лент но са о бра ћај но оп те ре ће-
ње Тu = 1,2x106 стан дард них осо ви на од 80 kN.

Ин ве сти тор у не по сред ној бли зи ни рас по ла же по зај ми штем 
брд ског шљун ка (мај дан ског) па је пред ви ђе но да се из ра да на си па 
вр ши од овог ма те ри ја ла. Из тог раз ло га, као и због са вре ме не тех-
но ло ги је из во ђе ња ра до ва, усво је но је да је ми ни мал ни по преч ни 
на гиб по сте љи це јед нак 2,5% и пра ти на гиб ко ло во за.

Ни ве ле та пу та је по ста вље на та ко да се пут на нај ве ћем де-
лу на ла зи на ни ском на си пу ко ји омо гу ћу је ефи ка сно од вод ња ва-
ње ко ло во за и по сте љи це пу та. Ни ве ле та пу та је на по чет ном де лу 
усло вље на по ло жа јем ни ве ле те прет ход не де о ни це од но сно ни ве-
ле том мо ста пре ко ре ке Ко лу ба ре (II фа за из ме шта ња).

На ду жи ни од 2100 m пут има хо ри зон тал ну ни ве ле ту, а од-
вод ња ва ње во де са пу та оба вља се по мо ћу по преч ног на ги ба низ 
ко си ну на си па. По преч ни на гиб ко ло во за на прав цу је јед но стран 
и из но си 2,5%, из у зев на де лу укла па ња у прет ход ну де о ни цу пу та 
(ин тер на са о бра ћај ни ца за ве зу ис точ ног и за пад ног де ла Ко лу бар-
ског ба се на, од но сно сер ви сни пут уз тра су це во во да за по тре бе 
по го на „Пре ра да”) где је по преч ни на гиб дво стран. Мак си мал ни 
по преч ни на гиб у кри ви ни је 7%. Ви то пе ре ње ко ло во за вр ше но је 
на пре ла зни ца ма.

По ло жај ни ве ле те на де лу укла па ња у не ка да шњи др жав ни 
пут про ис те као је из ње го вог по преч ног на ги ба. Мак си мал ни на-
гиб ни ве ле те из но си 0,95%.

Oко 150 m пу та је на ви со ком на си пу на де лу где се са ле-
ве стра не пу та на ла зи ја ру га (ви си на на си па пре ла зи 3,0 m), па је 
пред ви ђен про мен љив на гиб ко си на. На овом де лу је пред ви ђе но и 
сте пе на сто за се ца ње те ре на због ве ли ког по преч ног на ги ба.

На де о ни ца ма пу та ко је пре ла зе пре ко гли не них че по ва, ра ди 
сма ње ња ефе ка та ко со ли да ци је че па на труп пу та, пред ви ђе на је 
за ме на ма те ри ја ла у под тлу сло јем шљун ка де бљи не 50 cm.

При ку пља ње ат мос фер ских во да са ко ло во за и по сте љи-
це пу та пред ви ђе но је и јар ко ви ма ши ри не 0,45 m ко ји се на ла зе 
уз но жи цу ко си не на си па. С об зи ром на то да је те рен рав ни чар-
ски, ни су пред ви ђе ни јар ко ви за при ку пља ње при бре жних во да са 
окол ног те ре на.

На од ре ђе ним де о ни ца ма пу та до ла зи до пре кла па ња ко си-
на на си па пу та и од брам бе ног на си па ко је на тај на чин фор ми ра ју 
тро у гли ја рак. Ја рак не ма ја сан ре ци пи јент па је ње го ва ни ве ле та 
прак тич но хо ри зон тал на. За да так му је да при хва ти ми ни мал не ко-
ли чи не во де са обе ко си не ко је га фор ми ра ју и да је за др жи док не 
ис па ри и/или је упи је тло.

На де о ни ца ма пу та на ви со ком на си пу во да са ко ло во за се 
при ку пља и во ди дуж ивич ња ка, а за тим ис пу шта низ ко си ну на-
си па по мо ћу бе тон ских ка на ле та. По ло жај ка на ле та од го ва ра 
слив ном под руч ју од 300 m².

Ра чун ска бр зи на је про ис те кла из функ ци је пу та и из но си vр 
= 40 km/h. Вр ста те ре на је рав ни чар ски. За ра чун ску бр зи ну од 40 
km/h ва же сле де ћи гра нич ни еле мен ти:

– ши ри на са о бра ћај не тра ке: tv = 2,75 m;
– ивич не тра ке: ti = 0,25 m;

– ши ри на бан ки не: norm b = 1,25 m, min b = 1,00 m;
– ужи на прав ца 800 m ≥ L ≥ 80 m (кри ви не су прот ног сме ра), 

од но сно 160 m (кри ви не истог сме ра);
– ми ни мал ни ра ди јус хо ри зон тал не кри ви не: Rmin = 45 m, 

min Lk = 22 m;
– ми ни мал на ду жи на пре ла зне кри ви не: Lmin = 27,22 m;
– ми ни мал ни па ра ме тар пре ла зне кри ви не: Аmin = 35 m; 
– по преч ни на гиб ко ло во за у прав цу из но си ип = 2,5% јед но-

стра но.
Де бљи на ко ло во зне кон струк ци је из но си 0,60 m, a NPV= 4,0 

m, па је с об зи ром да је ду би на смр за ва ња ма ња од ни воа под зем не 
во де, а ни во под зем не во де је ве ћи од 1,40 m мо же за кљу чи ти да 
ни је по треб на за шти та про тив оште ће ња од мра за.

На осно ву СРПС.У.Ц4.012 усво је на је сле де ћа ко ло во зна кон-
струк ци ја:

– ха ба ју ћи слој од ас фалт бе то на АБ 11s – d = 4,0 cm;
– би ту ме ни зи ра ни но се ћи слој БНС 32 – d = 6,0 cm;
– дро бље ни ка ме ни агре гат 0/31,5 mm – d = 20,0 cm; 
– при род но гра ну ли сан шљу нак – d = 30,0 cm. 
На де лу тра се сер ви сног пу та пред ви ђа се це ва сти про пуст 

од пре фа бри ко ва них бе тон ских це ви. С об зи ром на то да је про-
пуст плит ко по ло жен и не ма до вољ ну де бљи ну над сло ја, це ви се 
об ла жу бе то ном МБ 20.

2.6.Заштитаживотнесредине

Пла ни ра на из град ња вод них обје ка та и раш чи шћа ва ње и уре-
ђе ње те ре на у план ском об у хва ту у ци љу је са на ци је ста ња на кон 
ве ли ких по пла ва из ма ја 2014. го ди не и сма ње ња бу ду ћег ри зи ка 
од по пла ва у овом де лу Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на. Из во ђе ње 
ра до ва на ин тер вент ној за шти ти и упра вља ње из гра ђе ним објек-
ти ма и по вр ши на ма мо ра би ти уз пред у зи ма ње ме ра за без бед ност 
са мих обје ка та, очу ва ње функ ци је са о бра ћа ја, бра ње ног под руч ја 
и за шти те жи вот не сре ди не уоп ште. 

Сте пен за шти те раз ма тра ног и ши рег под руч ја тре ба да бу де 
у сми слу од ре ђи ва ња при хва тљи вог ри зи ка, од но сно при хва тљи-
вог од но са из ме ђу по ве ћа них ула га ња у оства ре ње од ре ђе ног сте-
пе на за шти те и про це ње них оче ки ва них ште та. При ли ком од ре ђи-
ва ња па ра ме та ра за ди мен зи о ни са ње за штит них и ре гу ла ци о них 
обје ка та по сту пље но је пре ма оквир ним кри те ри ју ми ма за ран ги-
ра ње и усва ја ње ме ро дав них про ти ца ја ве ли ких во да за си сте ме 
за шти те од по пла ва из Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је 
(број ста нов ни ка и ка рак тер до ба ра на за шти ће ном под руч ју – ка-
се ти) и од ре ђен је сте пен за шти те за по љо при вред не по вр ши не за 
мин. 20-ого ди шњи, од но сно за ру дар ске објек те за мин. 100-го ди-
шњи по врат ни пе ри од ме ро дав не ве ли ке во де. У прет ход ном пе-
ри о ду оба ла бу ду ћих ко ри та Ко лу ба ре и Пе шта на про јек то ва на је 
на ве ли ке во де ве ро ват но ће по ја ве п = 1% (сто го ди шња ве ли ка во-
да) са ре зер вним над ви ше њем нај ма ње до ни воа ве ли ких во да п = 
0,1% (хи ља ду го ди шња ве ли ка во да као кон трол на).

Тре ба на по ме ну ти и да је на кон мај ских по пла ва до шло до 
по ве ћа ња ка рак те ри стич них про ти ца ја у це лом Ко лу бар ском ба-
се ну (што је зна чај на по вр ши на сли ва ре ке Ко лу ба ре), та ко да је 
прак тич но до шло до то га да су хи ља ду го ди шње ве ли ке во де (пре 
мај ске по пла ве) по ста ле сто го ди шње ве ли ке во де на кон по пла ве 
ко ја се до го ди ла.

С тим у ве зи за про јек то ва ни од брам бе ни на сип на ју жној 
гра ни ци там нав ских ко по ва усво јен је сте пен за шти те на ве ли ке 
во де ве ро ват но ће по ја ве п = 0,1% (хи ља ду го ди шња ве ли ка во да) са 
ре зер вним над ви ше њем нај ма ње до ни воа ве ли ких во да п = 0,01% 
(де се то хи ља ду го ди шња ве ли ка во да као кон трол на). 

При ли ком из ра де Глав ног про јек та из ме шта ња ре ке Ко лу ба-
ре II фа за по сту пље но је пре ма пре по ру ка ма из ВОС и од ре ђен 
је исти сте пен за шти те за ле ву и де сну оба лу бу ду ћих ко ри та Ко-
лу ба ре и Пе шта на и то на ве ли ке во де ве ро ват но ће по ја ве п = 1% 
(сто го ди шња ве ли ка во да) са ре зер вним над ви ше њем нај ма ње до 
ни воа ве ли ких во да п = 0,1% (хи ља ду го ди шња ве ли ка во да као 
кон трол на). Овај сте пен за шти те од пла вље ња је усво јен из раз ло-
га што су објек ти са ле ве и де сне стра не из ме ште ног ко ри та Ко лу-
ба ре на нај ве ћој ду жи ни из ме ште ног по те за истог зна ча ја а то су 
са јед не и дру ге стра не по вр шин ски ко по ви, али са да шње тра се 
ма ги страл не же ле знич ке пру ге и др жав ног пу та IA и дру ги ин фра-
струк тур ни објек ти, до њи хо вог ко нач ног из ме шта ња из зо не ру-
дар ских ак тив но сти. 
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За обез бе ђе ње од го ва ра ју ће упо тре бљи во сти и функ ци о нал-

но сти за штит них и ре гу ла ци о них на си па нео п ход на је до след на, 
стрикт на и пер ма нент на ви зу ел на кон тро ла рад ног про це са ра за-
сти ра ња сва ког сло ја. Кон тро ла ква ли те та уград ње ма те ри ја ла у 
те ло на си па се вр ши од го ва ра ју ћим ла бо ра то риј ским ис пи ти ва њи-
ма. Ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња се вр ше на узор ци ма узе тим из ко-
ри та из ме ште них во до то ка и са по зај ми шта гли не, на сва ких 5000 
m³ угра ђе ног ма те ри ја ла. 

По себ ну па жњу обра ти ти на пла ни ра ње по сто је ће шљун ко-
ви те под ло ге (по што је ху мус и муљ од не ла пoплавна во да из ко-
ри та ре ке Ко лу ба ре). 

При ли ком про јек то ва ња над ви ше ња на на си пи ма узе ти у 
об зир оче ки ва не фе но ме не као што је сле га ње кру не на си па или 
окол ног те ре на, што је у Ко лу бар ском лиг нит ском ба се ну стал на 
по ја ва (нпр. на осно ву ре зул та та ге о дет ских сни ма ња кон ста то-
ва но је сле га ње кру не бра не Клад ни ца за 30 cm), као по сле ди ца 
екс пло а та ци је угља и по вла че ња под зем них во да (фор ми ра ње тзв. 
де пре си о ног лев ка).

Де по но ва ње ма те ри ја ла из ис ко па и за уград њу, мо ра се вр-
ши ти на та кав на чин да де по ни је бу ду увек оцед не и ис пла ни ра не. 
Ко си не де по ни ја као и са ме де по ни је мо ра ју би ти ста бил не.

Има ју ћи у ви ду да су исто вре ме но са ра до ви ма на из град њи 
обје ка та ин тер вент не за шти те от по че ли и ра до ви на из град њи из-
ме ште ног ко ри та ре ке Ко лу ба ре (II фа за из ме шта ња) са пра те ћом 
ин фра струк ту ром, нео п ход на је хар мо ни за ци ја свих кри те ри ју ма 
за шти те по вр шин ских ко по ва, а ти ме и ве ро ват на ко рек ци ја ни-
ве ле та ка ко по сто је ћих на си па уз ко ри то ре ке Ко лу ба ре у I фа зи 
из ме шта ња, та ко и ни ве ле те на си па у из град њи уз ко ри то ре ке Ко-
лу ба ре – II фа за из град ње, као и ни ве ле те мо ста у из град њи пре ко 
ко ри та ре ке Ко лу ба ре, на си па и мо ста пре ко ко ри та ре ке Пе штан 
у из град њи и ко рек ци ја ме ан дра ко ри та ре ке Ко лу ба ре уз вод но од 
зо не у ко јој се из во ди ин тер вент на за шти та, од но сно од бив шег 
ушћа Вра ни чи не у Ко лу ба ру до ушћа Лу ка ви це у Ко лу ба ру и уса-
гла ша ва ње овог ре ше ња са тех нич ким ре ше њи ма ко ри та ре ке Ко-
лу ба ре I фа за из ме шта ња (из гра ђе но) и ко ри та ре ке Ко лу ба ре II 
фа за из ме шта ња (у из град њи), а све то на осно ву де таљ не ана ли зе 
и ре кон струк ци је по пла ва из ма ја 2014. го ди не. 

Тек кроз ова кав ин те грал ни при ступ у пу ној ме ри би се обез-
бе дио функ ци о нал ни си стем за шти те кроз ус по ста вља ње од го ва-
ра ју ћих ка се та од но сно по де лу ши рег под руч ја на основ не те ри то-
ри јал не це ли не ко је бра ни по ве за ни си стем од брам бе них на си па.

2.7.Смерницезаспровођењепланскогдокумента

Гра ђе њу обје ка та, од но сно из во ђе њу по је ди них ра до ва мо же 
се при сту пи ти и без прет ход но при ба вље не гра ђе вин ске до зво ле, с 
об зи ром на то да се објек ти гра де ра ди от кла ња ња штет них по сле-
ди ца еле мен тар не не по го де.

По за вр шет ку из град ње, од но сно из во ђе њу ра до ва, за пла ни-
ра не објек те ин тер вент не за шти те, по зах те ву ин ве сти то ра, над-
ле жни ор ган мо же из да ти упо треб ну до зво лу. Над ле жни ор ган, до 
ис те ка ро ка из чла на 143. За ко на о пла ни ра њу и из град њи, мо же 
јед ним ре ше њем из да ти гра ђе вин ску и упо треб ну до зво лу.

Вод ни објек ти за ко ја су до не та од го ва ра ју ћа вод на ак та и 
про ме на на ме не зе мљи шта пре ма ре ше њи ма Про стор ног пла на, 
у скла ду са од ред ба ма за ко на ко јим се уре ђу је упис у јав ну књи-
гу о еви ден ци ји не по крет но сти и пра ви ма на њи ма, мо гу се на кон 
до би ја ња упо треб не до зво ле упи са ти у јав ну еви ден ци ју, чи ме се 
ус по ста вља и упра вљач ко пра во на њи хо вом ко ри шће њу и одр жа-
ва њу.

На осно ву ових пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња над ле-
жни ор ган мо же и, по ис те ку за кон ског ро ка, из да ти ло ка циј ске 
усло ве, а у да љој ре дов ној про це ду ри гра ђе вин ску и упо треб ну 
до зво лу.

У ци љу хар мо ни за ци је кри те ри ју ма за шти те ко по ва од по-
пла ва за по сти за ње ин те гри са ног си сте ма за шти те у Ко лу бар ском 
лиг нит ском ба се ну нео п ход но је по кре ну ти из ра ду од го ва ра ју ће 
сту диј ске до ку мен та ци је ко ја би са др жа ла де таљ ну ана ли зу и ре-
кон струк ци ју по пла ва из ма ја 2014. го ди не и по треб не хи дро ло-
шке и хи дра у лич ке ана ли зе. У са рад њи са над ле жним др жав ним 
ор га ни ма и дру гим ре ле вант ним су бјек ти ма (јав на во до при вред на 
пред у зе ћа, ло кал не са мо у пра ве и др.) на осно ву на ла за из сту диј-
ске до ку мен та ци је ус по ста ви ће се скуп ме ра и тех нич ких ре ше ња 
ко ја ће се ре а ли зо ва ти у окви ру ду го роч не стра те ги је упра вља ња 

ри зи ком и за шти том од по пла ва на чи та вом сли ву ре ке Ко лу ба ре, 
укљу чив ши и по тре бу из ра де про стор ног пла на слив ног под руч ја.

Исто вре ме но, на осно ву ре зул та та ове сту ди је оце ни ће се по-
тре ба ак ту е ли за ци је тех нич ке до ку мен та ци је по ко јој се из во де 
ра до ви на из град њи из ме ште ног ко ри та ре ке Ко лу ба ре II фа за са 
пра те ћом ин фра струк ту ром и, по по тре би, из ра да тех нич ке до ку-
мен та ци је за из град њу но вих или ре кон струк ци ју и до град њу по-
сто је ћих обје ка та ре ле вант них за обез бе ђе ње од го ва ра ју ће за шти-
те по вр шин ских ко по ва.

Сер ви сна са о бра ћај ни ца укљу чу ју ћи и об у хва ће ни део не ка-
да шњег др жав ног пу та ДП IIA 145 у ду жи ни од 347 m ко ри сти ће 
се за при ступ ин ди ви ду ал ним по се ди ма до окон ча ња по сту па ка 
екс про при ја ци је за по тре бе бу ду ћих ру дар ских ак тив но сти. Основ 
за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са за екс про при ја ци ју за те по тре бе 
утвр ди ће се у но вом план ском до ку мен ту. Сер ви сну са о бра ћај ни-
цу је ну жно опре ми ти еле мен ти ма са о бра ћај не сиг на ли за ци је и 
без бед но сти, а ко ри шће ње ре гу ли са ти нпр. пу тем по је ди нач них 
про пу сни ца.

3. ПОД РУЧ ЈЕ ВО ДО А КУ МУ ЛА ЦИ ЈЕ „ПА ЉУ ВИ–ВИШ”

3.1.Полазнеоснове

По след њих го ди на, но си лац про из вод ње угља у Ко лу бар-
ском лиг нит ском ба се ну је по вр шин ски коп „Там на ва – за пад но 
по ље”. От ко па ни угаљ се тран спор ту је до по стро је ња дро би ла не 
„Там на ва”, где се лиг нит при пре ма, уто ва ра, а же ле зни цом до пре-
ма до ТЕ „Ни ко ла Те сла” у Обре нов цу. Са от ко па ва њем от крив ке 
је за по че то 1994. го ди не, а са екс пло а та ци јом угља 1995. го ди не. 
Коп је на осно ву „Глав ног ру дар ског про јек та по вр шин ског ко па 
„Там на ва – за пад но по ље” из 1993. го ди не про јек то ван за го ди-
шњу про из вод њу од 12x106 t угља, од но сно, 22x106 m³ от крив ке. 
То ком 20-ого ди шње екс пло а та ци је, пре ма зва нич ним по да ци ма ЈП 
ЕПС-а, са овог ко па от ко па но је око 149,7 ми ли о на то на угља и 
пре ко 336 ми ли о на ку би ка от крив ке. Са пр вим ра до ви ма на отва-
ра њу ко па за по че то је 1983. го ди не из ра дом усе ка отва ра ња/од вод-
ња ва ња са се вер не, од но сно, се ве ро за пад не стра не ко па на осно ву 
„Глав ног про јек та отва ра ња, раз во ја и екс пло а та ци је по вр шин ског 
ко па „Там на ва – за пад но по ље” из 1984. го ди не. 

Је ди ни стал ни по вр шин ски ток у окви ру ле жи шта „Там на ва” 
је ре ка Клад ни ца ко ја је, као мир на и ти ха рав ни чар ска ре ка, про-
ти ца ла пре ко про јек то ва ног по вр шин ског ко па „Там на ва – за пад но 
по ље” прав цем ју го за пад–се ве ро и сток. Ве ћом ду жи ном свог то ка, 
Клад ни ца је фор ми ра ла ши ро ку реч ну до ли ну ко ју у вре ме по вод-
ња пла ви, по ка зу ју ћи и у по гле ду ри зи ка од по пла ва, ти пич не од-
ли ке во до то ка у там нав ском под руч ју (се зон ске осци ла ци је ни воа 
и про ти ца ја во де, као и пла вље ње при о ба ља). Ле ва при то ка ре ке 
Клад ни це је Сту бле ни ца, а глав на де сна при то ка је Ду бо ки По ток, 
ма ли во де ни ток ко ји те че у ју го за пад ном, се вер ном и се ве ро и-
сточ ном прав цу кроз про стор раз во ја ко па.

У скло пу пре до двод ња ва ња бу ду ћег ко па, Клад ни ца је из ме-
ште на ван бу ду ћег рад ног про сто ра ко па у но ви отво ре ни ка нал 
ко ји се ули ва у ста ри реч ни ток ре ке Ко лу ба ре и, ко нач но, у но ви 
ток ре ке Ко лу ба ре. 

Кон цепт за шти те ПК „Там на ва – за пад но по ље” од спољ них 
во да ба зи ран је на ак тив ној за шти ти ко па од во да ре ке Клад ни це 
са це ло куп ног слив ног под руч ја, кроз из град њу ре тен зи о них бра-
на и фор ми ра ње од го ва ра ју ћих ре тен зи о них аку му ла ци ја на ре ци 
Клад ни ци и ње ним при то ка ма. Функ ци ја ових ре тен зи ја је пот пу-
но или де ли мич но за у ста вља ње ве ли ких во да и ре дук ци ја вр шних 
про ти ца ја по плав них та ла са. Из пред ви ђе них ре тен зи ја при ку пље-
не во де се кон тро ли са но ис пу шта ју или пре пум па ва ју у су сед не 
сли во ве.

На око 6 km уз вод но од за пад не гра ни це по вр шин ског ко-
па „Там на ва – за пад но по ље”, од но сно, на око 300 m уз вод но од 
ула ска Клад ни це у зо ну екс пло а та ци о ног по ља, на ре ци Клад ни-
ци је осам де се тих го ди на из гра ђе на бра на „Па љу ви–Виш”, чи ме 
су ство ре ни усло ви за фор ми ра ње ви ше на мен ске во до а ку му ла ци-
је. Пре ма про јек то ва ном ре жи му ра да ова аку му ла ци ја је сво јим 
ре тен зи о ним (не при ко сно ве ним) про сто ром, што је око по ло ви не 
укуп ног аку му ла ци о ног про сто ра, тре ба ло да при хва ти ком плет ну 
за пре ми ну при ли ва сто го ди шње ве ли ке во де, без пре ли ва ња, а по 
не ким ра ни јим про ра чу ни ма и та ла са хи ља ду го ди шње ве ли ке во де. 
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Оп штин ски се кре та ри јат за при вре ду и ко му нал но-стам бе ну 
де лат ност СО Лај ко вац је ре ше њем број 03-351/166-81 од 5. де-
цем бра 1981. из дао одо бре ње за из град њу бра не „Па љу ви–Виш” 
са пра те ћим објек ти ма (пре лив, те мељ ни ис пуст, во до за хват на 
од вод ном ту не лу) и ан ти е ро зи о не ра до ве на сли ву ре ке Клад ни це 
пре ма Глав ном про јек ту Аку му ла ци је Па љу ви–Виш, Енер го про-
јект, 1979. го ди не. То ком про јек то ва ња и из во ђе ња про ши ре на је 
на ме на во до а ку му ла ци је та ко да, по ред за шти те ПК „Там на ва – за-
пад но по ље”, што је пр во бит на (основ на) на ме на, обез бе ђу је во-
дом пр ви блок ТЕ „Ко лу ба ра Б”47 чи ја је из град ња за по че та, од во-
ђе њем де ла аку му ли ра них во да у слив Ко лу ба ре, од но сно до пу ном 
при род них до то ка ре ке Ко лу ба ре уз вод но од во до за хва та за ТЕК А 
и ТЕК Б у кри тич ним ме се ци ма су шних го ди на. 

Та ко ђе, на осно ву на кнад них хи дро ло шких ме ре ња ко ја су 
по ка за ла да су да су ве ли ке во де би ле пре це ње не, из вр ше на је ко-
рек ци ја ме ро дав них ула зних по да та ка и ефе ка та ко ри шће ња и за-
шти те од во да („Ре жим ра да аку му ла ци је Па љу ви Виш”, Хи дро-
про јект, 1985. го ди не). Пре и спи та ни су и кри те ри ју ми за шти те од 
во да и усво је но да се бра на шти ти од де се то хи ља ду го ди шње во де, 
а по вр шин ски коп од хи ља ду го ди шње во де (во де ко је не сме ју да 
се пре ли ва ју пре ко пре ли ва), што је усло ви ло по тре бу над ви ше ња 
ко те кру не пре ли ва. Аку му ла ци ја је про јек то ва на та ко да има ко ту 
мак си мал ног ни воа 115 mнв. Ми ни мал ни ни во у аку му ла ци ји је 
од ре ђен ве ли чи ном мр твог про сто ра и де фи ни сан по ко ти 106,50 
mнв. Део аку му ла ци је на ко ти 113 mнв (113,16 mнв ко та кру не 
пре ли ва) слу жи за при хва та ње и ева ку а ци ју по плав них та ла са ве-
ро ват но ће по ја ве 0,01%. 

Тех нич ки при јем бра не је оба вљен 1986. го ди не, док је вод-
ни обје кат већ био у функ ци ји. За из ве де ни обје кат и ви ше на мен-
ски аку му ла циј ски про стор ни је при ба вље на упо треб на до зво ла 
с об зи ром на ми шље ње у по ступ ку при ба вља ња вод не до зво ле и 
са гла сно сти и од ре ђе на од сту па ња од вод них усло ва48, на ро чи то 
у по гле ду ре жи ма ра да аку му ла ци је, не спро ве де не ме ре за шти те 
од еро зи је и бу ји ца у слив ном под руч ју, из о ста нак зах те ва ног на-
вод ња ва ња по љо при вред них по вр ши на у при о ба љу (мин. 50 ha), 
не ре ше ни имо вин ско-прав ни од но си (не ре ше ни суд ски спо ро ви и 
оста вин ски по ступ ци прет ход них вла сни ка не по крет но сти); не ус-
по ста вљен си стем ОиО.

Си стем за шти те ПК „Там на ва – за пад но по ље” 2004. го ди не је 
до пу њен низ вод ном ре тен зи јом „Клад ни ца” за пре ми не око 5,2×106 

m³ ко ја је ди мен зи о ни са на та ко да при хва ти ве ли ке во де из ме ђу-
сли ва, укљу чив и во де бу јич не при то ке Сту бле ни це и Си ми ћа по-
то ка. Ра дом црп не ста ни це „Клад ни ца” (мак си мал но 1800 l/s) ди ри-
го ван је про ток во де кроз но во ве штач ко ко ри то. Пот пу на за шти та 
по вр шин ског ко па „Там на ва – за пад но по ље” обез бе ђу је се кон тро-
лом и по плав них во да Ду бо ког по то ка из ме ђу сли ва ре ке Клад ни це 
сук це сив ном из град њом се дам ре тен зи о них бра на и фор ми ра њем 
ре тен зи ја у ни зу на Ду бо ком по то ку и по то ку Ра до вац.

На кон ве ли ких по пла ва 2014. го ди не ко је су пре оп те ре ти ле 
про јек то ва ни си стем за шти те у це ли ни, ис ка за на је по тре ба за са-
на ци о ним ак тив но сти ма на хи дро ме ха нич кој опре ми и кон струк-
тив ним еле мен ти ма ева ку а ци о них – при бран ских обје ка та, али и 
по тре ба утвр ђи ва ња гра ђе вин ских ка рак те ри сти ка свих из ве де-
них де ло ва објек та, као и ста ња упо тре бљи во сти и ста бил но сти 
ре тен зи о не бра не и је зе ра, по нов ног утвр ђи ва ња хи дро ло шких и 
хи дра у лич ких па ра ме та ра ме ро дав них за ди мен зи о ни са ње и про-
ве ру ус по ста вље ног си сте ма за шти те, као и от кла ња ње не до ста-
та ка из са др жа ја ин спек циј ског на ла за ко ји се пре те жно од но се на 
одр жа ва ње и упра вља ње објек том и ри зи ци ма од ру ше ња бра не, 
укљу чу ју ћи и ус по ста вља ње си сте ма осма тра ња, оба ве шта ва ња и 
уз бу њи ва ња.

По треб не ана ли зе узе ће у об зир ре тен зи о ни ка рак тер је зе ра 
ко је се фор ми ра услед успо ра на ста лог из град њом бра не, што од-
го ва ра ак ту ел ној си ту а ци ји, с об зи ром на то да је во до си стем Сту-
бо–Ров ни ушао у проб ни рад, а из ње га ће се обез бе ђи ва ти по треб-
на тех нич ка во да за снаб де ва ње ру дар ско-енер гет ског си сте ма, па 
и ТЕ „Ко лу ба ра Б” чи ји је на ста вак из град ње од ло жен.
–––––––––––––––
47 Од лу ка о из град њи, та да, ТЕ-ТО „Ко лу ба ра Б”, ка па ци те та два бло ка по 350 МW, 

до не та је 1983. го ди не. Про јек то ва на је као по стро је ње за ком би но ва ну про из-
вод њу елек трич не и то плот не енер ги је.

48 Ми шље ње број 02-737 од 8. ок то бра 1980. ре ги о нал не СИЗ за во до при вре ду 
Под рињ ско – Ко лу бар ског ре ги о на, Ша бац по што не са др жи про грам ан ти е ро зи-
о них ра до ва у сли ву и про јект ре гу ла ци је ре ке Клад ни це и мо гућ ност из ли ва на 
окол ни те рен услед успо ра и зах те ва но на вод ња ва ње 50 ha план та жних воћ ња ка.

3.2.Просторниобухватинаменапростора

Ре тен зи о на бра на је из гра ђе на на ре ци Клад ни ци око 6 km уз-
вод но од по вр шин ског ко па (у отва ра њу), у КО Па љу ви (оп шти на 
Уб), из ме ђу за се ла ка Код ста рог до ма и Виш. Ре тен зи о ни ба сен у 
ши ро кој, не си ме трич ној до ли ни ре ке, за у зи ма де ло ве те ри то ри ја 
оп шти на Уб и Лај ко вац. Око је зе ра је из гра ђен сер ви сни пут ко-
ји ма ло број на до ма ћин ства у при о ба љу ко ри сте и као при кључ ни 
пут и за при ступ по љо при вред ним по се ди ма.

По кру ни бра не ус по ста вљен је јав ни пут, пре ма ак ту ел ној 
кла си фи ка ци ји – др жав ни пут IIA ре да број 145, де о ни ца Лип њак–
Ја буч је. Не по сред но уз при бран ске објек те (сла пи ште и бр зо ток) 
рас по ре ђе но је не ко ли ко згра да, ма хом по моћ них обје ка та ко је ко-
ри сти 4–5 до ма ћин ста ва иако су ве ћим де лом, зе мљи ште и објек ти, 
у скло пу при пре ме за из град њу бра не при ба вље ни у јав ну сво ји ну.

Ве ли чи на ре тен зи о ног ба се на је у за ви сно сти од ло кал них 
то по граф ских усло ва, са из ра зи то стр ми јом де сном оба лом, ко ју 
у уз вод ном де лу ка рак те ри шу број не ја ру ге, за ра сле ви со ким ра-
сти њем и шу мом. Ни жи ле во о бал ни де ло ви за ба ре ни су и под бар-
ском ве ге та ци јом,

Ре тен зи о ни ба сен, бра на и под бран ски пла то са уским по ја-
сом у при о ба љу чи не про стор ну це ли ну Под руч је во до а ку му ла-
ци је „Па љу ви–Виш”. Гра ни цом про стор не це ли не об у хва ће но је 
укуп но око 403 ha од че га на те ри то ри ји оп шти не Уб око 260,38 
ha (на под руч ју КО Па љу ви 228,75 ha и КО Ру кла да 31,60 ha) и на 
те ри то ри ји оп шти не Лај ко вац 142,62 ha (КО Ја буч је). Про стор ној 
це ли ни при дру же на је по вр ши на од 7,49 ha на де лу отво ре ног од-
вод ног ка на ла у ре ку Кр љу, та ко да је овим пра ви ли ма уре ђе ња и 
пра ви ли ма из град ње об у хва ће но укуп но на под руч ју КО Ја буч је 
150,11 ha, а укуп но 410,49 ha је у план ском об у хва ту. 

Гра ни ца про стор не це ли не од ре ђе на је као не пре ки ну та ли-
ни ја де фи ни са на међ ним тач ка ма на гра ни ца ма об у хва ће них ка-
та стар ских оп шти на, од но сно по сто је ћих ка та стар ских пар це ла и 
ана ли тич ки, сле де ћим тач ка ма у др жав ном ко ор ди нат ном си сте му: 
од по чет не тач ке А1 на гра ни ци КО Па љу ви (Оп шти на Уб) и КО 
Ја буч је (Оп шти на Лај ко вац) је по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 2423 и 
2424, па се че к.п. број 2430 по ли ни ји из ме ђу та ча ка А2 и А3; да ље 
је по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 2431/3, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 
2428, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443 и 2444, а за тим из ме ђу та ча ка 
А4 и А5 се че к.п. бр. 8756; по том на ста вља по спољ ној гра ни ци 
к.п. бр. 2687, 2682, 2683, 2686, 2946, по но во 2687, 2943/4, 2942/2, 
2942/1, 2938, 2937, 2936, 2934, по но во 2687 и 2919; по ли ни ји из-
ме ђу та ча ка А6 и А7 се че к.п. бр. 8757 и да ље је по спољ ној гра ни-
ци к.п. бр. 2855, 2853, 2852, 2687, 2850, 2849, 2848, 2847 и 2846, па 
за тим по ли ни ји из ме ђу та ча ка А8 и А9 се че к.п. бр 2845/4, 2845/3 
и 2842, да ље на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 2842, 2838, 
2839, 2841, 2766, 2764, 2763, 2760, 2759, 2687, 2699, 2700, по но во 
к.п. бр. 2699, 2695, 2694, 2693 и 2689 и по ли ни ји из ме ђу та ча ка 
А10 и А11 се че к.п. број 2689 (све КО Ја буч је); из ме ђу та ча ка А11 
и А12 је по гра ни ци КО Ја буч је (Оп шти на Лај ко вац) и КО Ру кла да 
(оп шти на Уб), а по том ме ња пра вац и на ста вља по спољ ној гра ни-
ци к.п. бр. 454/1, 455/1, 455/8 и 1201/1; по ли ни ји из ме ђу та ча ка 
А13 и А14 се че к.п. бр. 1201/1, је по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 378, 
379, 381 и 1199, се че к.п. бр. 1199 по ли ни ји из ме ђу та ча ка А15 и 
А16 и да ље на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 402, 408, 411, 
414, 417, 171, 166, 163/1 и 162 до тач ке А17 на гра ни ци КО Ру кла-
да и КО Па љу ви (све КО Ру кла да); по ли ни ји из ме ђу та ча ка А17 и 
А18 се че к.п. бр. 2436 и на ста вља по ње ној спољ ној гра ни ци, по-
том по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 2418/1, 2418/2, 2412, 2411, 2408, 
2407, 2404 и 2399, па по ли ни ји из ме ђу та ча ка А19 и А20 се че к.п. 
бр. 2396 и је по спољ ној гра ни ци к.п. бр.2383 и 2382; од тач ке А21 
се че к.п. бр. 2375, 2374, 2372, 2371, 2370 и 2369/2, на ста вља по 
спољ ној гра ни ци к.п. брoj 2369/1, па по пра вој ли ни ји из ме ђу та-
ча ка А23 и А24 се че к.п. бр. 2369/1, 2367, 2366 и 2352, ме ња пра-
вац и на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 2352, 2341/1 и 2341/2; 
по пра вој ли ни ји из ме ђу та ча ка А25 и А26 се че к.п. бр. 2342 и за-
тим на ста вља по ње ној спољ ној гра ни ци и да ље је по спољ ној гра-
ни ци к.п. бр. 2285/1, 2349/2 и 2346/1; по ли ни ји из ме ђу та ча ка А27 
и А28 се че к.п. брoj 2320, на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 
2317 и 2316 и по ли ни ји из ме ђу та ча ка А29 и А30 се че к.п. брoj 
2312 и на ста вља по ње ној спољ ној гра ни ци, по том по спољ ној гра-
ни ци к.п. бр. 2310, по но во 2312 све до тач ке А31; по ли ни ји из ме-
ђу та ча ка А31 и А32 се че к.п. брoj 2302, ме ња пра вац и исту к.п. 
се че по ли ни ји из ме ђу та ча ка А32 и А33, па на ста вља по спољ ној 
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гра ни ци к.п. брoj 2287/2; по ли ни ји из ме ђу та ча ка А34 и А35 се-
че к.п. брoj 2287/1, па по ли ни ји из ме ђу та ча ка А35 и А36 се че 
к.п. бр. 2281 и 2280, по том је по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 2279/1, 
2268/2 и 2268/1, те се че к.п. брoj 2451 по ли ни ји из ме ђу та ча ка 
А37 и А38 и на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 2266 и 2267/1; 
по ли ни ји из ме ђу та ча ка А39 и А40 се че к.п. брoj 2451 и да ље је 
по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 2110 и 2111, се че к.п. брoj 2112 по ли-
ни ји из ме ђу та ча ка А41 и А42, на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. 
бр. 2099, 2087, 2096, 2091/2, 2091/1, 2285/4, 2285/3 и 2285/1, па по 
пра вој ли ни ји из ме ђу та ча ка А43 и А44 се че к.п. бр. 2139, 2141, 
2150/2, 2150/1 и 2155 и да ље је по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 2169, 
2171, 2045 и 2046; по пра вој ли ни ји из ме ђу та ча ка А45 и А46 се-
че к.п. бр. 2047/1, 2047/2, 2047/4, 2049/1 и 2055/1, по том се че к.п. 
брoj 2055/1 до тач ке А47; по пра вој ли ни ји из ме ђу та ча ка А47 и 
А48 се че к.п. брoj 2063/2 и на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. брoj 
2069, а за тим по ли ни ји из ме ђу та ча ка А49 и А50 се че к.п. брoj 
2448/1 и да ље је по ње ној спољ ној гра ни ци, по том по спољ ној гра-
ни ци к.п. бр. 1306, 1309, 1307 и 1308; из ме ђу та ча ка А51 и А52, 
ме ња пра вац, се че к.п. брoj 1310 по ли ни ји из ме ђу та ча ка А52 
и А53 и на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 1313, 1314, 1317, 
1318, 1324, 1321 и 1319, па по пра вој ли ни ји из ме ђу та ча ка А54 
и А55 се че к.п. брoj 1038, а за тим по ли ни ји из ме ђу та ча ка А55 
и А56 се че кп. бoj.1041 и на ста вља по ње ној спољ ној гра ни ци до 
тач ке А57; из ме ђу та ча ка А57 и А58 је по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 
1041, 1040, 1038 и 1039, па ме ња пра вац и иде по спољ ној гра ни-
ци к.п. бр. 1306, 2448/2, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 2285/1 и 1296; по 
пра вој ли ни ји из ме ђу та ча ка А59 и А60 се че к.п. бр. 1292 и 1289/2, 
на ста вља по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 1293, 1299/1 и 2285/1 до тач-
ке А61, па се че к.п. брoj 1288 до по чет не тач ке А1.

Об у хва ће не сле де ће ка та стар ске пар це ле:
Оп шти на Уб, КО Па љу ви – це ле: 1039, 1040, 1293, 1296, 

1298/1, 1298/2, 1298/3, 1299/1, 1299/2, 1299/3, 1299/4, 1300/1, 
1300/2, 1300/3, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1306, 1307, 1308, 1309, 
1313, 1314, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 2045, 
2046, 2056, 2057, 2058, 2059, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 
2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2086, 2087, 2091/1, 2091/2, 
2096, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103/1, 2103/2, 2104/1, 2104/2, 2105, 
2106, 2107, 2108, 2110, 2111, 2140, 2151, 2152, 2153, 2169, 2170, 
2171, 2266, 2267/1, 2268/1, 2268/2, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 
2274, 2275, 2276, 2278, 2279/1, 2282, 2283, 2284, 2285/1, 2285/2, 
2285/3, 2285/4, 2285/5, 2285/6, 2285/7, 2286, 2287/2, 2287/3, 2303, 
2304, 2305, 2306, 2310, 2315, 2316, 2317, 2341/1, 2341/2, 2346/1, 
2346/2, 2347, 2349/2, 2382, 2383, 2397, 2398/1, 2398/2, 2398/3, 
2398/4, 2398/5, 2399, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409/1, 2409/2, 
2410, 2411, 2412, 2418/1, 2418/2, 2448/2; де ло ви к.п. бр.: 1038, 
1041, 1288, 1289/2, 1292, 1310, 2047/1, 2047/2, 2047/4, 2049/1, 
2055/1, 2063/2, 2112, 2139, 2141, 2150/1, 2150/2, 2155, 2280, 2281, 
2287/1, 2302, 2312, 2320, 2342, 2352, 2366, 2367, 2369/1, 2369/2, 
2370, 2371, 2372, 2374, 2375, 2396, 2436, 2448/1, 2451.

Оп шти на Уб, КО Ру кла да – це ле: 162, 163/1, 163/2, 166, 171, 
378, 379, 381, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 414, 415, 
417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429/1, 
429/2, 431, 432, 433, 434/1, 434/2, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 
441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 451/3, 
452/1, 452/2, 452/3, 452/4, 452/5, 452/6, 453/1, 453/2, 454/1, 455/1, 
455/7, 455/8 и 1201/2; де ло ви к.п. бр. 1199, 1201/1; 

Оп шти на Лај ко вац, КО Ја буч је – це ле к.п. бр.: 2423, 2424, 
2428, 2431/3, 2431/4, 2431/5, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437/1, 
2437/2, 2437/3, 2437/4, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 
2682, 2683, 2686, 2687, 2688, 2693, 2694, 2695, 2699, 2700, 2759, 
2760, 2763, 2764, 2766, 2838, 2839, 2841, 2843, 2844, 2845/1, 
2845/2, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2852, 2853, 2855, 2919, 2934, 
2935, 2936, 2937, 2938, 2942/1, 2942/2, 2943/4, 2946; де ло ви к.п. 
бр.: 2430, 2689, 2842, 2845/3, 2845/4, 8739/1, 8756, 8757.

Из ван де фи ни са не гра ни це про стор не це ли не об у хва ће не су 
и по вр ши не: у Пот це ли ни 4 ове про стор не це ли не и то део к.п. 
брoj 8739/1 (КО Ја буч је) из ме ђу та ча ка А62, А63, А64 и А65; у 
ко ри до ру у ко ме ће се по тра си по сто је ћег ни ско на по нон ског во-
да ус по ста ви ти но ви ме шо ви ти елек тро вод (при кључ ни да ле ко-
вод) дуж к.п. бр. 2448/3, 2448/7, по но во 2448/3, 1214, 1215, 1216, 
2448/3 и 2285/1 (све КО Па љу ви). 

По де ла на уже це ли не и пла ни ра на на ме на про сто ра 
Под руч је во до а ку му ла ци је „Па љу ви–Виш” об у хва та че ти ри 

пот це ли не и то: (1) Ре тен зи о но је зе ро (це ле к.п. бр: 1298/2, 1298/3, 

1299/1, 1299/2, 1299/3, 1299/4, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 2056, 2072, 
2276, 2278, 2279/1, 2282, 2283, 2284, 2285/2, 2285/6, 2285/7, 2286, 
2287/3, 2397; и де ло ви к.п. бр. 1288, 2069, 2071, 2285/1, 2287/1, 
2287/2, 2352, 2436 – све КО Па љу ви, оп шти на Уб и це ле к.п. бр: 
2438, 2687, 2688, 2845/2, и де ло ви к.п. бр. 2763, 2844 – све КО Ја-
буч је, оп шти на Лај ко вац), укуп но 285,86 ha; (2) Бра на и под бран-
ски пла то (це ле к.п. бр.: 1039, 1040, 1306, 1307, 1308, 1309, 1313, 
1314, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 2448/2; и де-
ло ви к.п. бр. 1038, 1041, 1310, 2285/1 – све КО Па љу ви, оп шти на 
Уб, по вр ши не 15,98 ha; (3) По вре ме но пла вље не по вр ши не (це ле 
к.п. бр.: 2398/1, 2398/2, 2398/3, 2398/4, 2398/5, 2405, 2406, 2409/1, 
2409/2, 2410, 2412, 2418/1, 2418/2 и део к.п. бр. 2436, све КО Па љу-
ви, оп шти на Уб), и це ле к.п. бр. 162, 163/1, 163/2, 166, 171, 378, 379, 
381, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 414, 415, 417, 418, 
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429/1, 429/2, 431, 
432, 433, 434/1, 434/2, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 
444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 451/3, 452/1, 452/2, 
452/3, 452/4, 452/5, 452/6, 453/1, 453/2, 454/1, 455/1, 455/7, 455/8, 
1201/2 и де ло ви к.п. бр.1199 и 1201/1 – све КО Ру кла да, оп шти на 
Уб), укуп но 36,51 ha и (4) Отво ре ни од вод ни ка нал Кр ље (део к.п. 
брoj 8739/1, КО Ја буч је, оп шти на Лај ко вац), укуп но 7,49 ha.

За фор ми ра ње ре тен зи о ног про сто ра из гра ђе на је на су та бра-
не са боч ним пре ли вом и те мељ ним ис пу стом као ор га ни ма за ева-
ку а ци ју по плав них во да. На ве де ни при бран ски објек ти из во де се 
у окви ру по вр ши на за из град њу, ре кон струк ци ју, са на ци ју и одр-
жа ва ње вод ног објек та, То ком из град ње и одр жа ва ња на овим по-
вр ши на ма се мо гу по по тре би фор ми ра ти: гра ди ли шна ло ги сти ка, 
де по ни је гра ђе вин ског ма те ри ја ла и сер ви сни пу те ви. 

При о ри тет не су ак тив но сти на при ба вља њу зе мљи шта у јав-
ну сво ји ну у пот це ли на ма 1 и 2, с тим што је нај ве ћи део об у хва ће-
них по вр ши на већ екс про при сан у фа зи из град ње бра не, при ступ-
них и сер ви сних пу те ва и ор га ни за ци је гра ди ли шта и из ме шта ња 
ин фра струк тур них обје ка та, пре све га јав них са о бра ћај ни ца. Ово 
под ра зу ме ва и укла ња ње обје ка та и пре се ље ње два до ма ћин ства 
из по је ди них де ло ва сва ке од пот це ли на. 

3.3.Правилауређења

Ре тен зи о на бра на „Па љу ви–Виш” на ре ци Клад ни ци, као 
и пра те ћи објек ти у са ста ву бра не или уз њу, са про точ ним је зе-
ром ко је се фор ми ра на во до то ку услед успо ра од ми ни мал ног до 
мак си мал ног (што од го ва ра ве ли ким во да ма ка рак те ри стич них 
по врат них пе ри о да p = 0,1%–0,01%), као део си сте ма за ре гу ла-
ци ју ре ке и кон тро лу ње них по плав них во да, у функ ци ји за шти те 
по вр шин ских ко по ва Ко лу бар ског ба се на и це ло куп ног низ вод ног 
под руч ја, стра те шки су објек ти, чи је је ко ри шће ње и из град ња од 
јав ног ин те ре са. 

Основ на функ ци ја ре тен зи је је да сво јом ак тив ном за пре-
ми ном при хва ти по плав не во де са де ла слив ног под руч ја ко ји се 
кон тро ли ше и на тај на чин шти ти низ вод но под руч је и од ви ја ње 
ру дар ских и дру гих при вред них ак тив но сти. 

Пре ма од ред ба ма За ко на о во да ма, во де су до бро од оп штег 
ин те ре са, а во до при вред на де лат ност на уре ђе њу во да и во до то ка 
и за шти та од штет ног деј ства во да (од бра на од по пла ва), сма тра 
се де лат но шћу од јав ног ин те ре са. У том сми слу, зе мљи шне по-
вр ши не у зо ни ре тен зи ја ко је за у зи ма ју: ко ри то и оба ле во до то ка; 
ре тен зи о на је зе ра са оба лом, би ло да су стал но под во дом или са-
мо по вре ме но и при вре ме но, као при јем ник за ве ли ке во де и до 
по сте пе ног и пот пу ног пра жње ња оти ца њем; и пла ни ра ни вод ни 
објек ти на вод ном су зе мљи шту за ко је је мо гу ће утвр ди ти јав ни 
ин те рес за екс про при ја ци ју и слу жбе ност.

У окви ру вод ног зе мљи шта по вр ши не на ме ње не за из град њу 
вод них обје ка та (ви со ке бра не и при бран ских обје ка та, при ступ-
них, сер ви сних, ин спек циј ских и јав них пу те ва у скло пу ло ка ци-
је бра не, као и по вр ши не на ко ји ма ће се из во ди ти гра ђе вин ски и 
дру ги ра до ви на уре ђе њу под бран ског пла тоа и оба ла ре тен зи о них 
је зе ра) из два ја ју су као гра ђе вин ско зе мљи ште јав не на ме не. 

С об зи ром на то да су јед ним де лом у при ват ној сво ји ни, зе-
мљи шне че сти це у окви ру по вр ши на ко је су Про стор ним пла ном 
утвр ђе не као зе мљи ште за јав не на ме не, од но сно на кон што се на 
њи ма утвр ди јав ни ин те рес за из град њу обје ка та и уре ђе ње по вр-
ши на у скла ду са за ко ном, мо ра ју се при ба ви ти у јав ну сво ји ну 
у по ступ ку екс про при ја ци је или на дру ги за ко ном про пи са ни на-
чин, и уве сти у еви ден ци ју не по крет но сти у ко рист су бјек та пре ма 
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оп штој над ле жно сти на упра вља њу зе мљи штем и по је ди ним ка те-
го ри ја ма обје ка та (ЈП ЕПС, дру га јав на пред у зе ћа, ло кал на са мо у-
пра ва). На кон до но ше ња од стра не над ле жног ор га на ло кал не са-
мо у пра ве ак та о из у зи ма њу зе мљи шта, у од го ва ра ју ћем управ ном 
по ступ ку, пре ма За ко ну о по љо при вред ном зе мљи шту, ре гу ли ше 
се ко ри шће ње об ра ди вог по љо при вред ног зе мљи шта у не по љо-
при вред не свр хе, од но сно про ме на на ме не се одо бра ва на нео д-
ре ђе но вре ме и спро во ди про пи са ним укњи жба ма (упи сом у ка та-
стар не по крет но сти и дру ге јав не књи ге).

На оста лим по вр ши на ма вод ног зе мљи шта, (у окви ру Пот це-
ли не 3, по вр ши не на ко ји ма се спро во де гра ђе вин ске ме ре за шти те 
од еро зи је), на осно ву Про стор ног пла на мо же се утвр ди ти јав ни 
ин те рес, као основ за ус по ста вља ње пра ва слу жбе но сти у сми слу 
при сту па ко ри ту за ма лу во ду, оба ла ма, по пла вље ним и не по пла-
вље ним по вр ши на ма ре тен зи о ног про сто ра, ра ди пре гле да, осма-
тра ња, из во ђе ња ис тра жних, са на ци о них и ра до ва на одр жа ва њу 
де ло ва си сте ма кон тро ле оти ца ња по плав них во да или за екс про-
при ја ци ју (де ли мич ну, у фа зи из град ње, или пот пу ну), а све у за-
ви сно сти од про це не ефи ка сно сти и еко ном ске оправ да но сти ме ра 
и по сту па ка одр жа ва ња ре тен зи о ног про сто ра.

У ци љу за шти те јав ног ин те ре са, од но сно обез бе ђе ња не сме-
та ног функ ци о ни са ња по је ди ног вод ног објек та и си сте ма у це ли-
ни, су бјект ко ји упра вља вод ним зе мљи штем, има пра во и оба ве зу 
да оба вља кон тро лу у окви ру про пи са них огра ни че ња у ко ри шће-
њу по љо при вред ног зе мљи шта (вр ста и на чин се тве и сад ње) и, 
евен ту ал но, у по гле ду упо тре бе во де као оп штег до бра. Уко ли ко 
се об лик сво ји не на овом зе мљи шту, у скла ду са за ко ном, не ме ња, 
евен ту ал не ште те на зе мљи шту и кул ту ра ма, ко је на ста ну при ли-
ком по пла ве, на те рет су ко ри сни ка вод ног објек та. 

Са про сто ра у окви ру утвр ђе них по плав них ли ни ја, нео п-
ход но је укло ни ти све на сељ ске са др жа је за ко је ни је обез бе ђен 
про пи са ни сте пен за шти те, та ко да пла ни ра не на ме не и пра ви ла за 
уре ђе ње про сто ра Про стор ног пла на, пред ста вља ју основ за пре-
се ље ње до ма ћин ста ва и екс про при ја ци ју обје ка та до ма ћин ста ва. 
Основ за пре се ље ње ма њег бро ја до ма ћин ста ва и екс про при ја ци ју 
њи хо вих не по крет но сти из ван по плав ног под руч ја у окви ру утвр-
ђе них гра ни ца про стор них це ли на је у бит но по ре ме ће ним усло-
ви ма жи вље ња и ко ри шће ња обје ка та и зе мљи шта, с об зи ром на 
то да ни је мо гу ће на тех нич ки при хва тљив и еко ном ски оправ дан 
на чин от кло ни ти не га ти ван ути цај пла ни ра них обје ка та у из град-
њи и екс пло а та ци ји. 

Објек ти и по вр ши не на ме ње ни уре ђе њу во до то ка на низ-
вод ном под руч ју и спро во ђе њу за шти те од штет ног деј ства во да, 
објек ти ко ји слу же за мо ни то ринг во да, као и си стем уз бу њи ва ња 
у слу ча ју ак ци ден та на бра на ма, укљу че ни су у пла ни ра ни си стем 
кон тро ле по плав них во да, са ко јим чи не је дин стве ну вод ну ин фра-
струк ту ру. У том сми слу, план ским ре ше њи ма Про стор ног пла на 
фор ми ран је основ за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са и на од ре ђе ним 
по вр ши на ма из ван гра ни це про стор не це ли не, па се уз пред лог за 
пот пу ну или не пот пу ну екс про при ја ци ју, ад ми ни стра тив ни пре-
нос или ус по ста вља ње ствар не слу жбе но сти под но си ин фор ма ци-
ја o ло ка ци ји, од но сно из вод из Про стор ног пла на.

Гра ђе вин ски и дру ги ра до ви у ци љу за шти те од бу ји ца и 
спро во ђе ња про ти ве ро зи о них ме ра у слив ном под руч ју из во де се 
на вод ном, шум ском или по љо при вред ном зе мљи шту по осно ву 
за кон ски ре гу ли са не оп ште над ле жно сти.

Ре гу ла ци о на и ни ве ла ци о на ре ше ња
Ре гу ла ци јом зе мљи шта у зо ни ре тен зи је, тј. ре гу ла ци о ним и 

ур ба ни стич ким усло ви ма уре ђе ња про сто ра утвр ђе ним Про стор-
ним пла ном, обез бе ђу је се за шти та јав ног ин те ре са, ре зер ва ци ја 
про сто ра – по вр ши на на ме ње них вод ним објек ти ма и ак тив но сти-
ма од јав ног ин те ре са и по вр ши на на ме ње них за из град њу и ко ри-
шће ње дру гих обје ка та чи ја је из град ња од јав ног ин те ре са. 

Основ ни еле мент ре гу ла ци је су гра нич не ли ни је пот це ли-
на, гра ни це зе мљи шта вод ног (гра ђе вин ског) објек та и по плав не 
ли ни је де фи ни са не по изо хип си ко ја од го ва ра ко ти мак си мал ног 
успо ра при из град њи бра на, са ве ро ват но ћом по ја ве р = 0,01%, од-
но сно ли ни ја оба ле ши ри не 50 m49. Овим ли ни ја ма из дво је не су 
по вр ши не за ко је се утвр ђу ју раз ли чи ти ре жи ми ко ри шће ња и из-
град ње од но сно оп шта пра ви ла за уре ђе ње и из град њу: вод но зе-
мљи ште, при о ба ље (оста ло зе мљи ште).
–––––––––––––––
49 Усво је на ши ри на оба ле од 50 m („при о ба ље” пре ма За ко ну о во да ма) је из раз ло-

га из о стан ка из ра зи те мор фо ло шке про ме не.

Вод но зе мљи ште 
Вод но зе мљи ште об у хва та зе мљи ште на ко јем је по вр шин-

ска во да трај но или по вре ме но при сут на, услед че га се об ли ку ју 
по себ ни хи дро ло шки, ге о мор фо ло шки и би о ло шки од но си и по вр-
ши не ис под и по ред пла ни ра ног вод ног објек та (бра не, при бран-
ски објек ти, од вод ни ка нал у ко ри то ре ке Кр ље). У окви ру вод ног 
зе мљи шта из дво је не су по вр ши не у по себ ном ре жи му.

1) По вр ши не за из град њу вод них обје ка та ко је се уре ђу ју као 
јав но зе мљи ште ис кљу чи во за из град њу обје ка та и вод не ин фра-
струк ту ре са при па да ју ћим уре ђа ји ма и ин ста ла ци ја ма, ко ји чи не 
тех нич ку и тех но ло шку це ли ну си сте ма за кон тро лу по плав них 
во да ре ке Клад ни це, а слу же за оба вља ње вод не де лат но сти, укљу-
чу ју ћи и евен ту ал не објек те за за шти ту од еро зи је и из во ђе ње зе-
мља них и слич них ра до ва на уре ђе њу и одр жа ва њу ста бил но сти 
ко ри та и оба ла ре тен зи о ног је зе ра, као и кр че ње, ко ше ње и ра до ви 
на ве ге та ци о ној за шти ти уре ђе ног инун да ци о ног под руч ја (об у-
хва ће них по вре ме но пла вље них по вр ши на). На овим је по вр ши на-
ма, у све му пре ма пра ви ли ма уре ђе ња Про стор ног пла на, мо гу ће 
ус по ста вља ње зе мљи шних по ја са и из град ња јав них са о бра ћај ни-
ца на сељ ског зна ча ја и ин тер них (сер ви сних) са о бра ћај ни ца ко ји-
ма се обез бе ђу је са о бра ћај на до ступ ност вод ног објек та. 

У све му пре ма вод ним усло ви ма, ре гу ли ше се одр жа ва ње 
ста бил но сти оба ла и ко ри та во до то ка и дру ги ра до ви ко ји ма се 
омо гу ћа ва кон тро ли са ни и не шко дљи ви ток во де, ле да и на но са, 
на мен ско ко ри шће ње, гра ђе ње и одр жа ва ње вод них обје ка та и 
си сте ма, уре ђе ње во до то ка и во да про точ ног је зе ра. За из во ђе ње 
ра до ва на из град њи и одр жа ва њу ре гу ла ци о них обје ка та у ко ри-
ту во до то ка и на вод ном зе мљи шту ин ве сти тор је ду жан да пре 
из град ње и ко ри шће ња обје ка та и по стро је ња при ба ви вод ну са-
гла сност и вод ну до зво лу, од но сно ре гу ли ше пра во на по себ ну 
упо тре бу из гра ђе ног вод ног до бра. Ко ри сник из гра ђе ног јав ног 
вод ног до бра ду жан је да из гра ђе но јав но вод но до бро ре дов но 
одр жа ва, ра ди очу ва ња ње го ве на ме не.

2) По вр ши не у инун да ци о ном под руч ју су по вр ши не не из гра-
ђе ног вод ног зе мљи шта из ван основ ног ко ри та во до то ка, об у хва ће-
не гра нич ним од но сно по плав ним ли ни ја ма утвр ђе ним пре ма пра-
ви ли ма Про стор ног пла на, на ко ји ма је мо гу ћа при вре ме на по ја ва и 
за др жа ва ње ве ли ких во да услед нор мал ног успо ра и део оба ле ко ја 
се утвр ђу је у ши ри ни од 50 m у скла ду са за ко ном. Из по плав ног 
од но сно не у ре ђе ног инун да ци о ног под руч ја, укла ња ју се сви објек-
ти и ве штач ке пре пре ке, а зе мљи ште уре ђу је као по љо при вред но и 
шум ско, пре ма оп штим пра ви ли ма Про стор ног пла на. Ни је до пу-
ште на из град ња но вих обје ка та (згра да свих вр ста, огра да, на си па 
и др.) из у зев по је ди нач них сту бо ва ин фра струк тур них обје ка та за 
ко је је про пи сан ни жи сте пен за шти те од штет ног деј ства во де (пе-
де се то го ди шња ве ли ка во да). Упо тре ба во да из основ ног ко ри та и 
уз ове по вр ши не огра ни ча ва се у скла ду са вод ним усло ви ма и пла-
ном упра вља ња вод ним до бром, ко ји је ко ри сник вод ног објек та 
ду жан да из ра ди и спро во ди. Ка та стар ске пар це ле на по вр ши на ма 
у овом ре жи му мо ра ју се по себ но озна чи ти у ка та стру не по крет но-
сти и тре ти ра ти пла ном од бра не од по пла ва.

Оба ла
Зе мљи ште у по ја су ши ри не 50 m од по плав не ли ни је пред-

ви ђа се ис кљу чи во за тех нич ко одр жа ва ње и из ме шта ње по сто је-
ћих и из град њу но вих ин фра струк тур них и ко му нал них обје ка та, 
чи ји се зе мљи шни по ја си уре ђу ју као јав но (гра ђе вин ско) зе мљи-
ште. Но ве гра ђе вин ске пар це ле (у но вој ре гу ла ци ји) фор ми ра ју се 
про ме ном гра ни ца су сед них ка та стар ских пар це ла и уво де у ка та-
стар не по крет но сти и јав не књи ге пре ма про пи са ном по ступ ку. На 
оста лим по вр ши на ма на ко ји ма се не ме ња на чин ко ри шће ња у по-
гле ду ка та стар ске кул ту ре, ни је до зво ље на из град ња но вих обје ка-
та, из у зев са о бра ћај них и при кљу ча ка до ма ћин ста ва на ко му нал ну 
мре жу. У том сми слу де фи ни ше се ур ба ни стич ка ли ни ја (услов но 
гра ђе вин ска ли ни ја) по гра нич ној ли ни ји ове зо не пре ма оста лом 
зе мљи шту (не у гро же но под руч је).

Оста ло зе мљи ште (при о ба ље) 
По вр ши не у под руч ју во до а ку му ла ци је ко је ни су утвр ђе не у 

ре жи му за вод но зе мљи ште, уре ђу ју се при ме ном оп штих и по-
себ них пра ви ла за уре ђе ње по љо при вред ног и шум ског зе мљи шта 
утвр ђе них у ур ба ни стич ким и про стор ним пла но ви ма је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве и са оста лим нео б у хва ће ним по вр ши на ма у 
не по сред ном окру же њу мо гу се уре ђи ва ти у ту ри стич ко-ре кре а-
тив не свр хе пре ма по себ ним про гра ми ма и с об зи ром на ин ве сти-
ци о ни ин те рес.
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Пра ви ла пар це ла ци је и пре пар це ла ци је
На под руч ју во до а ку му ла ци је ме ња се по сто је ћа ка та стар ска 

пар це ла ци ја ра ди фор ми ра ња пар це ла за из град њу и одр жа ва ње 
вод них и по по тре би дру гих јав них обје ка та (са о бра ћај них, енер-
гет ских и дру гих ин фра струк тур них) на јав ном зе мљи шту. По сто-
је ћа ка та стар ска пар це ла ци ја се ме ња и ра ди пре на ме не зе мљи шта 
у вод но или не плод но, у скла ду са ре ше њи ма Про стор ног пла на. 

Но ва пар це ла ци ја се ус по ста вља по гра ни ци Пот це ли не 1 та-
ко да су об у хва ће не це ло куп не по тен ци јал но пла вље не по вр ши не. 

За по тре бе из во ђе ња гра ђе вин ских и дру гих ра до ва на са-
на ци ји и одр жа ва њу и ра ди утвр ђи ва ња из ве де ног ста ња вод них 
обје ка та, од но сно, де ло ва вод них обје ка та, у скло пу из ра де про јек-
та за из ме ну гра ђе вин ске до зво ле, на де лу Пот це ли не 2 фор ми ра 
се но ва гра ђе вин ска пар це ла П1 пре пар це ла ци јом, та ко да су об у-
хва ће не к.п. бр. 1306 и 2448/2, све КО Па љу ви, оп шти на Уб.

Ре ал ни део к.п. број 2285/1, из дво јен ли ни ја ма из ме ђу та ча ка 
17, 18, 19 и 20, ко ји као зе мљи ште под из гра ђе ним вод ним објек-
том (во до за хват ном ку лом и дру гим еле мен ти ма уз вод ног де ла те-
мељ ног ис пу ста) мо же би ти уве ден у ка та стар не по крет но сти, или 
по по тре би пар це ла ци јом из дво јен, та ко да се фор ми ра но ва гра-
ђе вин ска пар це ла П2. На ова ко из дво је ној по вр ши ни оба вља ће се 
са на ци о ни ра до ви, а на тој по вр ши ни су и оба вља ни ра до ви то ком 
из град ње во до за хват не гра ђе ви не у скло пу гра ђе ња бра не.

У Пот це ли ни 2 пар це ла ци јом је мо гу ће (али ни је нео п ход но) 
и ре ше ње по ко ме ће се из дво ји ти и дру ге по вр ши не ко је су ствар-
но за у зе те (из гра ђе не) вод ним објек ти ма или де ло ви ма из гра ђе них 
обје ка та на ко ји ма ће се гра ђе вин ске ин тер вен ци је оба вља ти.

У слу ча ју ка да се но ве пар це ле фор ми ра ју пре пар це ла ци јом 
на ве ћем бро ју ка та стар ских пар це ла у окви ру ви ше ка та стар ских 
оп шти на, но ва пар це ла се фор ми ра из де ло ва, а пре пар це ла ци ја се 
спро во ди за под руч је сва ке ка та стар ске оп шти не по је ди нач но и 
име ну је и обе ле жи но ва ка та стар ска пар це ла.

На но во фор ми ра ним ка та стар ским пар це ла ма у окви ру про-
стор не це ли не спро во ди се ка та стар ска пре на ме на (вод но и оста ло 
зе мљи ште).

За по тре бе на мен ског ко ри шће ња и одржавањa воднoг обје-
ка та и си сте ма у це ли ни, на кон што се и пре о ста ле по вр ши не у 
Пот це ли ни 2 при ба ве у јав ну сво ји ну, по ме ри ће се гра ни ца но во-
фор ми ра не пар це ле П1 на гра нич ну ли ни ју А51, А52, А53, А54, 
А55, А56, А57, и А58. При ступ свим објек ти ма и по вр ши на ма је 
мо гућ пре ко зе мљи шта на ко ме је ус по ста вље но пра во ко ри шће-
ња, или на осно ву пра ва упра вља ња вод ним објек том у скла ду 
са За ко ном о во да ма (к.п. бр. 1310, 1034 и 1041, све КО Па љу ви), 
пре ма по себ ном спо ра зу му соп стве ни ка и ко ри сни ка или пу тем 
из град ње но ве при ступ не са о бра ћај ни це.

За по тре бе из град ње, ре кон струк ци је и ко ри шће ња обје ка та 
на јав ним по вр ши на ма у окви ру но во фор ми ра них ка та стар ских 
пар це ла из ван об у хва та про стор них пот це ли на мо гу се фор ми ра ти 
гра ђе вин ске пар це ле на осно ву ур ба ни стич ке и ур ба ни стич ко-тех-
нич ке до ку мен та ци је из ра ђе не у скла ду са За ко ном о пла ни ра њу и 
из град њи и пре ма пра ви ли ма из град ње и уре ђе ња про сто ра утвр-
ђе них про стор ним пла ном је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

За по ла га ње пре ко вод ног или шум ског зе мљи шта де ло ва ин-
фра струк тур них мре жа и обје ка та тех нич ке ин фра струк ту ре (нпр. 
елек тро во до ви, укљу чу ју ћи из во ђе ње шум ских и пољ ских пу те-
ва), не фор ми ра ју се гра ђе вин ске пар це ле, а као до каз о ре ше ним 
имо вин ско-прав ним од но си ма при зна је се уго вор о уста но вља ва-
њу пра ва слу жбе но сти са вла сни ком зе мљи шта, од но сно јав ним 
пред у зе ћем, од но сно дру гом ор га ни за ци јом ко је га зду је вод ним, 
од но сно шум ским зе мљи штем, у скла ду са по себ ним за ко ном. Из-
во ђе ње пољ ских пу те ва, у слу ча ју да је при лаз по је ди ним по љо-
при вред ним пар це ла ма у сво ји ни фи зич ких ли ца оне мо гу ћен или 
из ра зи то оте жан вр ши се у по ја су не пот пу не екс про при ја ци је, од-
но сно за кљу че њем уго во ра о пра ву слу жбе но сти про ла за.

3.4.Правилаграђења

По чет на ак тив ност при из ра ди про јек та за из ме ну гра ђе-
вин ске до зво ле за бра ну „Па љу ви–Виш” мо ра би ти утвр ђи ва ње 
основ них га ба ри та и дру гих тех нич ких ка рак те ри сти ка из гра ђе ног 
обје ка та, као и обје ка та за ева ку а ци ју ве ли ких во да, све у ци љу 
утвр ђи ва ња но вог „нул тог ста ња” и ра ди про ве ре ста ња њи хо ве 
ста бил но сти и упо тре бљи во сти, а ти ме и од ре ђи ва ња вр сте и оби-
ма по треб них са на ци о них ра до ва. Про стор ни и га ба рит ни од но си, 

као и дис по зи ци ја, и ди мен зи је де ло ва објек та, да ти у овим пра ви-
ли ма гра ђе ња, пре у зе ти су и из рас по ло жи ве тех нич ке и дру ге до-
ку мен та ци је из ар хи ве Огран ка РБ „Ко лу ба ра” и то ком при пре ме 
за из ра ду и из ра де про јек та за из ме ну гра ђе вин ске до зво ле мо ра ју 
би ти про ве ре ни и до ка за ни. Зах тев за ло ка циј ске усло ве мо ра би-
ти до пу њен при ло гом ко ји ће са др жа ти сва утвр ђе на од сту па ња од 
ових пра ви ла.

Бра на је хо мо ге на, од гли но ви тог ма те ри ја ла, мак си мал не 
ви си не 15,50 m. Као ви со ка бра на и с об зи ром на за пре ми ну аку-
му ла ци је, као и ду жи ну у кру ни, бра на под ле же зах те ви ма из ра де 
Про јек та осма тра ња и оба ве шта ва ња, ко ји мо ра би ти са став ни део 
про јек та за из ме ну гра ђе вин ске до зво ле. Спро ве шће се ин стру-
мен тал на осма тра ња: ге о дет ско осма тра ње хо ри зон тал них и вер-
ти кал них по ме ра ња, за шта тре ба угра ди ти и на по де сни на чин 
ста би ли зо ва ти од ре ђе ни број стал них ре пе ра; и фи зич ка осма тра-
ња. Фи зич ка осма тра ња на бра ни под ра зу ме ва ју ме ре ње сле де ћих 
фи зич ких ве ли чи на: основ ни ме те о ро ло шки па ра ме три, ни во во де 
у аку му ла ци ји, ни вои под зем не во де у пи је зо ме три ма за шта се ус-
по ста вља сло же на и ши ро ко рас про стра ње на мре жа пи је зо ме та ра, 
ис пу шта ње (про ти цај) во де на те мељ ном ис пу сту Нео п ход ним ви-
зу ел ним осма тра њи ма тре ба да бу ду об у хва ће ни све зна чај ни де ло-
ви про стор них це ли на (те ло и бо ко ви бра на; пре лив ни ка на ли; сви 
при сту пач ни де ло ви те мељ ног ис пу ста; те рен у зо ни ре тен зи ја; и 
сви ин стру мен ти ко ји се угра де ра ди ин стру мен тал них осма тра ња).

Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за се и змич ко осма тра-
ње ви со ких бра на („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 6/88), на ла же да 
се пра ти ин ду ко ва на се и змич ност свих бра на гра ђе вин ске ви си не 
ве ће од 40 m, као и да се осма тра по на ша ња ви со ких бра на ко је 
се на ла зе у зо ни VII, VI II и IX сте пе на по ска ли MCS на деј ство 
ја ких зе мљо тре са. Пре ма овим кри те ри ју ми ма, бра на под ле же и 
се и змич ком осма тра њу на деј ство ја ких зе мљо тре са, али не и ин-
ду ко ва не се и змич но сти. Пра вил ник про пи су је да се за бра не чи ја 
је гра ђе вин ска ви си на ма ња од 30 m мо ра по ста ви ти мре жа од нај-
ма ње два ин стру мен та за се и змич ко осма тра ње ја ких зе мљо тре са, 
од ко јих се је дан по ста вља у те ме љу бра не.

Пре ма ре зул та ти ма ана ли за и про ра чу на про па га ци о ног та-
ла са при тре нут ном ру ше њу бра не и за слу чај пу не аку му ла ци је 
утвр ди ти обим и вр сту угро же но сти ста нов ни штва и ма те ри јал них 
до ба ра на про сто ру не по сред но низ вод но од бра на.

Бра на је фун ди ра на је на по влат ном гли но ви том сло ју ма ле 
во до про пу сно сти про сеч не де бљи не до 3 m ис под ко га је ко лек-
тор ски пе ско ви то – шљун ко ви ти слој не у твр ђе не де бљи не. По-
вр шин ски по влат ни гли но ви ти слој је ис ко ри шћен као при род ни 
те пих за сма ње ње про ви ра ња во де ис под бра не. У сре ди шњем де-
лу бра не, где су нај ве ћи при ти сци, при род ни те пих је са уз вод не 
стра не у ду жи ни 60–70 m оја чан ве штач ким те пи хом де бљи не 0,5–
1,0 m од гли но ви тог ма те ри ја ла са истог по зај ми шта ко је је ко ри-
шће но за на си па ње те ла бра не. У цен трал ном де лу бра не из ве ден 
је гли не ни чеп ду би не 1,0–1,50 m и ши ри не 3,00 m.

У низ вод ном де лу сто пе бра не из ве ден је хо ри зон тал ни дре на-
жни те пих од при род ног шљун ка де бљи не 0,60 m са дво стра ном фил-
тер ском за шти том од при род ног пе ска де бљи не сло ја 0,20 m, у ци љу 
сни же ња про вир не ли ни је у те лу бра не и дре ни ра њу во да ко је про ви-
ру кроз те ло и под ло гу бра не. Из раз ло га сма ње ња пи је зо ме тар ских 
при ти са ка у под ло зи бра не из ве де но је 20 са мо и злив них дре на жних 
бу на ра ду би не 10 m на ме ђу соб ном ра сто ја њу од по 15 m. 

Ко си не бра не су са ре ла тив но бла гим на ги би ма, об зи ром да 
се ра ди о хо мо ге ном ти пу бра не од гли не и на ги би су 1:2,5 до 1:5 
и уз вод не и низ вод не ко си не. Уз вод на ко си на је за шти ће на од деј-
ства та ла са на су том ка ме ном обло гом де бљи не 0,50 m, на под ло зи 
од ту ца ни ка и шљун ка де бљи не сло је ва по 0,20 m. Низ вод на ко си-
на бра не је за тра вље на. 

Сло бод ни пре лив на ле вом бо ку бра не са бр зо то ком и сла пи-
штем, иза бра на ви си на пре лив ног мла за би ла је 2 m и та ко до би-
је на ду жи на пре лив не иви це од 21 m. Пред ност је да та овом из бо-
ру ску пљег боч ног пре ли ва са са бир ним ка на лом ти па чун (пач ји 
кљун), бр зо то ком и сла пи штем за уми ре ње пре лив них во да ду жи-
не 24 m, с об зи ром на по тре бу да пре ко кру не бра не из ме сти јав ни 
пут ко ји је по нај но ви јој ад ми ни стра тив ној кла си фи ка ци ји др жав-
ни пут II А ре да.

Нео п ход но је из вр ши ти:
– ге о дет ско сни ма ње сто пе бра не и обје ка та ко ји су пред мет 

са на ци је (ра ди де фи ни са ња по вр ши не за из во ђе ње гра ђе вин ских 
са на ци о них ра до ва) и по по преч ним про фи ли ма; 
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– про ве ру за шти те уз вод не ко си не бра не ка ме ним на ба ча-
јем од ло мље ног ка ме на (ди мен зи је од ре ди ти из ана ли зе ути ца-
ја та ла са); де бљи на на су те обло ге од ло мље ног ка ме на је 50 cm, 
а за штит ног фил тер ског сло ја мин. 25 cm у два сло ја (гру бо зр ни 
шљун ча ни + пе шча ни фил тер).

– про ве ру фил тер ске за шти те;
– про ве ру ста ња низ вод ног дре на жног те пи ха се (из гра ђен из 

две вр сте фил тер ских ма те ри ја ла (пе шча ни + шљун ча ни са евен-
ту ал ним уче шћем круп ног пе ска.

Та бе ла 81:  Основ ни по да ци о бра ни пре у зе ти из до ступ не  
сту диј ске и тех нич ке до ку мен та ци је и ре зул та та  
ге о дет ског осма тра ња то ком 2015. го ди не

ко та кру не бра не 116,50 mнв
ко та ми ни мал ног успо ра 106,50 mнв
ко та нор мал ног успо ра за не при ко сно вен про стор 0 (Vkor. = 8,50 hm³) 113,00 mнв
ко та мак си мал ног успо ра 115,00 mнв
ши ри на кру не бра не  7,50 m
ду жи на бра не у кру ни 760,00 m
мак си мал на ви си на бра не 15,50 m
ко та кру не пре ли ва 113,16 m
мак си мал на про пу сна моћ пре ли ва 118,50 m³/s
укуп на ве ли чи на аку му ла ци је 8,80 hm³

Во до за хват на од вод ном ту не лу те мељ ног ис пу ста 
Те мељ ни ис пуст се са сто ји од ула за у те мељ ни ис пуст, уз вод-

не за тва рач ни це те мељ ног ис пу ста, че лич не це ви уну тар бе тон ске 
це ви и сла пи шта те мељ ног ис пу ста. Во до за хват је сме штен уз ула-
зни пор тал од вод ног ту не ла. Кон струк ци ја во до за хва та се са сто ји 
од ку ле за тва рач ни це и при ступ ног мо ста до за тва рач ни це. Од вод-
ни ту нел ду жи не 170,5 m је пот ко ви ча стог пре се ка преч ни ка 2,0 
m. Ко та гор ње ка ло те ту не ла 108,80 m, ко та фун ди ра ња ку ле 105,4 
mнв, ко та вр ха ку ле 116,0 mнв. Во до за хват на ку ла је ло ци ра на уз 
сам улаз у ту нел уз до пун ско об ли ко ва ње ула зног пор та ла.

Про ве ри ти ста ње сто пе те ме ља за тва рач ни це; пот пор ног зи-
да мо ста за при лаз шах ту за тва рач ни це; на сип при ступ ног пу та и 
огра ду на при ступ ном пу ту (че лич не це ви).

Хи дро ме ха нич ку опре му ула зне гра ђе ви не чи не: 
– вер ти кал на рав на че лич на ре шет ка у за ва ре ној на ула зу у 

до вод (све тли отвор 2,6x3,0; ко та пра га ре шет ке 106,5 mнв ); 
– по моћ ни и глав ни та бла сти за тва рач за све тли отвор 1,6x2,0 

(макс. хи дро ста тич ки при ти сак 8,5 mВС; за ва ре не из ра де са кли-
зним во ђе њем – во ђи це су ду жи не 10,20 m од пра га на ко ти 106,50 
mнв до ко те 116,70 mнв, по моћ ни са уз вод ним а глав ни са низ вод-
ним зап ти ва њем);

– аера ци о на цев фи 300 m ду жи не 7,7 m.
Пред ви ђа се за ме на хи дро ме ха нич ке опре ме уз по треб не 

ра до ве са на ци је и ре кон струк ци је. По гон оба за тва ра ча је руч-
ни по ста вљен на ко ти 116,70 mнв. Пла ни ра се да се пре тво ри у 
елек трич ни по гон до во ђе њем стру је и мон та жом елек тро мо то ра. 
По треб на је ре кон струк ци ја, евен ту ал но, за при ступ ни пло ча сти 
мост ра спо на 7,8 m осло њен на ку лу во до за хва та и пот пор ни обал-
ни зид ви си не 4,20 m са бар ба ка на ма 10x10 cm. 

Од вод ни ту нел из аку му ла ци је у ре ку Кр љу. У ци љу ста би ли-
за ци је и кон тро ле зах те ва них вод них ре жи ма у аку му ла ци ји одр-
жа ва се функ ци ја објек та хи дро тех нич ког ту не ла уз по тре бу но-
ве кон тро ле ста ња ту нел ске обо ге, пла ни ра не ра до ве на са на ци ји 
из ла зног пор та ла и ус по ста вља ње пра ће ња еле ме на та (бе тон ских 
кон тра фо ра) са на ци је ра ни је до го ђе ног кли зи шта у ле вом бо ку 
отво ре ног од вод ног ка на ла. 

Од вод ни ту нел је из гра ђен у скло пу ре гу ла ци је и из ме шта ња 
ре ке Клад ни це на де лу екс пло а та ци о ног под руч ја „Там на ва”. По-
ла зи од де сне оба ле аку му ла ци је и из ли ва се у ко ри то ре ке Кр ље 
од но сно ре ке Вра ни чи не. Про јек то ва на ду жи на од вод ног ту не ла је 
1750 m, преч ник 2,0 m, обло га ту не ла је бе тон ска, де бљи не 0,40 m. 
По ред на ве де них ак тив но сти пред ви ђа се на пла тоу у де сном уз-
вод ном бо ку бра не, где ће се фор ми ра ти ло кал ни мо ни то ринг цен-
тар (ко манд но-кон трол ни цен тар), уград ња од го ва ра ју ће опре ме у 
обје кат кон тер нер ског ти па, по ста вља ње стуб не тра фо ста ни це за 
по тре бе елек тро снаб де ва ња пла ни ра них по тро ша ча у окви ру бра-
не: за по тре бе ло кал ног мо ни то ринг цен тра, елек тро ак ту а то ра за-
тва ра ча и опре ме за кон тро лу ста ња бра не, спољ ну ра све ту по кру-
ни бра не и ева ку а ци о ним ор га ни ма и уз бу њи ва ње. Ин ста ли са на 
сна га је ре да 30 kVА, са ни ским ко е фи ци јен том јед но вре ме но сти, 

осим у ван ред ним си ту а ци ја ма. Пла ни ра на је из град ња ТС 10/0,4 
kV, 100 kVА са тран сфор ма то ром сна ге 50 kVА и на пој ног да ле-
ко во да 10 kV ко ји би био при кљу чен на да ле ко вод 10 kV „Ја буч је” 
из вод из ТС 35/10 kV „Лај ко вац”.

За пре нос по да та ка у окви ру пред ви ђе ног си сте ма да љин ског 
упра вља ња, мо ни то рин га и си сте ма за осма тра ње и оба ве шта ва ње 
(ОиО), за по тре бе по ве зи ва ња ло ка ци ја на бра на ма пла ни ра на је 
из град ња оп тич ке ин фра струк ту ре „оп тич ког ка бла у ПЕ це ви Ø 
40 mm” на ре ла ци ји глав ни мо ни то ринг цен тар „Там на ва – за пад-
но по ље” – ло кал ни мо ни то ринг цен тар. Пред ви ђе ни су ка бло ви 
ти па ТОСМ 03 (2x6)xI Ix0,4x3,5 ЦМАН са 12 син гле мод них вла ка-
на. За по ла га ње оп тич ких ка бло ва мак си мал но ко ри сти ти тра су и 
ро во ве по сто је ће те ле ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре.

У си сте му ОиО иза бра ти од го ва ра ју ће ло ка ци је за аларм не 
ста ни це. По ста вља ње ан тен ских сту бо ва вр ше се на осно ву ре ше-
ња ко јим се одо бра ва из во ђе ње ра до ва ко је из да је ор ган над ле жан 
за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле, а уз зах тев за из да ва ње ре ше ња 
под но си се до каз о ствар ном пра ву, ка да је зе мљи ште за по ста вља-
ње ан тен ског сту ба при ба вље но на осно ву утвр ђе ног јав ног ин те-
ре са за екс про при ја ци ју, или до каз о пра ву слу жбе но сти.

3.5.Заштитаживотнесредине

Нео п ход на је ак тив на при ме на ме ра за шти те с об зи ром на 
про це ну свих при сут них ри зи ка.

Де фи ни са ти уче шће ре тен зи о ног (не при ко сно ве ног) про сто-
ра за усво је ну (по твр ђе ну) ко ту пре ли ва у ци љу убла жа ва ња по-
плав них та ла са (врх и за пре ми на) и с об зи ром на ве ли чи ну мр твог 
про сто ра (на та ло же ни на нос).

Од ре ди ти га ран то ва ни еко ло шки про ти цај и с об зи ром на оп-
ште по тре бе ста нов ни штва низ вод но и при сут не по љо при вред не 
по вр ши не. Ста би ли за ци ја про то ка под ра зу ме ва и спре ча ва ње екс-
трем но ма лих про то ка, по себ но у то плом де лу го ди не.

Спро во ди ти си сте мат ско ме ре ње на но са, и кон тро лу про вир-
них во да кроз те ло бра не. До след но спро во ди ти ме ре за шти те од 
еро зи је и бу ји ца у це ло куп ном слив ном под руч ју.

Од го ва ра ју ће про ра чу не из ра ди ти узи ма ју ћи у об зир деј ство 
ве тра из ме ро дав ног (нај не по вољ ни јег) прав ца на по вр ши ну во де 
на ко ти 115,0, с об зи ром на про ра чу на ту ду жи ну за ле та (1,4 km), 
бр зи ну ве тра и ду жи ну тра ја ња (12 са ти). Бра не се с об зи ром на 
то да је гра ђе вин ска ви си на ве ћа од 15 m, пре ма кла си фи ка ци ји 
ICOLD-a, али и на шег пра вил ни ка, убра ја у ви со ке бра не. За ове 
бра не пред ви ђен је мо ни то ринг на осно ву пра вил ни ка за осма тра-
ње ви со ких бра на.

Пре про јек то ва ња и из во ђе ња са на ци о них ра до ва фор ма ли зо-
ва ти пра ви ла за ис пу шта ње во де из аку му ла ци је.

Из вр ши ти про ве ру ве ли ких во да ре ке Кр ље и по вр ху и по 
за пре ми ни.

Аку му ла ци ја до при но си ам би јен тал ним вред но сти ма окол-
ног пре де ла што ути че на мо гућ ност ко ри шће ња аку му ла ци је и 
при о ба ља за по тре бе ту ри зма, спор та и ре кре а ци је.

Аку му ла ци ја до при но си опле ме њи ва њу и пре чи шћа ва њу во-
да кроз за др жа ва ње на но са и аера ци ју при пре ли ва њу.

3.6.Смерницезаспровођењепланскогдокумента

План ска ре ше ња, смер ни це и пре по ру ке, као и пра ви ла уре-
ђе ња про сто ра и пра ви ла гра ђе ња за ову про стор ну це ли ну, спро-
во де се не по сред но, при ли ком из да ва ња ин фор ма ци је о ло ка ци ји 
и ло ка циј ских усло ва, као и из во да из план ске до ку мен та ци је за 
по тре бе фор ми ра ња зах те ва за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са. На кон 
при ба вља ња у јав ну сво ји ну свих по вр ши на у скло пу под бран ског 
пла тоа, у ко нач ном по ступ ку при ба вља ња упо треб не до зво ле за 
обје кат у це ли ни, до каз о уво ђе њу у по сед ће са др жа ти и пра во ко-
ри шће ња зе мљи шта и објек та, као је дин ства пред мет не не по крет-
но сти, у ко рист ЈП ЕПС.

С об зи ром на то да је реч о ви со кој бра ни пред ви ђен је мо ни-
то ринг на осно ву пра вил ни ка за осма тра ње ви со ких бра на. Осма-
тра ње мо ра да се вр ши у свим фа за ма екс пло а та ци је и у то ку гра-
ђе ња, али и за вре ме или на кон из у зет них и не у о би ча је них по ја ва 
ко ји ма су кон струк ци је из ло же не (ве ли ке во де, зе мљо тре си и сл.). 
По себ но тре ба обра ти ти па жњу у вре ме пра жње ња аку му ла ци је.

Пр ви за да так осма тра ња под ра зу ме ва про ве ру про јект них 
прет по став ки, на ро чи то у пр вим го ди на ма ко ри шће ња бра не. 
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Про јек том бра не се пред ви ђа од ре ђе но по на ша ње бра не у уна пред 
де фи ни са ним про јект ним усло ви ма ко ји се ти чу спо ља шњег оп-
те ре ће ња, ка рак те ри сти ка те ме ља, ре жи ма ра да и сл. Осма тра њем 
од ре ђе них фи зич ких ве ли чи на ове се прет по став ке про ве ра ва ју.

Пре из ра де идеј ног ре ше ња и про јек та за из ме ну гра ђе вин-
ске до зво ле бра на са ре тен зи о ним је зе ром нео п ход но је из вр ши-
ти струч но, ин же њер ско-ге о ло шко ре ког но сци ра ње те ре на ши ре 
ло ка ци је и по да та ка из ела бо ра та ге о ло шких ис тра жних ра до ва за 
пре град не про фи ле. 

Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња ши рег про сто ра аку му-
ла ци је и окру же ња за по тре бе раз во ја ту ри зма, спор та и ре кре а ци је 
би ће утвр ђе на у од го ва ра ју ћим пла но ви ма де таљ не ре гу ла ци је ко је 
ће до не ти је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Тим пра ви ли ма не мо гу се 
ме ња ти план ске про по зи ци је утвр ђе не Про стор ним пла ном.

4. ПОД РУЧ ЈЕ КО РИ ДО РА ДВО СТРУ КОГ 35 kV ДА ЛЕ КО ВО ДА 
„РУД НИК IIIA И IIIБ” ДО ТС „БА РО ШЕ ВАЦ”

4.1.Полазнеоснове

Ова пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња утвр ђу ју се за по-
тре бе уре ђе ња зе мљи шта у ко ри до ру да ле ко во да на пон ског ни воа 
35 kV у елек тро е нер гет ском си сте му ЈП ЕПС, Огра нак РБ Ко лу-
ба ра. Дво стру ки 35 kV да ле ко вод „Руд ник IIIa и IIIб” je над зем ни 
елек тро е нер гет ски вод од ТС 110/35 kV „Вре о ци” до бу ду ћег раз-
вод ног по стро је ња у Ба ро шев цу. У план ском пе ри о ду на ме сту ТС 
„Ба ро ше вац” ни је пред ви ђе на тран сфор ма ци ја на по на. 

Из град ња овог да ле ко во да пред ви ђе на је план ским ре ше њи ма 
Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за на се ље Вре о ци50 („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, број 54/08 – у да љем тек сту: ПГР за на се ље Вре-
о ци) и Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је за на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, 
Ме до ше вац и Бу ро во („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 58/08; 
у да љем тек сту: ПГР за на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу-
ро во), а за по тре бе на па ја ња елек трич ном енер ги јом ПК По ље „Ц”. 

Над зем ни елек тро е нер гет ски во до ви про јек ту ју се и из во де 
као си стем ко ји се са сто ји из ком по не на та, као што су сту бо ви, 
те ме љи, про вод ни ци, за штит на и си гур но сна ужад, зе мљо во ди, 
узе мљи ва чи, изо ла то ри, и изо ла тор ски лан ци, на осно ву Пра вил-
ни ка о тех нич ким нор ма ти ви ма за из град њу над зем них еле кро е-
нер гет ских во до ва на зив ног на по на од 1 kV до 400 kV („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 65/88 и 8/92) у по гле ду: до зво ље них уги ба про-
вод ни ка; ра спо на из ме ђу сту бо ва, ду жи не за те зних по ља; си гур-
но сних раз ма ка као нај ма њих до зво ље них раз ма ка из ме ђу де ло ва 
под на по ном, од но сно из ме ђу де ла под на по ном и узе мље ног де-
ла во да, за од го ва ра ју ћи на зив ни на пон; ге о ме триј ских и ствар них 
пре се ка жи ца; у по гле ду из бо ра тра се, си гур но сних ви си на и си-
гур но сних ра сто ја ња, си гур но сне уда ље но сти про вод ни ка, као и 
из бо ра ма те ри ја ла и ди мен зи ја ком по нен ти.

Лом би ло ко је ком по нен те над зем ног елек тро е нер гет ског 
во да има за по сле ди цу гу би так спо соб но сти пре но са елек трич не 
енер ги је. При ступ, у ко јем по у зда ност над зем ног елек тро е нер-
гет ског во да за ви си од нај ма ње по у зда не ком по нен те, омо гу ћи ће 
про јек тан ту да ускла ди фак то ре си гур но сти ком по не на та си сте ма 
ка ко би про јек то вао по у здан и си гу ран вод. Смер ни це за про јек-
то ва ње по у зда них над зем них елек тро е нер гет ских во до ва да те су 
ме ђу на род ном нор мом ИЕЦ 60826. 

Про јек том да ле ко во да мо ра да се де фи ни шу кли мат ски усло-
ви (до дат ни те рет, при ти сак ве тра) на под руч ју из град ње во да, 
прет по ста вље ни про сеч ни ра спон у во ду, про це ње не ду жи не по је-
ди них за те зних по ља во да и укуп ног во да. Про је кат мо ра са др жа-
ти про ра чун кри тич ног ра спо на и гра ви та ци о ног ра спо на за усво-
је ни про вод ник и усво је не кли мат ске усло ве. 

4.2.Просторниобухватинаменапростора

Пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе ња об у хва ће не су по-
вр ши не уну тар гра ни це ПГР за на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до-
ше вац и Бу ро во на ко ји ма се ус по ста вља ко ри дор за из град њу и 
одр жа ва ње дво стру ког да ле ко во да с об зи ром на тра су де фи ни са ну 
у про јект ној до ку мен та ци ји ко ја је у фа зи из ра де. План ска ре ше ња 
су узе ла у об зир про ме ну ди на ми ке пла ни ра них ру дар ских ак тив-
но сти и с тим у ве зи про ме ну ди на ми ке пре се ље ња до ма ћин ста ва 
у на се љи ма Ме до ше вац, Бу ро во и Зе о ке.
–––––––––––––––
50 Про стор на це ли на Ин фра струк тур ни ко ри дор, Пот це ли не 1 и 7.

Из бор тра се да ле ко во да из вр шен је на осно ву: 
– мор фо ло шких ка рак те ри сти ка те ре на; 
– мо гућ но сти ре ша ва ња имо вин ско-прав них од но са и с тим у 

ве зи оче ки ва не бр зи не из во ђе ње ра до ва; 
– вр сте обје ка та у ра спо ни ма, где до ла зи до пре ла за во да пре ко 

обје ка та, или до укр шта ња са дру гим ин фра струк тур ним објек ти ма 
и по себ ним те ре ни ма (ре ке, ја ру ге, ру дар ске ак тив но сти и сл.).

Тра са да ле ко во да утвр ђу је се у ду жи ни од око 6300 m са сле-
де ћим опи сом ли ни је во да: тра са у по љу из ме ђу сту бо ва са про-
јект ном озна ком 23 и 24 на ста ци о на жи km 0 + 000 ула зи у план-
ски об у хват на гра ни ци ка та стар ских оп шти на КО Вре о ци и КО 
Ме до ше вац; да ље из ме ђу ста ци о на жа km 0 + 396 и km 0 + 833 у 
ду жи ни од 437 m ви ше пу та пре се ца гра ни цу ка та стар ских оп шти-
на КО Ме до ше вац и КО Бу ро во; на де лу од ста ци о на же km 0 + 000 
до km 2 + 928 тра са се во ди кроз про стор ну це ли ну „По ље Е по сле 
2020. го ди не”; на ста ци о на жи km 2 + 409 у ду жи ни од око 300 m 
при бли жа ва се ку ћа ма у на се љу Бу ро во, али су сви по је ди нач ни 
објек ти зна чај но уда ље ни; на ста ци о на жи km 2 + 928 тра са пре-
ла зи у про стор ну це ли ну „Ин фра струк тур ни ко ри дор”, фа за II у 
КО Бу ро во и да ље кроз КО Зе о ке до km 3 + 930; на овом де лу Ин-
фра струк тур ног ко ри до ра пла ни ра но је из ме шта ње ре ке Пе штан 
у II фа зи и пла ни ран за јед нич ки ко ри дор за из ме шта ње не ка да-
шњег ДП IIА 363 (Р 201) по сле 2020 го ди не и ре зер ва ци ју за пру гу 
Аран ђе ло вац–Ла за ре вац51, та ко да су по зи ци је сту бо ва са про јект-
ном озна ком 36 и 37 кри тич не; од km 3 + 930 до km 5 + 992 тра са 
се во ди кроз део Зе о ка ко ји је ин ди рект но угро жен ру дар ским ак-
тив но сти ма на отва ра њу и екс пло а та ци ји ПК По ље „Е”, пре ла зе ћи 
пре ко ло ка ци ја по је ди нач них до ма ћин ста ва; од ста ци о на же km 5 + 
992 тра са је у Ин фра струк тур ном ко ри до ру; тра са у зад њем по љу 
сту бо ва пре ла зи пре ко ма јор ко ри та ре ке Пе штан (из ме шта ње ре-
ке: Сек тор I, ју жни обод ни ка нал) и ко ри до ра за из ме шта ње јав ног 
пу та (не ка да шњи др жав ни пут ДП IIА 363 (Р 201)), чи ја из град ња 
не по сред но пред сто ји.

Тра са се на укуп ној ду жи ни од око 6300 m укр шта се: 
– на ста ци о на жи km 0 + 313,2 са тра сом вре ло во да Вре о ци–

Ла за ре вац; 
– на ста ци о на жи km 0 + 456,0 са ре ком Пе штан;
– на ста ци о на жи km 0 + 976,6 и km 1 + 316,8 са Бу ро вач ким 

по то ком;
– на ста ци о на жи km 0 + 997,7 пре ла зи на сип де мон ти ра не 

пру ге Аран ђе ло вац – Ла за ре вац;
– на ста ци о на жи km 1 + 718 укр шта се са на сељ ском са о бра-

ћај ни цом ко ја је ве за оп штин ског пу та Л 1806 и не ка да шњег ДП 
IIА 363 (Р 201) по са да шњој тра си и при бли жа ва се гру па ци ји ку-
ћа у на се љу Бу ро во;

– на ста ци о на жи km 5 + 040, са при ступ ним пу тем за ме сно 
гро бље Зе о ке (ве за са оп штин ским пу тем Л 1806); 

– на ста ци о на жи km 6 + 110 пре ла зи пре ко ма јор ко ри та ре ке 
Пе штан (ЈОК) та ко што је прет по след њи стуб да ле ко во да пред ви-
ђен у ле вом фор лан ду из ме ште не ре ке, и

– на ста ци о на жи km 6 + 242,4 укр шта се са не ка да шњим пу-
тем ДП IIА 363 (Р 201) по тра си пред ви ђе ној за из ме шта ње овог 
пу та.

За ова ко де фи ни са ну тра су утвр ђу је се план ски об у хват 
укуп не по вр ши не 81,70 ha и то сле де ће ка та стар ске пар це ле на те-
ри то ри ји гра да Бе о гра да, под руч је ГО Ла за ре вац:

КО Ме до ше вац – 8,57ha: це ле ка та стар ске пар це ле к.п. 
бр. 1654/1; 1655/1; 1658; 1659; 1663/1; 1663/6; 1663/15; 1663/24; 
1663/25; 1663/31; 1663/32; 1663/33; 1663/34; 1676/2; 1677/1; 1683; 
1684/1; 1684/5; 1731/152; 1731/2; де ло ви к.п. бр. 1661, 1636/5; 
1663/35; 1718/2;

КО Бу ро во – 39,00 ha: це ле к.п. бр. 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 
11/1; 11/2; 12, 15; 16/1; 16/2; 17/2; 18; 51; 52; 53; 54; 55/2; 63/1; 
63/2; 64; 65; 66; 102; 103; 111; 133; 134; 135; 142; 143; 144; 160; 
161; 162; 163/1; 163/2; 163/4; 170/1; 170/2; 170/3; 170/4; 173; 174; 
189/4; 189/5; 190/3; 191; 193/1; 193/2; 193/3; 194/1; 194/2; 195/1; 
195/2; 198/2; 198/7; 400; 401; 517; де ло ви к.п. бр. 186; 200/1; 496; 
497; 498; 502; 509; 513; 
–––––––––––––––
51 Из град ња пру ге Ла за ре вац–Аран ђе ло вац се ви ше не пред ви ђа у раз вој ним пла-

но ви ма Же ле зни це Ср би је ад, па су у том сми слу и из да ти усло ви на кон спро ве-
де ног ра ног јав ног уви да.

52 К.п. број 1731/1 је за јед нич ка пар це ла за КО Ме до ше вац и КО Бу ро во и у КН за 
КО Бу ро во во ди се као к.п. број 517.
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КО Зе о ке – 33,63 ha: це ле к.п. бр. 734; 735/1; 735/2; 738/1; 
738/2; 738/3; 739/2; 740; 741/1; 745/1; 745/2; 746/1; 746/5; 747/1; 
747/2; 747/4; 747/5; 993; 994; 997/2; 997/3; 999; 1000; 1001; 1002/1; 
1002/3; 1002/4; 1025/1; 1025/2; 1025/3; 1027; 1028; 1029; 1031/1; 
1031/2; 1032/1; 1032/2; 1033; 1034; 1035; 1036/1; 1036/2; 1037; 
1038; 1039/2; 1040/2; 1040/3; 1040/4; 1040/5; 1070; 1072; 1073; 
1079; 1080; 1081; 1087; 1088/1; 1088/2; 1088/3; 1089; 1093; 1094; 
1095; 1102; 1104/1, 1105/1; 1105/2; 1112/1; 1114; 1115; 1119; 1120; 
1133/66; 1133/67; 1184/1; 1184/2; 1185; 1186; 1233; 1234; 1235; 
1236/1; 1249/2; 1264/1; 1264/2; 1265/1; 1265/2; 1265/3; 1266/1; 
1266/2; 1268; 1285/1; 1285/3; 1285/8; 1286; 1287; 1288/2; 1288/3; 
1288/4; де ло ви к.п. бр. 998; 1043; 1118; 1205; 1212; 1254; 1401; 
1410; 1412; 1413; 1415. 

4.3.Правилауређења

Ши ри на по треб ног ко ри до ра за из град њу пла ни ра ног да ле-
ко во да је 30 m, од но сно ус по ста вља се обо стра но по јас ши ри не 
15 m у од но су на осу тра се као зо на си гур но сти (за штит ни по јас) 
за но ви да ле ко вод и објек те око но вог да ле ко во да. У за штит ном 
по ја су, ис под, из над или по ред елек тро е нер гет ских обје ка та, не 
мо гу се гра ди ти објек ти, из во ди ти дру ги ра до ви, ни ти за са ђи ва-
ти др ве ће и дру го ра сти ње су прот но за ко ну, тех нич ким и дру гим 
про пи си ма.

У ко ри до ру утвр ђе ном гра нич ним ли ни ја ма по тач ка ма 1 до 
49 де фи ни са ним ко ор ди на та ма у др жав ном ко ор ди нат ном си сте-
му ни је до зво ље на из град ња дру гих обје ка та из у зев са о бра ћај них, 
вод них и обје ка та ли ниј ске ин фра струк ту ре пре ма план ским ре-
ше њи ма ПГР за на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро во.

У из у зет ним слу ча је ви ма у под руч ју зо не си гур но сти дру-
ги објек ти се мо гу гра ди ти са мо уз пи сме ну са гла сност вла сни ка 
елек тро е нер гет ског објек та ко ја се из да је у скла ду са тех нич ким 
нор ма ти ви ма за из град њу над зем них елек тро е нер гет ских во до ва.

У под руч ју зо не си гур но сти за бра ње но је са ди ти ра сти ње ко-
је мо же угро зи ти си гур ност љу ди, имо ви не, обје ка та и опре ме. Ра-
ди нор мал ног ко ри шће ња су сед них из гра ђе них обје ка та, вла сник 
да ле ко во да оба ве зан је да одр жа ва тра су у си гур но сној зо ни кре-
са њем или от кла ња њем ра сти ња без на кна де вла сни ку.

Вла сни ци и ко ри сни ци зе мљи шта и ин фра струк тур них обје-
ка та у зо на ма си гур но сти, не сме ју из во ди ти ра до ве ни ти за хва те 
ко ји мо гу угро зи ти при ступ да ле ко во ду и нор мал но функ ци о ни-
са ње да ле ко во да. Вла сни ци и ко ри сни ци зе мљи шта ду жни су да 
омо гу ће вла сни ку елек тро е нер гет ског во да при ступ објек ту у зо ни 
си гур но сти ра ди одр жа ва ња.

Тра са да ле ко во да се ус по ста вља уз по што ва ње си гур но сних 
ви си на и си гур но сних уда ље но сти у од но су на за те че не стам бе не 
згра де и дру ге објек те до ма ћин ста ва. За те че ни објек ти до ма ћин-
ста ва ко ја се пре се ља ва ју, укља ња ју се на кон спро ве де не екс про-
при ја ци је по што Вла да утвр ди јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју 
за по тре бе ру дар ских ак тив но сти или из град њу ин фра струк тур них 
обје ка та ко ји се из ме шта ју ра ди раз во ја по вр шин ских ко по ва. Ди-
на ми ка укла ња ња за те че них обје ка та је пре ма ствар ној ди на ми ци 
ру дар ских ра до ва. 

Пра во из град ње да ле ко во да ус по ста вља се по осно ву уго во ра о 
уста но вља ва њу пра ва ствар не слу жбе но сти за кљу че них са вла сни-
ци ма ка та стар ских пар це ла на ко ји ма је де фи ни сан ко ри дор и уго-
во ра о пра ву слу жбе но сти про ла за са вла сни ком по слу жног до бра.

4.4.Правилаграђења

Но ви дво стру ки ДВ 35 kV „Руд ник IIIа и IIIb” гра ди се у 
утвр ђе ном ко ри до ру са про вод ни ци ма Al/Če 6 : 1; 2x3x150/25 mm² 
на че лич но-ре шет ка стим сту бо ви ма ти па „бу ре”, са јед ним вр хом 
за за штит но уже, уз по што ва ње од ре да ба ва же ћег пра вил ни ка о 
тех нич ким нор ма ти ви ма, пре све га с об зи ром на си гур но сне ви си-
не и си гур но сне уда ље но сти. 

При пре ла ску во до ва пре ко обје ка та, од но сно при при бли жа-
ва њу во до ва објек ти ма, си гур но сна ви си на је јед на ка си гур но сној 
уда ље но сти ако за си гур но сну ви си ну ни је на ве де на по себ на вред-
ност. Од ред бе пра вил ни ка о тех нич ким нор ма ти ви ма за из град њу 
над зем них еле кро е нер гет ских во до ва при ме њу ју се и кад се вод 
при бли жи са о бра ћај ни ца ма, ре ци или ка на лу на уда ље ност ма њу 
од ви си не сту ба из над зе мље, с тим што се у том слу ча ју не при ме-
њу ју од ред бе о си гур но сној ви си ни.

За ме ста при сту пач на во зи ли ма (око на се ље них под руч ја, из-
над по ља око ко јих се на ла зе пољ ски пу те ви, из над ли ва да и ора-
ни ца, из над пољ ских пу те ва и шум ских пу те ва), си гур но сна ви си-
на и си гур но сна уда ље ност из но се: (1) си гур но сна ви си на – 6,0 m; 
и (2) си гур но сна уда ље ност – 5,0 m.

Во ђе ње во до ва пре ко згра да ко је слу же за ста лан бо ра вак љу-
ди мо же се из ве сти ако су за до во ље ни усло ви: за не при сту пач не 
де ло ве згра де (кров, дим њак и сл.) си гур но сна уда ље ност из но си 
3,0 m; и за стал но при сту пач не де ло ве згра де (те ра са, бал кон, гра-
ђе вин ске ске ле и сл.) си гур но сна ви си на и си гур но сна уда ље ност 
из но се 5,0 m, од но сно 4,0 m. Сма тра се да вод на зив ног на по на 
ве ћег од 20 kV пре ла зи пре ко згра де и кад је ра сто ја ње хо ри зон-
тал не про јек ци је нај бли жег про вод ни ка у нео т кло ње ном по ло жа ју 
од згра де ма ње од 5,0 m.

Си гур но сне ви си не и си гур но сне уда ље но сти од згра да ко-
је при па да ју истом по гон ском по стро је њу чи ји је и елек тро е нер-
гет ски вод (тран сфор ма тор ске ста ни це, раз вод на по стро је ња), а 
не слу же за ста но ва ње, мо гу би ти и ма ње од вред но сти да тих у 
Пра вил ни ку о тех нич ким нор ма ти ви ма за из град њу над зем них 
еле кро е нер гет ских во до ва ако се пред ви де од го ва ра ју ће за штит не 
ме ре за спре ча ва ње слу чај ног до ди ра про вод ни ка (нпр. по ста вља-
ње огра де, ла ко уоч љи вих нат пи са за упо зо ре ње и сл.).

За згра де са кро вом по кри ве ним за па љи вим ма те ри ја лом, ра-
ди за шти те во до ва од оште ће ња си гур но сна ви си на и си гур но сна 
уда ље ност из но се, без об зи ра на на пон во да: (1) си гур но сна ви си-
на из но си 12,0 m; и (2) си гур но сна уда ље ност 5,0 m.

Си гур но сна ви си на во да ко ји се укр шта или при бли жа ва 
пу те ви ма ре ги о нал ног или ло кал ног зна ча ја и пу те ви ма за ин ду-
стриј ске објек те ко ји су из гра ђе ни као пу те ви за оп шту упо тре-
бу из но си 7,0 m. Уда ље ност би ло ког де ла сту ба од спољ не иви це 
пу та, по пра ви лу, не сме би ти ма ња од 10 m, а у из у зет ним слу-
ча је ви ма мо же се сма њи ти на нај ма ње 5 m. Изо ла ци ја мо ра би ти 
елек трич но по ја ча на. 

У ра спо ну укр шта ња до зво ља ва се је дан на ста вак по про-
вод ни ку или за штит ном уже ту. Угао укр шта ња во да и др жав ног 
пу та II ре да, по пра ви лу, из но си нај ма ње 20°. За ло кал не пу те ве 
и пу те ве за ин ду стриј ске објек те угао укр шта ња ни је огра ни чен. 
Ако вод пре ла зи пре ко пар ки ра ли шта или ауто бу ског ста ја ли шта, 
си гур но сна ви си на из но си 7,0 m. Изо ла ци ја во да мо ра би ти ме-
ха нич ки и елек трич но по ја ча на. Сма тра се да вод пре ла зи пре ко 
пар ки ра ли шта, од но сно ауто бу ског ста ја ли шта и кад је ра сто ја ње 
хо ри зон тал не про јек ци је нај бли жег про вод ни ка у нео т кло ње ном 
ста њу ма ње од 5,0 m.

Пре по ру чу је се код укр шта ња са во до то ци ма (иако у овом 
слу ча ју ни су плов ни) да хо ри зон тал на уда ље ност би ло ког де ла 
сту ба из но си нај ма ње 10 m од оба ле и 6 m од сто пе на си па. Изо-
ла ци ја во да мо ра би ти ме ха нич ки и елек трич но по ја ча на. У ра спо-
ну укр шта ња ни је до зво ље но на ста вља ње про вод ни ка и за штит не 
ужа ди. Угао укр шта ња не сме би ти ма њи од 30°.

Код укр шта ња ви со ко на пон ског во да са дру гим ви со ко на пон-
ским во до ви ма и њи хо во ме ђу соб но при бли жа ва ње је са си гур но-
сном уда ље но шћу од 1,0 m и си гур но сном ви си ном во да од 2,5 m. 
Вод ви шег на по на по ста вља се, по пра ви лу, из над во да ни жег на-
по на. Гор њи вод мо ра се из гра ди ти са елек трич но по ја ча ном изо-
ла ци јом. Пре ла зак ни ско на пон ског во да пре ко ви со ко на пон ског 
во да ни је до зво љен. Си гур но сна ви си на во да из но си 2,5 m, а си-
гур но сна уда ље ност 2,0 m. Гор њи вод мо ра се из гра ди ти са елек-
трич ном по ја ча ном изо ла ци јом. Из над ни ско на пон ских про вод ни-
ка мо ра ју се по ста ви ти два обо стра но узе мље на си гур но сна уже та 
чи ја ра чун ска си ла ки да ња (ме ха нич ка чвр сто ћа) из но си нај ма ње 
1000 daN.

Вер ти кал на уда ље ност из ме ђу про вод ни ка и де ло ва згра де 
ис под про вод ни ка (сле ме кро ва, гор ња иви ца дим ња ка итд.) за во-
до ве са ви се ћим изо ла то ри ма из но си нај ма ње 3,0 m и у слу ча ју кад 
у ра спо ну укр шта ња по сто ји нор мал но до дат но оп те ре ће ње, а у 
су сед ним ра спо ни ма не ма тог оп те ре ће ња.

4.5.Заштитаживотнесредине

Олуј ни ве тро ви, ле де не ки ше, ни ске тем пе ра ту ре и сне жна 
ве ја ви ца мо гу до ве сти до ки да ња да ле ко во да и па да про вод ни ка 
на вла жно тло. С то га, по себ ну па жњу тре ба по све ти ти пра ће њу 
ути ца ја пла ни ра не из град ње на око ли ну у екс трем ним усло ви ма. 
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Тех нич ка до ку мен та ци ја по ко јој ће се да ле ко вод из во ди ти мо ра 
да са др жи и ме ре за сма ње ње ути ца ја из град ње во да у сми слу за-
шти те жи вот не сре ди не, сход но ва же ћим за ко ни ма.

Ме ђу на род на нор ма ИЕЦ 60826, пре по ру че на је као оквир за 
из ра ду на ци о нал них нор ми којимa тре ба утвр ди ти кли мат ске кри-
те ри ју ме спе ци фич не за од ре ђе ну зе мљу, ма да на ши кри те ри ју ми 
да ти пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма у од ре ђе ним си ту а-
ци ја ма да ју кри тич ни је ути ца је. При про јек то ва њу ком по не на та 
над зем них елек тро е нер гет ских во до ва де фи ни шу се оп те ре ће ња 
услед кли мат ских до га ђа ја: ве тар и пра те ће тем пе ра ту ре; лед без 
ве тра; и лед с ве тром. Циљ зах те ва по у зда но сти је да се оси гу ра да 
над зем ни елек тро е нер гет ски во до ви из др же де фи ни са на кли мат-
ска гра нич на оп те ре ће ња (ве тар, лед, исто вре ме но лед и ве тар) и 
оп те ре ће ња ко ја на ста ју као по сле ди ца на ве де них до га ђа ја за вре-
ме пред ви ђе ног рад ног ве ка во да, те да мо гу оси гу ра ти не пре кид-
ност ра да под тим усло ви ма. Као ре фе рент ни ни во по у зда но сти 
де фи ни са на је по у зда ност во да про јек то ва ног за по врат ни пе ри од 
кли мат ског до га ђа ја од нај ма ње 50 го ди на.

На ме сти ма укр шта ња или тан ги ра ња да ле ко во да са др жав-
ним, оп штин ским или не ка те го ри са ним пу те ви ма и дру гим на-
сељ ским са о бра ћај ни ца ма, ни ско на пон ским елек тро е нер гет ским 
во до ви ма, ТТ ли ни ја ма, згра да ма за ста но ва ње и дру гим згра да ма 
про јек то ва ти и из ве сти по ве ћа не ме ре за шти те и оси гу ра ња (љу ди, 
во зи ла, обје ка та и др.) од мо гу ћих по сле ди ца при ли ком пу шта ња 
да ле ко во да у рад (под на пон) или од слу чај них ха ва ри ја у ко ри до-
ру да ле ко во да и на са мом елек тро е нер гет ском во ду. 

На де лу тра се да ле ко во да кроз по тес Зе оч ке стра не где се 
оче ку ју ути ца ји ру дар ских ра до ва на бу ду ћем по вр шин ском ко пу 
По ље „Е”, на кон спро ве де них ге о тех нич ких и ин же њер ско-ге о ло-
шких ис пи ти ва ње ло ка ци ја за стуб на ме ста про це ни ти евен ту ал ну 
угро же ност сту бо ва, сни ми ти вер ти кал ност из ве де них сту бо ва и 
пра ти ти ста ње сту бо ва у по го ну. У слу ча ју да се ре ги стру ју од ре-
ђе ни по ре ме ћа ји и угро же на ста бил ност сту ба, про це ни ти по тре бу 
са на ци је (сма ње ње ра спо на за те зних по ља, из ра да но вих те ме ља 
сту ба са ши по ви ма или из ме шта ње сту ба).

4.6.Смерницезаспровођењепланскогдокумента

За по тре бе из град ње да ле ко во да „Руд ник IIIa и IIIб” и уво-
ђе ња у ка та стар во до ва за об у хва ће не ка та стар ске оп шти не, нео п-
ход но је обез бе ди ти про јект ге о дет ског обе ле жа ва ња по твр ђен од 
стра не ор га на над ле жног за по сло ве ур ба ни зма је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве за ко ри дор и по је ди нач на ме ста по ста вља ња (гра ђе ња) 
сту бо ва.

По жељ но је да про је кат по ко ме ће се гра ди ти да ле ко вод са-
др жа ти про ра чун пре но сне мо ћи да ле ко во да у гра ни ца ма до зво-
ље ног па да на по на. Про јект мо ра да са др жи по дат ке о кри тич ном 
ра спо ну и гра ви та ци о ном ра спо ну за усво је ни про вод ник и усво-
је не кли мат ске усло ве. Гра нич ни ра спо ни та бе ле уги ба мо ра ју об-
у хва та ти све ра спо не у про јек то ва ној мре жи. Из ра да мон та жних 
та бе ла за 35 кV вод je оба ве зна. 

5. ПОД РУЧ ЈЕ КО РИ ДО РА ЗА ИЗ МЕ ШТА ЊЕ ДА ЛЕ КО ВО ДА 
2х110 kV У ВРЕ О ЦИ МА

5.1.Полазнеоснове

Пла ни ра но из ме шта ње да ле ко во да, ка ко ко нач но из ме шта ње 
по се вер ној кон ту ри ПК „Ју жно по ље” у пост план ском пе ри о ду, и 
пр ва фа за из ме шта ња по ју жној и ис точ ној кон ту ри у за јед нич ки 
ин фра струк тур ни ко ри дор, та ко и етап на из ме шта ња у пр вој фа зи 
раз во ја овог по вр шин ског ко па, кроз зо ну пла ни ра ну за ру дар ске 
ак тив но сти ис пред фрон та раз во ја ко па, ру дар ско пред у зе ће је при-
пре ма ло као ко ор ди ни са ну ак тив ност са ЕМС АД, у све му пре ма 
Пра ви ли ма о ра ду пре но сног си сте ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
55/08) и у скла ду са За ко ном о енер ге ти ци. ЕМС АД је опе ра тор 
пре но сног си сте ма и тр жи шта елек трич не енер ги је у Ср би ји, ко ји 
оба вља де лат ност од оп штег ин те ре са, а на пла ни ра но из ме шта ње 
ин фра струк тур ног си сте ма не при ме њу ју се од ред бе о ре гу ла ци ји.

За ко ном53 је уре ђе но да над ле жни ор ган мо же на ло жи ти из-
ме шта ње енер гет ског објек та са мо у слу ча ју из град ње обје ка та 
–––––––––––––––
53 Члан 217. За ко на о енер ге ти ци.

са о бра ћај не, енер гет ске и ко му нал не ин фра струк ту ре, обје ка та 
за по тре бе од бра не зе мље, во до при вред них обје ка та и обје ка та 
за за шти ту од еле мен тар них не по го да и дру гих обје ка та ко ји се у 
сми слу за ко на о екс про при ја ци ји сма тра ју објек ти ма од јав ног ин-
те ре са, а ко ји се, због при род них или дру гих ка рак те ри сти ка, не 
мо гу гра ди ти на дру гој ло ка ци ји, као и у слу ча ју из град ње обје-
ка та и из во ђе ња ра до ва на екс пло а та ци ји руд ног бла га. У том слу-
ча ју тро шко ве из ме шта ња енер гет ског објек та, под ра зу ме ва ју ћи и 
тро шко ве град ње, од но сно по ста вља ња тог енер гет ског објек та на 
дру гој ло ка ци ји, сно си ин ве сти тор објек та због чи је из град ње се 
из ме шта енер гет ски обје кат.

За по тре бе отва ра ња но вог по вр шин ског ко па „Ју жно по ље”, 
од но сно, ње го вог де ла по вр шин ског ко па По ље „Г”, етап но из-
ме шта ње да ле ко во да ДВ 110 kV број 107/1 и 120/1 је пред ви ђе но 
ПГР за на се ље Вре о ци.

С об зи ром на то да је при ли ком де таљ них са гле да ва ња огра-
ни че ња и но вих са зна ња о вр ло сло же ним ин же њер ско-ге о ло шким 
усло ви ма екс пло а та ци је на но вом по вр шин ском ко пу до шло до 
про ме не ди на ми ке пла ни ра них ра до ва на екс пло а та ци ји угља, то 
је до ве ло и до ма њих ко рек ци ја тра се ових да ле ко во да у од но су 
пла ни ра но из ме шта ње. При ли ком из ме не тра се во ди ло се ра чу на о 
свим дру гим пла ни ра ним објек ти ма у ин фра струк тур ном ко ри до-
ру и из вр ше но је њи хо во дис по зи ци о но ускла ђи ва ње. Та ко ђе, због 
тех нич ки ра ци о нал ни је, јеф ти ни је из град ње и при вре ме ног ка рак-
те ра објек та на но вој тра си се пре шло на дво стру ки да ле ко вод. 

Из ме шта ње да ле ко во да по чи ње од сту ба бр. 20u (у ра спо ну 
по сто је ћих сту бо ва 20–21 ДВ број 107/1), од но сно од сту ба број 
20/1z (у ра спо ну по сто је ћих сту бо ва 17–18 ДВ 120/1)54. Од ових 
сту бо ва до но вих јед но стру ких уга о них за те зних сту бо ва, да ле ко-
во ди се као јед но стру ки, из во де по по сто је ћој тра си, па ра лел но са 
пу тем ДП IБ 22 (М 22), пре ла зе пре ко њи ва, пла тоа ко мер ци јал них 
скла ди шта угља и укр шта ју са три ДВ 35 kV. Да ље, да ле ко во ди 
пре ла зе на за јед нич ки стуб ти па „бу ре”, ода кле се на ста вља дво-
стру ки да ле ко вод. На овом де лу тра са пре ла зи пре ко об ра ди вог 
зе мљи шта, не ка те го ри са них пу те ва и по сто је ћих са о бра ћај ни ца и 
дру гих обје ка та у на се љу Вре о ци ко је се у це ли ни пре се ља ва пре-
ма ди на ми ци усло вље ној ди на ми ком раз во ја ру дар ских ак тив но-
сти. Но ва тра са се ус по ста вља дуж цен трал ног ин фра струк тур ног 
ко ри до ра, па ра лел но са пла ни ра ним из ме ште ним да ле ко во ди ма 
на пон ског ни воа 35 kV до но вог уга о ног за те зног сту ба 12z. 

Овим про стор ним пла ном ус по ста вља ју се пра ви ла уре ђе ња 
и пра ви ла гра ђе ња за по тре бе уре ђе ња по вр ши на (це ле или де ло ви 
ка та стар ских пар це ла) на ко ји ма је де фи ни сан ко ри дор за ову ета-
пу из ме шта ња пред мет них да ле ко во да из зо не ру дар ских ра до ва у 
окви ру про стор не це ли не „Ју жно по ље”, ло ци ра не у сре ди шњем 
де лу план ског под руч ја ПГР за на се ље Вре о ци, из ме ђу по сто је ћег 
и пла ни ра ног ин фра струк тур ног ко ри до ра и из ме ште ног ко ри та 
ре ке Ко лу ба ре, од но сно про стор них пот це ли на ове про стор не це-
ли не на под руч ју КО Вре о ци.

Етап но из ме шта ње ДВ 110 kV (107/1 и 120/1) под ра зу ме ва ус-
по ста вља ње но ве тра се на по вр ши на ма пла ни ра ним за ру дар ске ак-
тив но сти и тех нич ку и дру гу ин фра струк ту ру за по тре бе пре ра де 
ми не рал них си ро ви на, у пе ри о ду до ко нач ног за у зи ма ња зе мљи шта 
услед на пре до ва ња по вр шин ског ко па. Тра са пра ти за вр шну ју жну 
кон ту ру пла ни ра ног ПК По ље „Г” од сту ба 12 z. Де о ни ца из ме шта-
ња се за вр ша ва на но вим УЗ сту бо ви ма озна че ним као но ви „Је ла” 
стуб бр. 37/1u и но ви „Је ла” стуб бр. 35/1u, у ра спо ну по сто је ћих 
сту бо ва бр. 37/1-36/1 (ДВ 107/1) и по сто је ћих сту бо ва бр. 35/1-
34/1(ДВ 120/1), ода кле се на ста вља по сто је ћа тра са.

На овом де лу тра са пре ла зи пре ко об ра ди вих и ма њих шум-
ских по вр ши на, пољ ских пу те ва и на сељ ских са о бра ћај ни ца, ре-
ке Пе штан и др жав ног пу та ко ји се при о ри тет но из ме шта ју, али и 
пре ко дво ри шта стам бе них обје ка та до ма ћин ста ва ко ја су пла ни-
ра на за пре се ље ње. Тра са се укр шта, од но сно, па ра лел но во ди са 
тра сом ин тер ног пу та у си сте му РБ „Ко лу ба ра” за ве зу ис точ ног 
и за пад ног де ла Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на, ко ји се из ме шта 
ван гра ни ца от коп ног по ља ПК По ље „Г” у за јед нич ки ко ри дор 
са тра сом це во во да тех но ло шке во де из но во про јек то ва не црп не 
ста ни це за по тре бе „Пре ра де”. Ко ри дор за пут и це во вод усло вљен 
је гра ни цом ПК По ље „Г” и ме стом при кључ ка на из ме ште ни пут 
ма ги страл ног зна ча ја.
–––––––––––––––
54 Све озна ке сту бо ва пре у зе те су из Глав ног про јек та из ме шта ња да ле ко во да ДВ 

110 kV број 107/1 и 120/1 код Вре о ца – II – ета па „А”, Ге о ал фа, Бе о град, 2014. г. 
(у из ра ди).
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5.2.Просторниобухватинаменапростора

На иза бра ној тра си да ле ко во да ис по што ва ни су сви усло ви на 
ме сти ма укр шта ња са дру гим објек ти ма у скла ду са За ко ном о енер-
ге ти ци и од но сним пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за из-
град њу над зем них елек тро е нер гет ских во до ва. Но ва стуб на ме ста 
из ме ште них да ле ко во да при сту пач на су за во зи ла опе ра то ра, ка ко у 
фа зи из град ње, та ко и за одр жа ва ње. Те рен је из ра зи то рав ни чар ски, 
а ап со лут не ко те те ре на су ре ла тив но ујед на че не, 93–98 mнв. 

За по тре бе ре гу ла ци је ко ри до ра у овој ета пи из ме шта ња да ле-
ко во да об у хва ће не су сле де ће ка та стар ске пар це ле на под руч ју КО 
Вре о ци, град Бе о град, ГО Ла за ре вац: це ле к.п. бр. 1763/2, 1764/1, 
1784/1, 1784/2, 1890/1, 1890/2, 1890/4, 1896/1, 1896/2, 1922,1924/1, 
1924/2, 1924/3,1925, 1926, 1927/2, 1928/2, 1929/1, 1929/2, 1929/4, 
1930/1, 1930/2, 1931, 1939/1, 1939/2, 1941, 1950/2, 1952/1, 1952/2, 
1953/2, 1954/1, 1955/1, 1955/2, 1956/2, 1956/3, 1956/4, 2171/2, 
2171/3, 2171/4, 2183/1, 2183/2, 2184/1, 2184/2, 2184/3, 2184/4, 
2185/1, 2185/3, 2185/4, 2185/5, 2185/6, 2185/7, 2193/1, 2193/4, 
2194/1, 2194/2, 2195/1, 2195/2, 2195/3, 2195/4, 2195/5 и 2195/6; де-
ло ви к.п. бр. 1784/2, 2362/7, 2584, 2387/1, 2420/1 и 2420/2. 

Об у хва ће ни де ло ви ка та стар ских пар це ла де фи ни са ни су у 
др жав ном ко ор ди нат ном си сте му тач ка ма А 1 до А 30 на гра нич-
ним ли ни ја ма. 

Укуп на по вр ши на ко ри до ра да ле ко во да 6,44 ha, од че га је 
2,40 ha кроз за јед нич ки ко ри дор це во во да и пу та, од но сно, на по-
вр ши на ма ко је се уре ђу ју пре ма пра ви ли ма овог пла на за из град-
њу ин фра струк тур них обје ка та у окви ру ру дар ских ак тив но сти и 
то пра те ћих ру дар ских ак тив но сти на при пре ми ми не рал них си ро-
ви на. Пре о ста ла 4,04 ha се од но се на ко ри дор ко ји се фор ми ра на 
пар це ла ма при ба вље ним у јав ну сво ји ну за по тре бе ру дар ских ак-
тив но сти из ван ак тив ног де ла ко па у пр вој ета пи ње го вог раз во ја.

5.3.Правилауређења

Ши ри на ко ри до ра да ле ко во да је за на пон ске ни вое ни же од 
400 kV из но си нај ма ње 50 m (по 25 m обо стра но), а уве ћа ва се с 
об зи ром на кон фи гу ра ци ју те ре на, из гра ђе ност или ни во за га ђе но-
сти ва зду ха55. С об зи ром на то да је реч о вре мен ски огра ни че ном 
за у зи ма њу про сто ра, од но сно, да су план ска ре ше ња утвр ђе на за 
тра су, иза бра ну и по твр ђе ну од стра не опе ра то ра, ова пра ви ла се 
од но се на зе мљи шни по јас у об у хва ту гра нич них ли ни ја из ме ђу 
та ча ка Б1–Б14, де фи ни са них ко ор ди на та ма у др жав ном ко ор ди-
нат ном си сте му, тзв. гра ђе вин ски ко ри дор.

Пред ви ђе на ши ри на зе мљи шта за свр ста ва ње елек тро е нер-
гет ске ли ни је у про стор, утвр ђе на је као гра ђе вин ски, по гон ски, 
ути цај ни и ре монт ни ко ри дор елек тро е нер гет ске ли ни је. У та ко 
де фи ни са ном про сто ру елек тро е нер гет ски обје кат сво јим тех нич-
ким ре ше њи ма мо ра за до во ља ва ти све зах те ве за град њу, за шти-
ту жи вот не сре ди не и за шти ту имо ви не за јед ни це и по је ди на ца. У 
гра ђе вин ском ко ри до ру при ме њу ју се ва же ћи нор ма ти ви и тех нич-
ке пре по ру ке за објек те пре но сних си сте ма ЈП ЕПС и ЕМС АД.

Ши ри на по ја са зе мљи шта, ко ју за у зи ма елек тро е нер гет ска ли-
ни ја за но ви дво стру ки 110 kV да ле ко вод са из во ђач ким по ја сом и 
за штит ном зо ном (гра ђе вин ски ко ри дор) утвр ђе на је на ми ни мум 15 
m обо стра но од осе ње го вог спољ њег во ди ча. Под за штит ном зо ном 
под ра зу ме ва се про стор ис под за штит ног уже та у ко ме су про вод ни-
ци до вољ но за шти ће ни од ути ца ја ат мос фер ских пре на по на. 

За бра ње но је за са ђи ва ње др ве ћа и дру гог ра сти ња на зе мљи-
шту из над, ис под или на не про пи сној уда ље но сти од енер гет ског 
објек та. Опе ра тор си сте ма, над ле жан за енер гет ски обје кат, ду жан 
је да о свом тро шку ре дов но укла ња др ве ће или гра не и дру го ра-
сти ње ко је угро жа ва рад енер гет ског објек та. 

Вла сни ци и но си о ци дру гих пра ва на не по крет но сти ма56 ко-
је се на ла зе ис под, из над или по ред енер гет ског објек та не мо гу 
пред у зи ма ти ра до ве или дру ге рад ње ко ји ма се оне мо гу ћа ва или 
угро жа ва рад енер гет ског објек та без прет ход не са гла сно сти енер-
гет ског су бјек та ко ји је вла сник, од но сно ко ри сник енер гет ског 
објек та. Са гла сност ко ју из да је енер гет ски су бјект на зах тев вла-
сни ка или но си о ца дру гих пра ва на не по крет но сти ма ко је се на-
ла зе ис под, из над или по ред енер гет ског објек та, са др жи тех нич ке 
усло ве у скла ду са за ко ном, тех нич ким и дру гим про пи си ма. 
–––––––––––––––
55 Пре ма За ко ну о пла ни ра њу и из град њи.
56 Ово се од но си и на ра ни је вла сни ке не по крет но сти ко ји екс про при са не не по-

крет но сти ко ри сте до при во ђе ња пла ни ра ној на ме ни у окви ру екс пло а та ци је ми-
не рал них си ро ви на, у скла ду са За ко ном о екс про при ја ци ји.

Енер гет ски су бјект има пра во пре ла за и пре во за пре ко не по-
крет но сти дру гог вла сни ка ра ди из во ђе ња ра до ва на одр жа ва њу, 
кон тро ли ис прав но сти објек та, уре ђа ја или опре ме, као и из во ђе ња 
дру гих ра до ва и упо тре бе не по крет но сти на ко јој се из во де на ве де-
ни ра до ви са мо док ти ра до ви тра ју. Вла сник не по крет но сти је ду-
жан да омо гу ћи при ступ енер гет ским објек ти ма, да тр пи и не оме та 
из вр ше ње ра до ва. Енер гет ски су бјект је ду жан да на док на ди ште ту 
ко ју на не се вла сни ку не по крет но сти у то ку из во ђе ња ра до ва.

5.4.Правилапарцелацијеипрепарцелације

Ор ган над ле жан за по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра 
про во ди но ву ре гу ла ци ју на зе мљи шним че сти ца ма на ко ји ма је 
пре ма овим пра ви ли ма де фи ни сан ко ри дор за по тре бе из во ђе-
ња, ко ри шће ња и одр жа ва ња пред мет ног енер гет ског објек та, на 
осно ву зах те ва уз ко ји се под но си до каз о са гла сно сти ко ри сни-
ка екс про при ја ци је и Ре пу блич ке ди рек ци је за имо ви ну Ре пу бли-
ке Ср би је за све ка та стар ске пар це ле, као и про је кат ге о дет ског 
обе ле жа ва ња по твр ђен од стра не ор га на над ле жног за по сло ве 
ур ба ни зма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. На ве де не са гла сно сти 
се под но се као до каз о ре ше ним имо вин ско-прав ним од но си ма, с 
об зи ром на то да је на пред мет ним пар це ла ма утвр ђен јав ни ин те-
рес за екс про при ја ци ју не по крет но сти, а да се оне при ба вља ју у 
др жав ну сво ји ну пре ма ди на ми ци раз во ја ру дар ских ра до ва и пла-
ни ра ног из ме шта ња ин фра струк ту ре.

Као до каз о ре ше ним имо вин ско-прав ним од но си ма за из-
град њу ли ниј ских ин фра струк тур них обје ка та, у овом слу ча-
ју елек тро е нер гет ских обје ка та, по ред не пот пу не или пот пу не 
екс про при ја ци је, при зна ју се и уго во ри о уста но вља ва њу пра ва 
ствар не слу жбе но сти за кљу че ни са вла сни ци ма ка та стар ских пар-
це ла на ко ји ма је де фи ни сан ко ри дор и уго во ри о пра ву слу жбе но-
сти про ла за са вла сни ком по слу жног до бра. 

Уго во ри о уста но вља ва њу пра ва ствар не слу жбе но сти за-
кљу чи ће се за сле де ће пар це ле у ко ри до ру за етап но из ме шта ње 
да ле ко во да: 2171/2, 2171/3, 2171/4, 2183/1, 2183/2, 2184/1, 2184/3, 
2184/4, 2184/2, 2185/4,2185/1, 2185/3, 2420/1, 2362/7, 2420/2, 2194/1, 
2193/1, 2195/2, 2195/5,2195/4, 1763/2, 1764/1, 2387/1, 1954/1, 2584, 
1955/1, 1955/2, 1956/3, 1956/2, 1953/2, 1952/1, 1950/2, 2387, 1930/1, 
1930/2, 1929/1, 1929/4, 1926, 1925, 1924/3,1924/2, 2387, 1784/1, 
1784/2, 1890/1, 1890/2, 1896/1 и 1896/2 (све КО Вре о ци).

На оста лим об у хва ће ним пар це ла ма, по по тре би, за кљу чи ће 
се уго во ри о пра ву слу жбе но сти про ла за.

С об зи ром на то да пре ма од но сним за ко ни ма за из да ва ње 
енер гет ске до зво ле ни је нео п ход но обез бе ди ти до каз о ап со лут ном 
пра ву, од но сно пра ву за ку па зе мљи шта на ко ме се пла ни ра из град-
ња енер гет ског објек та, и по је ди нач на ме ста по ста вља ња (гра ђе ња) 
сту бо ва на енер гет ској ли ни ји утвр ђу ју се уну тар де фи ни са ног ко-
ри до ра и уво де у ка та стар не по крет но сти пу тем за бе ле жбе ствар не 
слу жбе но сти. Уго вор о ус по ста вља њу ствар не слу жбе но сти оба ве-
зно са др жи од ред бе о пред ви ђе ном екс пло а та ци о ном ве ку објек та, 
као и на чи ну са на ци је ло ка ци је по за вр шет ку екс пло а та ци о ног ве ка 
елек тро е нер гет ског објек та ра ди при во ђе ња ко нач ној на ме ни. 

5.5.Правилаграђења

У ко ри до ру за етап но из ме шта ње да ле ко во да и на де ло ви ма об-
у хва ће них ка та стар ских пар це ла из ван ко ри до ра за бра ње на је из град-
ња обје ка та ко ји ни су у функ ци ји оба вља ња енер гет ских де лат но сти, 
као и из во ђе ње дру гих ра до ва ис под, из над или по ред енер гет ских 
обје ка та, су прот но за ко ну, као и тех нич ким и дру гим про пи си ма57. 

Пра ви ла гра ђе ња се од но се на по ста вља ње но се ћих (ли ниј-
ских) и за те зних (по пра ви лу уга о них) сту бо ва и ус по ста вља ње 
про пи са них си гур но сних уда ље но сти и си гур но сних ви си на. Ко-
ор ди на та ма у др жав ном ко ор ди нат ном си сте му уга о них за те зних 
сту бо ва де фи ни са на је иза бра на тра са за етап но из ме шта ње пред-
мет них да ле ко во да.

Но се ћи сту бо ви се, по пра ви лу, по ста вља ју са мо у пра во ли-
ниј ској тра си. На пре за ње про вод ни ка, од но сно за штит не ужа ди код 
но се ћих сту бо ва у оба ра спо на је јед на ко, а про вод ни ци и за штит на 
ужад ни су са њи ма чвр сто спо је ни и на стуб се не пре но си ди рект-
но њи хо ва си ла за те за ња с јед не стра не сту ба, не го се пре но си са мо 
ре зул тан та си ле за те за ња с обе стра не, ако та ре зул тан та по сто ји.
–––––––––––––––
57 Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за из град њу над зем них елек тро е нер гет-

ских во до ва на зив ног на по на од 1 kV до 400 kV. 
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Код за те зних сту бо ва на пре за ње про вод ни ка, од но сно за-

штит не ужа ди не мо ра би ти јед на ко у оба ра спо на, про вод ни ци и 
за штит на ужад су са њи ма чвр сто спо је ни и на стуб се ди рект но 
пре но си си ла за те за ња сва ког про вод ни ка и за штит ног уже та са 
сва ке стра не сту ба.

Сту бо ви мо ра ју би ти та квих ди мен зи ја да на пре за ње ма те ри-
ја ла не пре ко ра чи гра ни цу до зво ље ног на пре за ња ни у јед ном слу-
ча ју оп те ре ће ња.

На све сту бо ве мо ра ју се по ста ви ти трај ни нат пи си са упо зо-
ре њем на опа сност од елек трич не стру је. Обез бе ди ти узе мље ња за 
за шти ту од гро ма узи ма ју ћи у об зир уче ста лост и ја чи ну гро мо ва 
у под руч ју тра се, си гур ност во да и уче ста лост ква ро ва.

При пре ла ску во до ва пре ко обје ка та, од но сно при при бли жа-
ва њу во до ва објек ти ма, си гур но сна ви си на је јед на ка си гур но сној 
уда ље но сти ако за си гур но сну ви си ну ни је на ве де на по себ на вред-
ност. За во до ве у на се ље ним ме сти ма си гур но сна ви си на из но си 
7,0 m, а изо ла ци ја мо ра би ти елек трич но по ја ча на. Ни је до зво ље но 
во ђе ње во до ва пре ко над зем них обје ка та у ко ји ма се на ла зи ла ко 
за па љив ма те ри јал (скла ди шта бен зи на, уља, екс пло зи ва и сл).

На про ла зу по ред обје ка та, хо ри зон тал на си гур но сна уда ље-
ност јед на ка је ви си ни сту ба уве ћа ној за 3,0 m, а мо ра из но си ти 
нај ма ње 15,0 m. Ни је до зво ље но на ста вља ње про вод ни ка и за-
штит них ужа ди. Си гур но сна уда ље ност од би ло ког де ла ста бла 
из но си 3,0 m. 

За во до ве на зив ног на по на 110 kV и за ви ше на зив не на по не 
си гур но сна уда ље ност мо ра се одр жа ти и у слу ча ју па да ста бла, 
при че му се си гур но сна уда ље ност ме ри од про вод ни ка у нео т кло-
ње ном по ло жа ју.

Код па ра лел ног во ђе ња и укр шта ња са др жав ним пу те ви ма 
II ре да, ло кал ним и пу те ви ма за ин ду стриј ске објек те ко ји су из-
гра ђе ни као пу те ви за оп шту упо тре бу, си гур но сна ви си на во да из-
но си 7,0 m. Уда ље ност би ло ког де ла сту ба од спољ не иви це пу та, 
по пра ви лу, не сме би ти ма ња од 10 m, а у из у зет ним слу ча је ви ма 
мо же се сма њи ти на нај ма ње 5 m. Изо ла ци ја мо ра би ти елек трич-
но по ја ча на. У ра спо ну укр шта ња до зво ља ва се је дан на ста вак по 
про вод ни ку или за штит ном уже ту.

На др жав ним пу те ви ма I ре да си гур но сна ви си на во да из но-
си 7,0 m. Хо ри зон тал на уда ље ност би ло ког де ла сту ба од спољ не 
иви це пу та из но си 20,0 m. Кад вод пре ла зи пут ове ка те го ри је, уда-
ље ност би ло ког де ла сту ба мо же би ти ма ња ако то усло вља ва ју 
ме сне при ли ке, али не сме би ти ма ња од 10,0 m. Изо ла ци ја мо-
ра би ти ме ха нич ки и елек трич но по ја ча на. Угао укр шта ња из но-
си нај ма ње 30о. У ра спо ну укр шта ња ни је до зво ље но на ста вља ње 
про вод ни ка и за штит не ужа ди.

Си гур но сна уда ље ност во да од при сту пач них де ло ва мо ста 
из но си 5,0 m, а од не при сту пач них де ло ва 3,0 m. На мо сту се мо ра 
угра ди ти за штит на огра да ко ја ће оне мо гу ћи ти до дир са де ло ви ма 
под на по ном.

Пре ла зак во до ва пре ко ан те на те ле ви зиј ских и ра дио–при-
јем ни ка до зво љен је ако су ис пу ње ни сле де ћи усло ви: си гур но сна 
уда ље ност мо ра из но си ти 5,0 m; изо ла ци ја мо ра би ти ме ха нич ки 
и елек трич но по ја ча на; и нор мал но до зво ље но на пре за ње не сме 
да пре ла зи 1/3 пре кид не чвр сто ће про вод ни ка и за штит не ужа ди. 
Ако је ра спон укр шта ња огра ни чен но се ћим сту бо ви ма, мо ра се 
про ве ри ти уда ље ност кад у пре ла зном ра спо ну оста је до дат но оп-
те ре ће ње, а у су сед ним ра спо ни ма не ма до дат ног оп те ре ће ња на 
про вод ни ци ма и за штит ној ужа ди. До зво ље на си гур но сна ви си на 
мо ра да из но си 2,0 m. Си гур но сна ви си на во да из но си 2,5 m, а си-
гур но сна уда ље ност 1,0 m. Вод ви шег на по на по ста вља се, по пра-
ви лу, из над во да ни жег на по на и мо ра се из гра ди ти са елек трич но 
по ја ча ном изо ла ци јом.

При нај ве ћем от кло ну про вод ни ка јед ног во да због деј ства 
ве тра, мо ра се про ве ри ти да ме ђу соб на уда ље ност про вод ни ка па-
ра лел них во до ва ни је ма ња од си гур но сних раз ма ка за ви ши на-
пон, с тим да не сме би ти ма ња од 70 cm кад про вод ни ци дру гог 
во да ни су от кло ње ни. 

На ме сту укр шта ња над зем ног елек тро е нер гет ског во да са 
те ле ко му ни ка ци о ним во дом си гур но сна ви си на из ме ђу нај ни жег 
про вод ни ка елек тро е нер гет ског во да и нај ви шег про вод ни ка те ле-
ко му ни ка ци о ног во да из но си за во до ве на по на од 35 kV до 110 kV 
је 3,0 m; у ра спо ну укр шта ња над зем ног елек тро е нер гет ског во-
да са те ле ко му ни ка ци о ним во дом изо ла ци ја мо ра би ти ме ха нич ки 
и елек трич но по ја ча на. Те ле ко му ни ка ци о ни ка бло ви по ло же ни у 
зе мљу мо ра ју се уда љи ти од сту бо ва елек тро е нер гет ских во до ва 

на зив ног на по на 110 kV нај ма ње 10,0 m. Ако су на ме сту укр шта-
ња те ле ко му ни ка ци о ни во до ви из ве де ни као ка блов ски, хо ри зон-
тал на про јек ци ја уда ље но сти нај бли жег про вод ни ка над зем ног 
елек тро е нер гет ског во да од нај бли жег сту ба ко ји но си те ле ко му-
ни ка ци о не во до ве, од но сно из вод те ле ко му ни ка ци о ног ка бла мо-
ра би ти нај ма ње јед на ка ви си ни сту ба елек тро е нер гет ског во да на 
ме сту укр шта ња, уве ћа ној за 3,0 m.

Си гур но сна ви си на и си гур но сна уда ље ност од жи ча не мре-
же у по љи ма за се ја ним хме љом, ви но гра ди ма и воћ ња ци ма из но-
се 3,75 m. При пре ла ску во да пре ко сто го ва и су ша ра, си гур но сна 
ви си на из но си нај ма ње 12,0 m, а си гур но сна уда ље ност мо ра да 
из но си нај ма ње 5,0 m без об зи ра на на зив ни на пон во да. 

Во ђе ње во до ва пре ко згра да ко је слу же за ста лан бо ра вак љу-
ди мо же се из ве сти ако су за до во ље ни сле де ћи усло ви:

– сма тра се да вод пре ла зи пре ко згра де и кад је ра сто ја ње 
хо ри зон тал не про јек ци је нај бли жег про вод ни ка у нео т кло ње ном 
по ло жа ју од згра де ма ње од 5,0 m;

– за не при сту пач не де ло ве згра де (кров, дим њак и сл) си гур-
но сна уда ље ност из но си 3,0 m;

– за стал но при сту пач не де ло ве згра де (те ра са, бал кон, гра-
ђе вин ске ске ле и сл) си гур но сна ви си на и си гур но сна уда ље ност 
из но се 5,0 m, од но сно 4,0 m; 

– вер ти кал на уда ље ност из ме ђу про вод ни ка и де ло ва згра де 
ис под про вод ни ка (сле ме кро ва, гор ња иви ца дим ња ка итд.) за во-
до ве са ви се ћим изо ла то ри ма из но си нај ма ње 3,0 m и у слу ча ју кад 
у ра спо ну укр шта ња по сто ји нор мал но до дат но оп те ре ће ње, а у 
су сед ним ра спо ни ма не ма тог оп те ре ће ња. 

Исти кри те ри ју ми се при ме њу ју и за згра де у ко ји ма се су ши 
се но, жи та ри це и сл. (се ња ци, ам ба ри и ко ше ви), чак и за ста кле-
ни ке и ста кле не ба ште.

Ин же њер ско-ге о ло шки и ге о тех нич ки усло ви 
Ис пи ти ва њем тла утвр ди ти ка рак те ри стич не ра чун ске вред-

но сти па ра ме та ра за ди мен зи о ни са ње и про ра чун ста бил но сти 
сту ба са блок-те ме љем (сте пен си гур но сти од пре вр та ња).

Че лич ни сту бо ви мо ра ју има ти те ме ље, од но сно сто пе од 
пло ча или пра го ва ди мен зи о ни са не та ко да при ти сак на тло не 
пре ђе до пу ште ну вред ност за од ре ђе ну вр сту тла. При про ра чу на-
ва њу те ме ља мо ра ју се упо тре би ти кон стан те ко је од го ва ра ју ста-
њу тла на тра си (до зво ље ни при ти сак на тло, кон стан та тла, от пор 
тре ња из ме ђу бе то на и тла и сл.). При ти сци на тло до зво ље ни за 
нор мал не слу ча је ве оп те ре ће ња мо гу се при ван ред ном оп те ре ће-
њу по ве ћа ти за 20%.

На чин из ра де и об лик те ме ља (плит ко или ду бо ко фун ди ра-
ње, при зма тич ни или сте пе на сти те ме љи, те ме љи од пло ча или 
пра го ва, раш чла ње ни те ме љи, те ме љи од мон та жних еле ме на та, 
фун ди ра ње на ши по ви ма, ан кер ни те ме љи у сте ни и сл.) мо ра ју да 
од го ва ра ју ши ри ни осно ве сту ба, ве ли чи ни на пад них си ла и мо ме-
на та и слич но.

5.6.Заштитаживотнесредине

Да ле ко во ди и тра фо ста ни це у свом не по сред ном окру же њу 
ства ра ју маг нет но зра че ње чи ја ин дук ци ја из но си од 5,0 μТ до ви-
ше од 100 μТ, али на уда ље но сти од 50 – 100 m из ме ре не вред но сти 
на гло опа да ју. Елек трич на по ља ис под да ле ко во да, на ви си ни 1 m 
од зе мље, до сти жу вред но сти од 0,6 kV/m, па и ви ше од 10 kV/m. 

Иако ра зна до са да вр ше на ис пи ти ва ња ни су до ка за ла ди-
рект ну ве зу из ме ђу да ле ко во да и људ ског здра вља, на осно ву не-
ких епи де ми о ло шких сту ди ја и број них екс пе ри мен тал них ис тра-
жи ва ња мо же се за кљу чи ти да елек тро маг нет на по ља и та ла си, 
при сут ни сву да око нас, чи ји се ин тен зи тет сва ко днев но по ве ћа ва 
пре ко до зво ље не гра ни це пред ста вља ју стал ну опа сност по људ-
ско здра вље чак и ка да су у окви ри ма до зво ље них гра ни ца. Са 
дру ге стра не, сма тра се да би чо век обо лео, пре ма ис тра жи ва њи ма 
вр ше ним на си са ри ма да је по треб но ду го трај но из ла га ње маг нет-
ном по љу ин тен зи те та пре ко 10 G (Ga uss-a). Да ле ко во ди од 110 и 
220 kV у ра ди ју су од 200 m има ју ин дук ци је до мак си мал но 0,002 
G, док је ја чи на маг нет ног по ља Зе мље 0,3–0,5 G. Пре ма епи де-
ми о ло шким и дру гим здрав стве ним ис тра жи ва њи ма код љу ди ко ји 
су жи ве ли по ред да ле ко во да, у зо ни елек тро маг нет ног ути ца ја и 
услед ти ме узро ко ва них аеро за га ђе ња, уочен је по ве ћан про це нат 
обо ле лих у од но су на кон трол ну гру пу али не у оби му да би се 
мо гло по у зда но за кљу чи ти дан по сто ји узроч но-по сле дич на ве за 
(раз ли ка је до 10% про це на та). 
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Упр кос овим на во ди ма, пре по ру ка је да се утвр ди елек тро-
маг нет ни ко ри дор елек тро е нер гет ске ли ни је пред мет ног да ле ко во-
да на пон ског ни воа 110 kV у скла ду са Пра вил ни ком о гра ни ца ма 
из ла га ња не јо ни зу ју ћим зра че њи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
104/09) ко јим се про пи су ју гра ни це из ла га ња не јо ни зу ју ћим зра че-
њи ма, од но сно ба зич на огра ни че ња и ре фе рент ни гра нич ни ни вои 
из ла га ња ста нов ни штва елек трич ним, маг нет ским и елек тро маг-
нет ским по љи ма раз ли чи тих фре квен ци ја. При том, во ди ти ра чу на 
да је од 2017. го ди не у при ме ни Пра вил ник о пре вен тив ним ме ра-
ма за без бе дан и здрав рад при из ла га њу елек тро маг нет ском по љу, 
ко јим се про пи су ју зах те ви ко је је по сло да вац ду жан да ис пу ни у 
обез бе ђи ва њу при ме не пре вен тив них ме ра са ци љем от кла ња ња 
или сма ње ња ри зи ка од на стан ка оште ће ња здра вља за по сле них 
ко ји на ста ју или мо гу да на ста ну при из ла га њу елек тро маг нет ском 
по љу од 0 Нz до 300 GHz на рад ном ме сту (и за рад на отво ре ном), 
гра нич не вред но сти из ло же но сти и ак ци о не вред но сти. 

5.7.Смерницезаспровођењепланскогдокумента

Екс пло а та ци о ни век пла ни ра них дво стру ких да ле ко во да 110 
kV за вр ша ва се на кон оба вље них прет ход них и при прем них ра до-
ва на ус по ста вља њу но ве елек тро е нер гет ске ли ни је и из град њи 
енер гет ског објек та на це ло куп ној ду жи ни пла ни ра не пр ве фа зе 
из ме шта ња ових да ле ко во да из зо не на ме ње не ру дар ским ак тив-
но сти ма у скла ду са ре ше њи ма ПГР за на се ље Вре о ци.

Ра ди уво ђе ња ре гу ла ци је елек тро е нер гет ског објек та пре ма 
овим пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе ња у јав не еви ден ци-
је из ра ди ће се од го ва ра ју ћи ела бо рат пре ме ра пред мет ног во да на 
осно ву ко јег се осни ва ка та стар во до ва и ус по ста вља про пи са на 
ба за по да та ка ка та стра во до ва. Етап ни ка рак тер пла ни ра ног из ме-
шта ња еви ден ти ра ће се у Збир ци ис пра ва (скуп ис пра ва ко је са др-
же ге о про стор не и дру ге по дат ке о во до ви ма, ствар ним пра ви ма 
на њи ма и има о ци ма ствар них пра ва на осно ву ко јих се вр ши упис 
или бри са ње упи са на во до ви ма). Во до ви и при па да ју ћи уре ђа ји 
на де лу тра се ко ја се из ме шта укла ња ју се са те ре на, а сви по да ци 
о њи ма се трај но ар хи ви ра ју у ба зи по да та ка ка та стра во до ва као 
не ва же ћи, та ко да се по зах те ву мо гу из да ти из ве шта ји из ба зе по-
да та ка ка та стра во до ва са на по ме ном да су укло ње ни.

Упи си по да та ка о ствар ним пра ви ма на не по крет но сти ма и 
на чи ну ко ри шће ња зе мљи шта, вр ши ће се не за ви сно од то га да ли 
по сто ји до каз да су из ми ре не оба ве зе у по гле ду на кна де због про-
ме не на ме не по љо при вред ног зе мљи шта, ко ја је за по тре бе екс-
пло а та ци је угља при вре ме ног ка рак те ра, али уз са гла сност др жав-
ног ор га на над ле жног за по сло ве по љо при вре де. 

6. УРЕ ЂЕ ЊЕ ДЕ ЛА КО РИ ДО РА ДР ЖАВ НОГ ПУ ТА  
ДП IIБ-363 ВРЕ О ЦИ–КРУ ШЕ ВИ ЦА

6.1.Полазнеоснове

Про стор ни раз вој на се ља Зе о ке, а ти ме и раз вој мре же са о бра-
ћај ни ца на под руч ју КО Зе о ке, уре ђу је се при ме ном од ред би Пла на 
ге не рал не ре гу ла ци је за под руч је на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до-
ше вац и Бу ро во („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 58/08 – у 
да љем тек сту: План ге не рал не ре гу ла ци је). У спро во ђе њу ци ље ва и 
кон цеп ци ја овог ур ба ни стич ког пла на, као и у при ме ни утвр ђе них 
план ских кри те ри ју ма, ме ра и ин стру ме на та, при о ри тет има:

– обез бе ђе ње нео п ход них усло ва за екс пло а та ци ју лиг ни та и 
дру гих ре сур са, у скла ду са за кон ским про пи си ма, оп штим раз вој-
ним опре де ље њи ма и по став ка ма овог пла на;

– обез бе ђе ње план ских, фи нан сиј ских и ин сти ту ци о нал них 
прет по став ки за бла го вре ме но спро во ђе ње Про гра ма пре се ље ња 
де ло ва на се ља у екс пло а та ци о ном под руч ју58 и из ме шта ње ин фра-
струк тур них си сте ма из зо не пла ни ра них ру дар ских ра до ва;

– са на ци ја на ста лих ште та од екс пло а та ци је и пре ра де лиг-
ни та и бу ду ће спре ча ва ње ди рект них и ин ди рект них не га тив них 
ути ца ја; 

– обез бе ђе ње нор мал них усло ва за жи вот и рад у де ло ви ма 
на се ља ко ја се из ме шта ју као и де ло ви ма на се ља ко ја ни су угро же-
на ру дар ским ра до ви ма.
–––––––––––––––
58 Про грам пре се ље ња на се ља је са став ни део ПГР за на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, 

Ме до ше вац и Бу ро во.

У скла ду са тим овим ур ба ни стич ким пла ном пред ви ђе на је:
– из град ња де о ни це др жав ног пу та II ре да Вре о ци–Кру ше ви-

ца59, не ка да шњи Р 201, од km 8+604 до km 13+184 оквир не ста ци-
о на же (по но вој ад ми ни стра тив ној кла си фи ка ци ји ДП IIБ 36360) на 
но вој тра си, као пр ва фа за из ме шта ња тра се овог пу та; 

– из град ња де о ни це ин ду стриј ског ко ло се ка уза не пру ге 
Ба ро ше вац–Зе о ке–Вре о ци у скла ду са по тре ба ма вла сни ка ко ло-
се ка61, од но сно из вр ше ње нео п ход них ра до ва на ин ве сти ци о ном 
одр жа ва њу ин ду стриј ског ко ло се ка ка ко би се оспо со био за по ве-
ћан рад по про јек то ва ним па ра ме три ма ко ло се ка.

План ски хо ри зонт до 2020 го ди не, што се ин фра струк тур-
них ка па ци те та ти че, мо же се по де ли ти у две фа зе. Фа зну по де лу 
не по сред но дик ти ра ју раз вој ни пла но ви по вр шин ских ко по ва, тј. 
вре мен ске про јек ци је отва ра ња ко по ва или по чет ка екс пло а та ци је 
на но вим ло ка ци ја ма. У пр вој план ској ета пи на пре до ва ње ис ко-
па у По љу „Б” и „Ц” за хва ти ће де ло ве на се ља Ба ро ше вац са ле ве 
стра не де о ни це пу та Вре о ци–Кру ше ви ца (не ка да шњи Р 201), ме-
сно гро бље и ло кал ни пут Стр мо во–Ба ро ше вац. Ра до ви на отва ра-
њу По ља „Е” за у зи ма ју део не ка да шњег пу та Р 201 и део на се ља 
Зе о ке са ње го ве ле ве стра не. Ак ту ел ним раз вој ним пла но ви ма РБ 
„Ко лу ба ра” ко ји ма су тре ти ра ни тех нич ки и тех но ло шки усло ви 
и ди на ми ка раз во ја ру дар ских ак тив но сти, пред ви ђен је пре лаз на 
си стем тра ка стих тран спор те ра пре за у зи ма ња зе мљи шног по ја-
са ин ду стриј ске пру ге, ко ја мо же оста ти у функ ци ји у пр вом де лу 
план ског пе ри о да на са да шњој тра си.

Пла ни ра но ши ре ње ру дар ских ра до ва на под руч ју на се ља Ба-
ро ше вац и Зе о ке, а ти ме и раз вој ру дар ско-енер гет ског ком плек са, 
ни је мо гу ће оства ри ти без из ме шта ња зна чај них ин фра струк тур-
них си сте ма (ре гу ла ци ја во до то ка Пе штан у из ме ште ном ко ри ту, 
са о бра ћај ни ца ДП IIБ 363 (Р 201) и дру га ин фра струк тур на мре жа 
ни жег ран га) из зо не по вр шин ских ко по ва. Ци ље ви ових из ме шта-
ња је су да се:

– обез бе ди ра ци о нал ност град ње и одр жа ва ња гру пи са них 
ин фра струк тур них си сте ма и тех но е ко ном ска оправ да ност ус по-
ста вља ња је дин стве ног ин фра струк тур ног ко ри до ра, ши ри не до 
мак си мум 300 m;

– са чу ва од но сно уна пре ди, у функ ци о нал ном и тех нич ком 
сми слу, по сто је ћа ин фра струк тур на мре жа ре ги о нал ног и ло кал-
ног зна ча ја; 

– обез бе ди про стор за функ ци о ни са ње по себ не мре же и обје-
ка та енер гет ске, са о бра ћај не и дру ге тех нич ке ин фра струк ту ре за 
по тре бе ру дар ско-енер гет ског си сте ма.

У пр вој фа зи ко ри дор се фор ми ра из ме ђу ко нач не ју жне и за-
пад не кон ту ре ПК „По ље Е” (у план ском пе ри о ду) и де ло ва на се-
ља Ба ро ше вац, и Зе о ке из ван ко нач не кон ту ре ко па. При о ри тет у 
из ме шта њу има ре ка Пе штан у де лу где се пред ви ђа тзв. ју жни 
обод ни ка нал (део I фа зе из ме шта ња ре ке Пе штан), с тим што ће 
се нај пре из ве сти тзв. by pass62, уз исто вре ме не ак тив но сти на пре-
гра ђи ва њу, на си па њу, ста би ли за ци ји и са на ци ји са да шњег реч ног 
ко ри та низ вод но од мо ста у Зе о ка ма, у сми слу ин же њер ске при-
пре ме зе мљи шта за тра си ра ње ин фра струк тур них обје ка та ко ји ће 
се из ме шта ти у пр вој фа зи ин фра струк тур ног ко ри до ра, пре све га 
ДП IIБ 363 (Р 201) Вре о ци–Кру ше ви ца. 

Пре ма ад ми ни стра тив ној кла си фи ка ци ји ДП IIБ 363 је др-
жав ни пут63, али ова са о бра ћај ни ца и у функ ци о нал ном по гле ду 
је сте обје кат ре ги о нал ног, од но сно под руч ног зна ча ја са до ми-
нант ном са о бра ћај ном функ ци јом и то с об зи ром на су сед не оп-
штин ске цен тре као чвор не тач ке по ве зи ва ња, по ло жај рас кр сни ца 
у мре жи др жав них пу те ва (ДП IА-22, ДП IБ-27), од но сно дру гих 
пу те ва ви шег ран га по ве зи ва ња, са би ра ње са о бра ћај них то ко ва и 
–––––––––––––––
59 У скла ду са Уред бом о из ме ни Уред бе о ка те го ри за ци ји др жав них пу те ва до 1. 

апри ла 16. го ди не.
60 Но ве оквир не ста ци о на же и ка те го ри за ци ја су с об зи ром на Уред бу о из ме ни 

Уред бе о ка те го ри за ци ји др жав них пу те ва.
61 Из град ња де о ни це ин ду стриј ског ко ло се ка у Пла ну раз ма тра на је као ал тер на ти-

ва трач ном тран спор ту.
62 By pass ко ри та ре ке Пе штан про јек то ван је у окви ру тех нич ке до ку мен та ци је (ге-

не рал ни и идеј ни про јек ти са од го ва ра ју ћим сту ди ја ма оправ да но сти) ре гу ла ци је 
ре ке Пе штан и кон тро ле оти ца ња по плав них во да (ВИ „Ја ро слав Чер ни”, 2008–
2011) као из ме шта ње и ре гу ла ци ја де ла то ка у зо ни отва ра ња ПК По ље „Е” пре 
по чет ка ру дар ских ак тив но сти и ак тив но сти на из ме шта њу пра те ћих ру дар ских 
обје ка та из на се ља Зе о ке ра ди при хва та ња не ре ду ко ва не по пла ве ре ке Пе штан и 
ње них при то ка до из град ње бра на и ре тен зи ја у сред њем то ку Пе шта на (ак тив не 
ме ре за шти те)

63 Од ред бе Уред бе о из ме ни Уред бе о ка те го ри за ци ји др жав них пу те ва за овај пут 
ва же до 1. апри ла 2016. го ди не.
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да љин ско по ве зи ва ње са о бра ћај них те жи шта (из вор ни и циљ ни 
то ко ви јав ног ли ниј ског пре во за, по је ди нач ног и ко лек тив ног пре-
во за љу ди и ро бе до и из ме ђу по је ди нач них ло ка ци ја и по го на у 
си сте му РБ „Ко лу ба ра”). Да кле, пре ма функ ци о нал ном зна ча ју ова 
са о бра ћај ни ца се мо же сма тра ти ве зним ре ги о нал ним пу тем, док 
је ње на спо ред на функ ци ја са бир на под руч на, што је ва жно у то ку 
пре се ље ња на се ља, а на ро чи то за део на се ља Зе о ке ко ји је ин ди-
рект но угро жен ру дар ским ра до ви ма и у ко јем жи ви 62 до ма ћин-
ства (27% од укуп ног бро ја до ма ћин ста ва у на се љу64) са око 200 
ста нов ни ка и за ко ји је пре се ље ње пред ви ђе но до 2020. го ди не. 

Ов де тре ба ис та ћи и ста ње оп штин ског пу та Ла за ре вац–Бу-
ро во–Ба ро ше вац (Л 1806), ко ји не мо же би ти функ ци о нал на за ме-
на за ДП IIБ 363, с об зи ром на то да на де лу из ме ђу Зе о ка и Ба ро-
шев ца у ду жи ни од 850 m, по преч ни про фил ове са о бра ћај ни це не 
за до во ља ва усло ве за без бед но од ви ја ње са о бра ћа ја у оба сме ра 
по што је ши ри на ко ло во за 3 до 4 m. 

У зе мљи шном и за штит ном по ја су пу та ДП IIБ 363 по из ме-
ште ној тра си, пла ни ра ни су дру ги си сте ми ни жег ран га што до дат но 
ис ти че зна чај бла го вре ме ног из ме шта ња. Не ки од ових си сте ма се 
из во де исто вре ме но а дру ги у ра ни јој или ка сни јој фа зи, али са уна-
пред тех нич ки при пре мље ним и обез бе ђе ним ме сти ма укр шта ња и 
па ра лел ног во ђе ња (ка на ли, бер ме, ро во ви, про пу сти, пот пор не кон-
струк ци је, га би о ни, ок на, убу ше не и угра ђе не за штит не це ви и др.).

Но ва са гле да ва ња да је по треб но ду же вре ме за обим не ра до-
ве на ин же њер ској при пре ми те ре на низ вод но од мо ста у Зе о ка ма 
и ста би ли за ци ју тра се по ко јој ће се из ме шта ти пут ДП IIБ 363 на 
овом по те зу, уз при сут не опе ра тив не про бле ме при ли ком пре се-
ље ња до ма ћин ста ва из на се ља Ба ро ше вац и Зе о ке, као и из ве сне 
из ме не у кон цеп ци ји и ди на ми ци ру дар ских ак тив но сти, раз ло зи 
су за уве ћа ње по треб ног вре ме на за ре а ли за ци ју I фа зе из ме шта ња 
са о бра ћај ни це ДП IIБ 363 (Р 201) у це ли ни, што им пли ци ра по тре-
бу ње ног етап ног из ме шта ња.

Од око 5,5 km ду жи не тра се за пла ни ра но из ме шта ње овог 
пу та, при о ри тет но ће се ре а ли зо ва ти око 3,4 km и то од по сто је ћег 
мо ста пре ко ре ке Пе штан дуж пла ни ра ног by pass-а ко ри та ре ке 
Пе штан, до при кљу че ња на по сто је ћу тра су у на се љу Ба ро ше вац. 
На де лу од ста ци о на же km 0 + 000,00 до km 2 + 102,50 про јек то ва-
не тра се за I фа зу из ме шта ња др жав ног пу та II Б ре да ДП IIБ 36365 
оба вља ће се при прем ни ра до ви, а нео п ход на са о бра ћај на по ве за-
ност оства ри ва ће се по по сто је ћој тра си кроз Ме до ше вац и Зе о ке 
до по сто је ћег пут ног пре ла за пре ко ин ду стриј ског ко ло се ка (ко ји 
ће ће се уки ну ти на кон пот пу ног пре ла ска на трач ни тран спорт), 
да ље пре ко по сто је ћег пут ног пре ла за и на сељ ске са о бра ћај ни це 
до из ме ште ног де ла ово га пу та. За ре а ли за ци ју ове тзв. Iа фа зе из-
ме шта ња, нео п ход на је из град ња тро кра ке рас кр сни це на тра си из-
ме ште не са о бра ћај ни це чи ме се ус по ста вља од го ва ра ју ћи при лаз 
мо сту на ре ци Пе штан (ко ји се за др жа ва) и ве за са на сељ ском са о-
бра ћај ни цом ко ју тре ба ре кон стру и са ти уз де ли мич ну из ме ну тра-
се из раз ло га са о бра ћај не без бед но сти и по сти за ња си ту а ци о них и 
тех нич ких па ра ме та ра утвр ђе них за ДП IIБ 363 (Р 201).

Ова кво етап но ре ше ње за до во ља ва функ ци о нал не, тех нич ке 
и зах те ве еко ном ске оправ да но сти, а у све му је у скла ду са раз-
во јем ру дар ских ак тив но сти и са ре а ли за ци јом из ме шта ња дру гих 
ин фра струк тур них си сте ма пре ма план ским ре ше њи ма Пла на ге-
не рал не ре гу ла ци је за под руч је на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до-
ше вац и Бу ро во.

6.2.Просторниобухват

Но во ре гу ла ци о но ре ше ње се ус по ста вља на по вр ши на ма из-
ме ђу са да шње тра се ДП IIБ 363 (Р 201) и ин ду стриј ске јед но ко ло-
сеч не пру ге (ко ја ће би ти де мон ти ра на и за ме ње на трач ним тран-
спор том) у зо ни нео бе збе ђе ног пут ног пре ла за у ни воу и гра ни це 
про стор них це ли на „По вр шин ски ко по ви” и „Ин фра струк тур ни 
ко ри дор”, утвр ђе них Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је, та ко да су у 
окви ру про стор не це ли не „По вр шин ски ко по ви” об у хва ће не по вр-
ши не на под руч ју КО Зе о ке (ГО Ла за ре вац, те ри то ри ја гра да Бе о-
гра да) и то це ле ка та стар ске пар це ле: 849, 850/1, 850/2, 850/3, 868, 
–––––––––––––––
64 Из вор по да та ка о бро ју до ма ћин ста ва је Еви ден ци ја до ма ћин ста ва и сни ма ње 

фи зич ких струк ту ра ко ја је спро ве де на 2008. го ди не за по тре бе из ра де Пла на ге-
не рал не ре гу ла ци је за на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро во и Про гра-
ма пре се ље ња, Књи га IV Сту диј ска и до ку мен та ци о на осно ва. 

65 Идеј ни про јект др жав ног пу та II ре да Ба ро ше вац–Зе о ке–Ме до ше вац – I фа за на под-
руч ју екс пло а та ци је по вр шин ских ко по ва, Са о бра ћај ни ин сти тут ЦИП, у из ра ди.

као и де ло ви к.п. бр. 893/1, 899, 1382/2 и 1426 (укуп но 2,95 ha). На 
де лу про стор не це ли не „Ин фра струк тур ни ко ри дор” (укуп но 1,93 
ha) фор ми ра се са о бра ћај ни ко ри дор у окви ру об у хва ће них ка та-
стар ских пар це ла: 866/1 (део), 867/1, 867/2, 867/3, 867/4 и 867/5 
(све КО Зе о ке).

6.3.Планирананаменаиначинкоришћењаземљишта

На укуп ној по вр ши ни од око 0,5 ha у окви ру Ин фра струк тур-
ног ко ри до ра ус по ста вља се са о бра ћај ни ко ри дор ко ји се уре ђу је 
пре ма овим пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе ња, а на ме њен 
је из град њи тро кра ке рас кр сни це на из ме ште ној тра си ДП IIБ 363 
(Р 201) за при лаз по сто је ћем мо сту на ре ци Пе штан (низ вод на 
крај ња тач ка by pass-а ко ри та ове ре ке) и де ла ве зне са о бра ћај ни це 
у Iа фа зи пла ни ра ног из ме шта ња.

Зе мљи ште у об у хва ту гра ни ца про стор не це ли не „По вр шин-
ски ко по ви”, од но сно, у овом слу ча ју де ла екс пло а та ци о ног под-
руч ја ПК По ље „Е”, у ци љу за шти те јав ног ин те ре са, пре ма од-
ред ба ма ур ба ни стич ког пла на је зе мљи ште у ре жи му по вр ши на 
на ме ње них „ру дар ским објек ти ма и ак тив но сти ма од јав ног ин те-
ре са” (зо на ру дар ских ак тив но сти) , што зна чи да је на об у хва ће-
ним по вр ши на ма, по ред ак тив них ру дар ских ра до ва, мо гу ће и ус-
по ста вља ње ко ри до ра за ин тер не тран спорт не и ин фра струк тур не 
си сте ме и са о бра ћај них при кљу ча ка на јав не са о бра ћај ни це. 

Зе мљи ште на ме ње но ру дар ским ра до ви ма ни је пред ви ђе но 
за из град њу гра ђе вин ских обје ка та, из у зет но, за ко ном је пред ви-
ђе но да се из град ња јав них пу те ва и дру гих са о бра ћај ни ца, ка на ла, 
елек трич них во до ва ви со ког на по на са за штит ним сту бо ви ма на 
екс пло а та ци о ном по љу, као и оста лих ин фра струк тур них и обје ка-
та ко му нал не ин фра струк ту ре мо же одо бри ти по прет ход но при ба-
вље ној са гла сно сти ми ни стар ства над ле жног за по сло ве ру дар ства 
и ге о ло ги је и уз на кна ду ствар не ште те про у зро ко ва не из град њом 
ових обје ка та при вред ном су бјек ту ко ји вр ши екс пло а та ци ју. Пре 
из да ва ња ло ка циј ских усло ва за из град њу ових обје ка та при ба вља 
се ми шље ње при вред ног су бјек та ко ји вр ши екс пло а та ци ју о пред-
ло же ном прав цу, по ло жа ју и огра ни че ном тра ја њу екс пло а та ци је 
ових обје ка та на екс пло а та ци о ном по љу. 

За кон ске од ред бе у том сми слу, од но се се на об у хва ће ни део 
про стор не це ли не „По вр шин ски ко по ви” укуп не по вр ши не 2,95 ha 
на ко ји ма се овим пра ви ли ма уре ђе ња, утвр ђу је ко ри дор по вр ши-
не око 0,71 ha за пла ни ра ну из град њу ве зне са о бра ћај ни це при-
вре ме ног ка рак те ра (под фа зе I фа зе из ме шта ња бив шег др жав ног 
пу та).

Пла ни ра на етап на из град ња под фа зе I фа зе из ме шта ња др-
жав ног пу та IIБ ре да ре гу ли са на је уну тар гра нич них ли ни ја ко-
ри до ра ко је су де фи ни са не тач ка ма са ко ор ди на та ма у др жав ном 
ко ор ди нат ном си сте му66 и то: 

– из ме ђу та ча ка Б1, Б2 и Б3; Б3 и Б4; Б4, А6, А5, А4 и А3; и 
А3, А2 и Б1 (ова ре гу ла ци ја је при вре ме ног ка рак те ра); и

– из ме ђу та ча ка Б3, Б5, Б7, Б9; и Б4, Б6, Б8, Б10 на де лу где се 
ко ри дор укр шта са зе мљи шним по ја сом са о бра ћај ни це ДП IIБ 363 
(Р 201) на ста ци о на жи km 2 + 102,50 из ме ште ња у I. фа зи.

При вре ме на са о бра ћај на ве за две тра се ДП IIБ 363 (Р 201) из-
ме ђу пут ног пре ла за пре ко ин ду стриј ске пру ге и по сто је ћег мо ста 
пре ко ре ке Пе штан је ду жи не око 485 m, од че га се из ме ђу оквир-
них ста ци о на жа ово га пу та од km 0 + 22,50 до km 0 + 92,50 пред-
ви ђа ре кон струк ци ја на по сто је ћој тра си. Из ме ђу ста ци о на жа km 0 
+ 92,50 и km 0 + 359,24 из град ње ве зне са о бра ћај ни це је по но вој 
тра си што од го ва ра но вој са о бра ћај ној функ ци ји ко ја се ус по ста-
вља. Из ме ђу ста ци о на же km 0 + 359,24 и km 0 + 485, од но сно на 
ме сту укр шта ја при вре ме не ве зе и но во про јек то ва ног пу та ДП IIБ 
363 (Р 201), про јек то ва на је тро кра ка рас кр сни ца где су раз дво је ни 
сме ро ви кре та ња во зи ла (по себ не тра ке за ле ва и де сна скре та ња). 
У ко нач ној ре а ли за ци ји I фа зе из ме шта ња, при вре ме на ве за се 
уки да, та ко да се по но во фор ми ра тро кра ка рас кр сни ца са пу ним 
ком фо ром. Део рас кр сни це је при лаз мо сту на ре ци Пе штан.

По вр ши не уну тар гра ни ца ко ри до ра уре ђу ју се пре ма пра ви-
ли ма Про стор ног пла на као јав на по вр ши на за из град њу од јав ног 
ин те ре са и то за фор ми ра ње стан дард ног ге о ме триј ског и са о бра-
ћај ног про фи ла дво трач ног ве зног јав ног пу та на је дин стве ном 
пла ну му и уре ђе ње пут ног по ја са од че га се са 5 m ши ри не ус по-
ста вља за штит ни по јас пу та.
–––––––––––––––
66 Ко ор ди на те да те у Про стор ном пла ну су ори јен та ци о не и зах те ва ју про ве ру у од-

го ва ра ју ћим про јек ти ма пар це ла ци је или при ли ком утвр ђи ва ња јав ног ин те ре са.
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Об у хва ће не зе мљи шне по вр ши не при ба вље не су у јав ну, 
од но сно др жав ну сво ји ну у по ступ ку екс про при ја ци је по осно ву 
утвр ђе ног јав ног ин те ре са за екс про при ја ци ју или ад ми ни стра тив-
ни пре нос, ко јом при ли ком је за но си о ца екс про при ја ци је Вла да 
од ре ди ла ру дар ско пред у зе ће. Ово зе мљи ште се не мо же оту ђи ти 
из јав не сво ји не, али се мо же усту па ти на упра вља ње јав ним пред-
у зе ћи ма, а под од ре ђе ним за кон ским усло ви ма мо же се и про ме ни-
ти ти ту лар јав не сво ји не (пре нос др жав не сво ји не у сво ји ну ло кал-
не са мо у пра ве). 

На об у хва ће ним по вр ши на ма из ван утвр ђе ног ко ри до ра мо-
гу ће је при вре ме но фор ми ра ње из во ђач ког по ја са у то ку из во ђе ње 
ра до ва на из град њи од но сно ре кон струк ци ји са о бра ћај ни це (из во-
ђач ки по јас). 

6.4.Правилауређења

Про стор на и фи зич ка струк ту ра у ко ри до ру пла ни ра на је на 
осно ву по ка за те ља си ту а ци о них и ни ве ла ци о них мо гућ но сти за 
раз вој тра се про пи са них за ко ном о јав ним пу те ви ма, пра вил ни ком 
о усло ви ма из аспек та без бед но сти са о бра ћа ја и тех нич ким нор-
ма ти ви ма, та ко да се не угро жа ва про точ ност, без бед ност во жње 
и жи вот на сре ди на. При ли ком из ра де сту диј ске и тех нич ке до ку-
мен та ци је по твр ди ти тех но-еко ном ску оправ да ност и одр жи вост 
етап ног ре ше ња за из ме ште ње пу та. 

На пла ни ра ну из град њу у ко ри до ру, укљу чу ју ћи и по ла га ње 
ко му нал не и дру ге ин фра струк ту ре, као и уре ђе ње пут ног по ја са, 
у сми слу за шти те жи вот не сре ди не, за шти те при ро де и пеј за жа, 
за шти те спо ме ни ка кул ту ре, за шти те од при род них не по го да и у 
ван ред ним си ту а ци ја ма, енер гет ске ефи ка сно сти и пра ви ла гра ђе-
ња ин фра струк тур них си сте ма при ме њу ју се пре по ру ке, смер ни це 
и оп шта пра ви ла упо тре бе зе мљи шта, гра ђе ња, уре ђе ња и за шти те 
про сто ра Про стор ног пла на.

Уре ђе ње пут ног по ја са спро во ди се ме ра ма пеј за жног об ли-
ко ва ња: ге о ме триј ским об ли ко ва њем кон тур них ли ни ја и озе ље-
ња ва њем у скла ду са зах те ви ма оп ти ке пу та.

6.5.Правилаграђења

Про јект ни еле мен ти по ду жног и по преч ног про фи ла утвр ђе-
ни су из аспек та без бед но сти са о бра ћа ја, екс пло а та ци о них ефе ка-
та, еко ло шких по сле ди ца и ква ли те та са о бра ћај ног то ка у све му 
пре ма За ко ну о јав ним пу те ви ма, про пи си ма, нор ма ти ви ма и стан-
дар ди ма за ову вр сту обје ка та и ра до ва.

Гра нич не еле мен те си ту а ци о ног пла на и по ду жног про фи ла 
пред ви де ти за ра чун ску бр зи ну Vр = 80 km/h. Ми ни мал ни ра ди јус 
хо ри зон тал не кри ви не је min R = 250 m. Мак си ма лан по ду жни на-
гиб из но си 3%. Уз ду жни про фил са о бра ћај ни це де фи ни сан је по 
осо ви ни пла ни ра не са о бра ћај ни це на ка рак те ри стич ним ста ци о на-
жа ма. 

Ши ри на ко ло во за глав не са о бра ћај ни це је 2 × 3,25 m, ивич-
них тра ка 2 × 0,35 m са бан ки на ма ши ри не 2 × 1,25 m. По преч ни 
на гиб ко ло во за у прав цу из но си 2,5%, док мак си мал ни по преч ни 
на гиб у кри ви ни из но си 7,0%. По преч ни пад бан ки не из но си min 
6% и усме рен је ка ко си на ма про фи ла. 

Од вод ња ва ње ат мос фер ске во де са ко ло во за је гра ви та ци о но, 
ре ше но по преч ним на ги бом ко ло во за, у ка на ле ко ји ма се ат мос-
фер ска во да са ко ло во за и при бре жне во де од во де до но во про јек-
то ва них про пу ста.

Пре по ру че на је сле де ћа ко ло во зна кон струк ци ја:
– ас фалт бе тон 16 – 5,00 cm; 
– би ту ми ни зи ра ни но се ћи слој BNS 22 – 2×6,00 = 12 cm;
– дро бље ни ка ме ни ма те ри јал 0/31 – 20 cm;
– шљун ко ви то пе ско ви ти ма те ри јал 0/63 – 30 cm, и 
– укуп но: D = 67,00 cm
Ин же њер скоге о ло шки и ге о тех нич ки усло ви 
На це ло куп ној тра си пу та на по вр ши ни те ре на за сту пљен је 

по во дањ ски алу ви јал ни слој пе ско ви то-пра ши на стог и гли но ви то-
пе ско ви то-пра ши на стог са ста ва.

Ла бо ра то риј ским ис пи ти ва њем узо ра ка тла за по тре бе из ра-
де Идеј ног про јек та са сту ди јом оправ да но сти др жав ног пу та II 
ре да Ба ро ше вац–Зе о ке–Ме до ше вац – I фа за на под руч ју екс пло-
а та ци је по вр шин ских ко по ва до би је ни су сле де ћи ре зул та ти: уче-
шће фрак ци ја у гра ну ло ме триј ском са ста ву – пе сак 3–22%, пра ши-
на 71–86% и гли на 6–12%; пре ма USCS кла си фи ка ци ји ис пи та ни 

узор ци има ју свој ства гли не ни ске пла стич но сти СL, ре ђе гли не 
сред ње пла стич но сти (СI); мак си мал на зби је ност по Прок то ру је 
(dmax = 15,9–17,8 кN/m³ за wopt = 12,9–17,2% а Ка ли фор ниј ски 
ин декс но си во сти CBR = 2,6–3,5%.

Пре ма до би је ним ре зул та ти ма по сто је ће тло је не по вољ но за 
из ра ду на си па, а по го то ву усе ка па се мо ра из вр ши ти за ме на ма-
те ри ја ла. За вр шни слој на си па мо ра да се ура ди у сло ју де бљи не 
30 cm од ква ли тет ни јег ма те ри ја ла, та ко да Ка ли фор ниј ски ин декс 
но си во сти CBR из но си нај ма ње 5%.

Ски ца 32. При каз ин же њер ско ге о ло шких ком плек са у зо ни  
пла ни ра ног ко ри до ра

Из вор:  Идеј ни про јект са сту ди јом оправ да но сти др жав ног пу та II ре да Ба ро ше вац–
Зе о ке–Ме до ше вац – I фа за на под руч ју екс пло а та ци је по вр шин ских ко по ва, 
ЦИП, 2012. год.

6.6.Правилапарцелацијеипрепарцелације

На об у хва ће ним по вр ши на ма ме ња се по сто је ћа ка та стар ска 
пар це ла ци ја за по тре бе фор ми ра ња гра ђе вин ских пар це ла за из-
град њу, од но сно ре кон струк ци ју јав не са о бра ћај ни ца у но вој ре-
гу ла ци ји и то:

– гра ђе вин ска пар це ла Г1 – де ло ви к.п. бр. 849, 850/1, 850/2, 
850/3, 868, 885, 893/1, 1382/2 и 1426; 

– гра ђе вин ска пар це ла Г2 – де ло ви 866/1, 867/1, 867/2, 867/3, 
867/4 и 867/5;

– гра ђе вин ска пар це ла Г3 – део к.п. бр. 866/1 (све КО Зе о ке, 
ГО Ла за ре вац).

Гра ђе вин ске пар це ле се фор ми ра ју та ко да об у хва та ју зе мљи-
шни пут ни по јас и за штит ни по јас пу та, ко ји се од ре ђу је у скла ду 
са За ко ном и на осно ву пра ви ла утвр ђе них Про стор ним пла ном, 
а у све му пре ма ре ше њи ма из тех нич ке до ку мен та ци је за са о бра-
ћај ни цу. За по тре бе фор ми ра ња гра ђе вин ске пар це ле, као и од ре-
ђи ва ња гра ни це са о бра ћај не по вр ши не јав не на ме не (гра ни ца ко-
ри до ра), вр ши се ис прав ка гра ни ца су сед них пар це ла, на пред лог 
упра вља ча пу та и уз са гла сност вла сни ка су сед них пар це ла. Ор-
ган над ле жан за по сло ве ур ба ни зма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
из да је усло ве за ис прав ку гра ни це су сед них пар це ла и по твр ђу је 
про је кат ис прав ке гра ни ца су сед них пар це ла. 

Пар це ла за из град њу Iа фа зе из ме шта ња пу та се фор ми ра из 
де ло ва, а на исти на чин пре ма усво је ном Про јек ту пар це ла ци је ко-
ји са др жи про јект ге о дет ског обе ле жа ва ња, по је ди нач но се име ну-
ју и обе ле жа ва ју но ве ка та стар ске пар це ле.

6.7.Смерницезаспровођење

Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња утвр ђе на у Про стор-
ном пла ну основ су за из да ва ње ло ка циј ских усло ва за из град њу, 
ре кон струк ци ју и дру ге по треб не ра до ве на етап ном из ме шта њу 
пу та ДП IIБ 363 (Р 201) ко ји су ре гу ли са ни од ред ба ма За ко на о 
пла ни ра њу и из град њи. Та ко ђе, мо гу би ти основ да се у ак ту над-
ле жног ор га на за I фа зу из ме шта ња овог пу та пред ви ди етап на ре-
а ли за ци ја из град ње.
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На осно ву да тих пра ви ла пар це ла ци је из ра ди ће се про јект 

пар це ла ци је са про јек том ге о дет ског обе ле жа ва ња и на кон ње го-
вог по твр ђи ва ња но ве пар це ле ће се уве сти у еви ден ци ју не по-
крет но сти за КО Зе о ке.

При при сту па њу из ра ди сту диј ске и тех нич ке до ку мен та-
ци је из вр ши ти де таљ ни пре глед ста ња по сто је ћег мо ста на ре ци 
Пе штан ко ји се за др жа ва и уса гла ша ва ње са тех нич ком до ку мен-
та ци јом за дру ге ин фра струк тур не си сте ме у Ин фра струк тур ном 
ко ри до ру.

При о ри тет но из ра ди ти про грам ге о тех нич ких ис тра жи ва ња 
и спро ве сти ова ис тра жи ва ња за ни во про јек та са о бра ћај ни це за 
гра ђе вин ску до зво лу, од но сно са де таљ но шћу ко ја обез бе ђу је зах-
те ва ну тач ност од 3% при из ра ди сту диј ске и тех нич ке до ку мен-
та ци је.

По тре бан ни во са о бра ћај но-тех нич ке опре ме де фи ни са ти у 
про јек ту са о бра ћај не сиг на ли за ци је и опре ме пу та ко ји је са став ни 
део тех нич ке до ку мен та ци је за из град њу са о бра ћај ни це.

За по тре бе оси гу ра ња пут ног пре ла за у ни воу, по по тре би, а у 
усло ви ма евен ту ал ног при вре ме ног за др жа ва ња ње го ве функ ци је 
у вре ме из град ње и ко ри шће ња Iа фа зе из ме шта ња пу та, из ра ди ти 
од го ва ра ју ћу тех нич ку до ку мен та ци ју. Пут ни пре лаз у ни воу (уко-
ли ко се он за др жа ва у функ ци ји за по тре бе тран спор та у си сте му 
РБ „Ко лу ба ра”) опре ми ти по лу бра ни ци ма са елек тро по став ним 
спра ва ма и све тло сним пу то пре ла зним сиг на ли ма, као и уре ђа јем 
за обез бе ђе ње са о бра ћа ја на пут ним пре ла зи ма ко ји се укљу чу је 
та сте ри ма или ме ња чи ма (тип III пре ма Упут ству 412 о опре ма-
њу пут них пре ла за у ни воу елек трич ним уре ђа ји ма за оси гу ра ње). 
Ру ко ва ње уре ђа јем оси гу ра ња ће вр ши ти чу вар пут ног пре ла за. За 
сме штај уре ђа ја и ли ца ко је ру ку је уре ђа јем пред ви де ти ку ћи цу на 
по год ној ло ка ци ји са ко је мо же да се ви ди зо на пут ног пре ла за. 
Ку ћи цу од го ва ра ју ћим при кључ ком по ве за ти на ди стри бу тив ну 
мре жу. Ра ди ре гу ли са ња са о бра ћа ја на пут ном пре ла зу по треб-
но је обез бе ди ти од го ва ра ју ћу ве зу из ме ђу ку ћи це пут ног пре ла-
за и су сед них по сед ну тих слу жбе них ме ста. С об зи ром на то да 
је же ле знич ка пру га елек три фи ци ра на, по треб но је по ста ви ти са 
обе стра не пру ге за штит не ка пи је за за шти ту кон такт не мре же од 
ван га ба рит них во зи ла. Та ко ђе је по треб но пред ви де ти из ра ду узе-
мље ња свих ме тал них еле ме на та ко ји се на ла зе на уда ље но сти до 
8 m од нај бли жег елек три фи ци ра ног ко ло се ка.

С об зи ром на пред ви ђе ни обим ра до ва на Iа и I фа зи из ме-
шта ња, нео п ход но је фор ми ра ти при вре ме но на се ље за 100 рад-
ни ка и при вре ме но гра ди ли ште са свим по треб ним ка па ци те ти ма. 
Ло ка ци ја је пред ви ђе на на km 2 + 500, са ле ве стра не у прав цу 
ра ста ста ци о на же пла ни ра ног из ме шта ња у I фа зи.

7. ПОД РУЧ ЈЕ КО РИ ДО РА ЗА СНАБ ДЕ ВА ЊЕ ПО ГО НА  
„ПРЕ РА ДЕ” У ВРЕ О ЦИ МА ТЕХ НИЧ КОМ ВО ДОМ

7.1.Полазнеоснове

Раз вој по вр шин ских ко по ва, ко ји тре ба да обез бе де уред но 
снаб де ва ње ЈП ЕПС до вољ ним ко ли чи на ма угља, до брим де лом 
за ви си од: бла го вре ме ног из ме шта ња во до то ка, са о бра ћај ни ца, 
енер гет ских, во до вод них, те ле ко му ни ка ци о них и дру гих ин фра-
струк тур них обје ка та из зо не пла ни ра них ру дар ских ра до ва; ефи-
ка сног ре ша ва ња имо вин ско-прав них и сво јин ских од но са, бла го-
вре ме не при пре ме план ске, сту диј ске и тех нич ке до ку мен та ци је 
и др. Про стор ни раз вој по вр шин ске екс пло а та ци је у цен трал ном 
де лу Ко лу бар ског ба се на до 2020. го ди не уре ђен је од ред ба ма Пла-
на ге не рал не ре гу ла ци је за на се ље Вре о ци („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, број 54/08). 

Пре ма од ред ба ма овог ур ба ни стич ког пла на из про стор не це-
ли на коп „Ју жно по ље”, ло ци ра не у сре ди шњем де лу тог план ског 
под руч ја, по сто је ћег и пла ни ра ног ин фра струк тур ног ко ри до ра и 
из ме ште ног ко ри та ре ке Ко лу ба ре, од но сно из про стор них пот це-
ли на на под руч ју КО Вре о ци, нео п ход но је из ме шта ње ма ги страл-
ног пу та ДП IБ 22 (М22) и то це лом ду жи ном ње го ве тра се и свих 
ин фра струк тур них си сте ма ко ји су ло ци ра ни у ње го вом са да шњем 
ко ри до ру, из ме шта ње енер гет ске ин фра струк ту ре: етап но из ме-
шта ње ДВ 110 kV (107.1 и 120.1), ДВ 35 kV (Ла за ре вац 1 – ТЕК, 
Руд ник 3, 4а и 4б), во до за хва та си ро ве во де на ре ци Ко лу ба ри и 
це во во да си ро ве во де и др. Пред ви ђе но је, та ко ђе, за у зи ма ње по-
вр ши не та ло жни ка и од во да от пад них во да по то ком Ја ру га, као и 

зо не по је ди нач них бу на ра из во ри шта во до во да „Вре о ци” и из во-
ри шта „Пе штан”, што зах те ва но ва тех нич ка ре ше ња и но ве ло ка-
ци је за објек те и мре жу. По ред из ме шта ња ових обје ка та, нео п ход-
но је пре се ље ње око 180 до ма ћин ста ва.

Стра те шким и раз вој ним пла но ви ма ЈП ЕПС и РБ „Ко лу ба-
ра” за сно ва ним на тех но-еко ном ским ре зул та ти ма Сту ди је из бо ра, 
огра ни че ња и отва ра ња по вр шин ских ко по ва „Ра дље во” и „Ју жно 
по ље” (УБ РГФ, Vat ten fall EMC, 2008.), пред ност је да та ПК „Ра-
дље во”, док ће се „Ју жно по ље” отво ри ти пар ци јал но, у пр вој фа-
зи са мо „По ље Г”. Ова кво раз вој но опре де ље ње омо гу ћи ло је ра-
ци о на ли за ци ју пла ни ра них из ме шта ња на ро чи то ва жних обје ка та 
тех нич ке ин фра струк ту ре кроз уво ђе ње етап них ре ше ња.

Из ме шта ње обје ка та за снаб де ва ње тех нич ком во дом „Ко лу-
ба ра – Пре ра да” у Вре о ци ма пред ста вља је дан од пред у сло ва за 
отва ра ње но вог по вр шин ског ко па По ље „Г”, што је из у зет но зна-
чај но за ду го роч ну ста бил ност и кон ти ну и тет про из вод ње угља на 
ко лу бар ским ко по ви ма. Пре ма пред ви ђе ној ди на ми ци ра до ва на 
дру гој фа зи из ме шта ња ре ке, по след ње ак тив но сти на но вом ко-
ри ту ре ке Ко лу ба ре и из град њи мо ста за пре лаз ин тер них ко му-
ни ка ци ја, од но сно са о бра ћај ну по ве за ност цен трал ног и за пад ног 
де ла Ба се на у си сте му РБ „Ко лу ба ра”, као и из град њи но ве црп не 
ста ни це, пла ни ра на је до кра ја 2017. го ди не, ка да се оче ку је да ће 
и ре ка Ко лу ба ра по те ћи но вим ко ри том. 

У окви ру ор га ни за ци о ног цен тра „Пре ра да” у Огран ку РБ 
„Ко лу ба ра” вр ши се пре ра да и опле ме њи ва ње ров ног угља са 
по вр шин ских ко по ва По ље „Б” и „Д”, ра ди до би ја ња асор ти ма-
на по треб них за снаб де ва ње тер мо е лек тра на, ши ро ку по тро шњу 
и ин ду стри ју. У скло пу „Пре ра де” ра де сле де ћи ор га ни за ци о ни 
де ло ви: Цен тар за струч не по сло ве, три по го на и Цен тар за ис-
пи ти ва ње угља и от пад них во да. У по го ну Опле ме њи ва ње угља, 
функ ци о ни шу че ти ри рад не је ди ни це, а јед на од њих је „Мо кра 
се па ра ци ја”, где се чи сти ров ни угаљ у те шкој сре ди ни (су спен зи-
ји во де и пе ска) и при пре ма за про цес су ше ња. Осим пра ног угља, 
из два ја се ја ло ви на, ко ја се жи ча ром тран спор ту је до де по ни је. 

7.2.Просторниобухватиначинкоришћењаземљишта

За по тре бе из ме шта ња ва жних обје ка та тех нич ке ин фра-
струк ту ре у окви ру ру дар ског ком плек са из дво је не су по вр ши не 
у об у хва ту про стор не це ли не „Ју жно по ље”67 те ри то ри ја гра да 
Бе о гра да, ГО Ла за ре вац на ко ји ма ће се, као етап но ре ше ње у за-
ви сно сти од ди на ми ке раз во ја ру дар ских ак тив но сти, фор ми ра ти 
за јед нич ки ко ри дор (са о бра ћај ни ца и це во вод тех нич ке во де) и ло-
ка ци ја црп не ста ни це, а пре све га при пре ми ти те рен за пла ни ра ну 
из град њу (пла ни ра ње те ре на и из ра да трај них зе мља них че по ва у 
на пу ште ним ве штач ким ко ри ти ма Ко лу ба ре и Пе шта на и у ме ли-
о ра ци о ном ка на лу) и то сле де ће ка та стар ске пар це ле: це ле к.п. бр. 
1763/1, 1763/2, 1784/1, 1924/2, 1924/3, 1925, 1926, 1927/1, 1928/1, 
1929/3, 1929/4, 1950/1, 1952/1, 1953/2, 1953/3, 1954/1, 1955/1, 
1955/2, 2152/2, 2160, 2161/1, 2161/2, 2163/1, 2163/2, 2163/3, 2163/4, 
2164/1, 2165/1, 2165/2, 2166/1, 2166/2, 2167/1, 2173, 2174, 2178/1, 
2178/5, 2178/6, 2179/1, 2179/3, 2179/4, 2179/5, 2179/6, 2182, 2183/3, 
2183/4, 2185/1, 2185/2, 2185/3, 2185/4, 2186/1, 2186/2, 2186/3, 
2187/2, 2190, 2191, 2192/1, 2192/2, 2193/1, 2193/2, 2193/3, 2193/4, 
2195/3; де ло ви к.п. бр. 793/1, 793/2, 794/1, 794/2, 795, 1784/2, 
2151/1, 2153, 2154, 2157, 2158, 2159/1, 2159/2, 2362/7, 2386/1, 
2387/1, 2387/2, 2420/1, 2420/2 и 2584 (све КО Вре о ци).

Из ме шта њем ре ке Ко лу ба ре пре ки да се са о бра ћај на ве за из-
ме ђу ис точ ног и цен трал ног де ла Ба се на од зна ча ја за функ ци о ни-
са ње ру дар ско-енер гет ског си сте ма. За по тре бе ус по ста вља ња ве зе 
са ин тер ним са о бра ћај ни ца ма пре све га уз ле во о бал ни на сип ре ке 
Ко лу ба ре, као и ње го вог про стор ног де фи ни са ња на под руч ју КО 
Ја буч је (те ри то ри ја оп шти не Лај ко вац) об у хва ће не су ка та стар ске 
пар це ле: к.п. бр. 793/3 и део к.п. бр. 8741/668 (Про стор на це ли на 3). 
–––––––––––––––
67 Пре ма по де ли на про стор не це ли не и пот це ли не у план ском об у хва ту Пла на ге-

не рал не ре гу ла ци је за на се ље Вре о ци.
68 Ка та стар ска пар це ла к.п. бр. 8741/6, КО Ја буч је за јед нич ка је за КО Ја буч је и 

КО Вре о ци, а у КН за КО Вре о ци во ди се као к.п.бр. 2407/3; нео б у хва ће ни део 
пар це ле к.п.бр. 2407/3 укљу чен је у но во фор ми ра ну гра ђе вин ску пар це лу за из-
град њу но вог ве штач ког ко ри та ре ке Ко лу ба ре у дру гој фа зи из ме шта ња из зо не 
ру дар ских ак тив но сти (Про јект пар це ла ци је за из ме шта ње ре ке Ко лу ба ре – II фа-
за у КО Вре о ци, ГО Ла за ре вац, Ре ше ње ГУ гра да Бе о гра да, по твр да бр. IX–24 бр. 
350.15-32/2012).
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7.3.Правилауређењаиправилаграђења

Ова пра ви ла уре ђе ња за об у хва ће не по вр ши не, при ба вље не у 
јав ну сво ји ну за по тре бе ру дар ских ак тив но сти од јав ног ин те ре са, 
од но се се на њи хо во ко ри шће ње у окви ру ак тив но сти на етап ном 
из ме шта њу из ван рад не кон ту ре ко па ва жних обје ка та тех нич ке 
ин фра струк ту ре РЕ ИС-а – вод них и са о бра ћај них). На осно ву тех-
нич ких и тех но ло шких зах те ва из во ђе ња пла ни ра них из ме шта ња, 
у ци љу за шти те жи вот не сре ди не и обез бе ђе ња са о бра ћај не по ве-
за но сти у си сте му ин тер них са о бра ћај ни ца и са мре жом јав них пу-
те ва, про стор је ор га ни зо ван по де лом на три про стор не це ли не са 
истим пра ви ли ма уре ђе ња и то:

Про стор на це ли на 1 на под руч ју КО Вре о ци (де ло ви к.п. бр. 
794/1, 794/2, 795) за по тре бе по ла га ња це во во да и из град њу во до-
за хва та у ко ри ту Ко лу ба ре69 и црп не ста ни це са при кључ ном са о-
бра ћај ни цом за шта се фор ми ра и уво ди у еви ден ци ју не по крет-
но сти но ва пар це ла вод ног зе мљи шта (П1) по вр ши не око 64 а као 
етап но ре ше ње; 

Про стор на це ли на 2 од но сно за јед нич ки ко ри дор на по вр ши-
ни од 31,04 hа на под руч ју КО Вре о ци (це ле к.п. бр. 1763/1, 1763/2, 
1784/1, 1924/2, 1924/3, 1925, 1926, 1927/1, 1928/1, 1929/3, 1929/4, 
1950/1, 1952/1, 1953/2, 1953/3, 1954/1, 1955/1, 1955/2, 2152/2, 2160, 
2161/1, 2161/2, 2163/1, 2163/2, 2163/3, 2163/4, 2164/1, 2165/1, 
2165/2, 2166/1, 2166/2, 2167/1, 2173, 2174, 2178/1, 2178/5, 2178/6, 
2179/1, 2179/3, 2179/4, 2179/5, 2179/6, 2182, 2183/3, 2183/4, 2185/1, 
2185/2, 2185/3, 2185/4, 2186/1, 2186/2, 2186/3, 2187/2, 2190, 2191, 
2192/1, 2192/2, 2193/1, 2193/2, 2193/3, 2193/4, 2195/3; и де ло ви к.п. 
бр. 793/1, 793/2, 1784/2, 2151/1, 2153, 2154, 2157, 2158, 2159/1, 
2159/2, 2362/7, 2386/1, 2387/1, 2387/2, 2420/1, 2420/2 и 2584) за 
по тре бе из град ње ин фра струк тур них обје ка та у окви ру ру дар ских 
ак тив но сти и при пре ме ми не рал них си ро ви на пре ма за ко ну ко јим 
се уре ђу је из град ња и ко ри шће ње ру дар ских обје ка та. 

За по тре бе из град ње гли не ног че па ко јим се за пу ња ва не ка да-
шње ми нор ко ри то ре ке Ко лу ба ре у окви ру Про стор не це ли не 2, фор-
ми ра се и уво ди у еви ден ци ју не по крет но сти но ва пар це ла П3 та ко 
да об у хва та сле де ће ка та стар ске пар це ле: це ле к.п. бр. 2152/2, 2160, 
2161/1, 2161/2, 2163/1, 2163/2, 2163/3, 2163/4, 2164/1, 2165/1, 2166/1 
и 2166/2; и де ло ве к.п. бр. 2151/1, 2153, 2154, 2157, 2159/2 и 2386/1;

Про стор на це ли на 3 је део по вр ши на по треб них у окви ру из-
град ње еле ме на та уре ђе ња ко ри та Ко лу ба ре – II фа за у КО Ја буч је 
(те ри то ри ја оп шти не Лај ко вац) на де лу мо стов ског пре ла за, а об у-
хва ће не су ка та стар ске пар це ле: к.п. бр. 793/3 и део к.п. бр. 8741/6. 

Тра са ми нор ко ри та у дру гој фа зи из ме шта ња ре ке Ко лу ба ре 
во ђе на је та ко да се укло пи у по ло жај тех но ло шког мо ста и у по-
сто је ће ко ри то ре ке Ко лу ба ре (не ка да шње ушће ре ке Вра ни чи не).

Из ме ште но ко ри то ре ке Ко лу ба ре у овој фа зи из ме шта ња ве-
ћим де лом (око 1900 m) пре ла зи пре ко про сто ра уну тра шњег од-
ла га ли шта по вр шин ског ко па „Там на ва – ис точ но по ље”. Део од-
ла га ли шта по ко ме се по ла же тра са из ме ште ног ко ри та, за пу ња ва 
се гли но ви тим пар ти ја ма ја ло ви не из ис ко па на по вр шин ском ко пу 
„Ве ли ки Цр ље ни”. 

Из ме ште но ко ри то ре ке Ко лу ба ре оства ру је сте пен за шти те 
окол ног под руч ја на сто го ди шњу ве ли ку во ду (Q 1% = 692 m³/s), 
са кон трол ним над ви ше њем на си па на хи ља ду го ди шњу ве ли ку во-
ду (Q 0,1% = 926 m³/s).

По што је про јек то ва ни на гиб ко ри та ма њи од при род ног, за 
по ни шта ва ње укуп не де ни ве ла ци је и по сти за ње бла гог по ду жног 
па да ко ри та (Јd = 0,30‰) ко ји по сле дич но обез бе ђу је ма ле бр зи не 
стру ја ња во де ко ри том и дру ге по вољ не хи дра у лич ке усло ве ка ко 
би се ми ни ми зи ра ло еро зи о но деј ство то ка, а де фор ма ци ја но вог 
ко ри та би ла кон тро ли са на и при хва тљи вог оби ма, пред ви ђен је 
бр зо ток на ги ба 1:5 са уми ру ју ћим ба зе ном ду жи не 30 m. Ко ри сна 
ви си на бр зо то ка са буч ни цом из но си 1,6 m.

На уз вод ном кра ју бр зо то ка пред ви ђен је праг ви си не 0,8 
m, чи ме је омо гу ће но не сме та но за хва та ње во де (у ма ло вод ном 
пе ри о ду) у во до за хва ту за црп ну ста ни цу „Пре ра де”, ко ја ће би-
ти сме ште на уз вод но од бр зо то ка на де сној оба ли. На уз вод ном и 
низ вод ном спо ју два ко ри та, пред ви ђе ни су че по ви ко ји се пра ве 
од гли но ви тог ма те ри ја ла. Уз вод ни и низ вод ни че по ви, кон кав не 
оба ле, зо на бу ду ћег мо ста и оба ле ко ри та на при род ном те ре ну об-
ла жу се ка ме ном.
–––––––––––––––
69 Во до за хват у ко ри ту Ко лу ба ре се гра ди на од но сном де лу но во фор ми ра не пар це-

ле за из ме шта ње ре ке по осно ву ре гу ли са ног пра ва ко ри шће ња во де и за у зи ма ња 
вод ног зе мљи шта. 

По сто је ћи објек ти за снаб де ва ње тех нич ком во дом слу же да 
обез бе де снаб де ва ње у укуп ном из но су од 480 m³/h сле де ћих по-
тро ша ча: хе миј ска при пре ма во де (200 m³/h); Tоплана, хла ђе ње 
агре га та у ко тлар ни ци (50 m³/h); од шља ки ва ње (40 m³/h); хи дрант-
ска мре жа (30 m³/h); про из вод ња у Xel la (40 m³/h); су ше ње угља 
(40 m³/h), мо кра се па ра ци ја (60 m³/h); и ре зер ва (20 m³/h).

Но ви објек ти на ло ка ци ја ма из ван про јек то ва них кон ту ра по-
вр шин ског ко па По ље „Г” тре ба да обез бе де снаб де ва ње тех нич-
ком во дом истих по тро ша ча, с тим што је пред ви ђе но да про јек-
то ва ни објек ти бу ду ди мен зи о ни са ни на ко ли чи ну во де ко ја је за 
10% ве ћа од ко ли чи не во де ко ја се тре нут но за хва та, та ко да про-
јек то ва ни ка па ци тет про јек то ва них обје ка та тре ба да из но си 528 
m³/h или 147 l/s. 

Пред ви ђе но је да но ви во до за хват бу де сме штен на де сној 
оба ли из ме ште ног ко ри та ре ке Ко лу ба ре и то на 30 m уз вод но од 
уз вод ног зу ба бр зо то ка на ста ци о на жи km 2 + 050 (из ме ште ног ко-
ри та ре ке Ко лу ба ре у II фа зи из ме шта ња). 

Основ ни прин цип ра да црп не ста ни це је ауто мат ски рад. 
Пред ви ђе но је да обје кат црп не ста ни це, бу де обје кат са по са дом, с 
тим што ће се упра вља ње црп ном ста ни цом вр ши ти са ко манд ног 
пул та у про сто ри ја ма Хе миј ске при пре ме во де у ком плек су „Пре-
ра де”. Основ ни прин цип ра да црп не ста ни це је ауто мат ски рад.

Из ме шта њем ре ке Ко лу ба ре пре ки ну та је са о бра ћај на ве за 
из ме ђу ис точ ног и цен трал ног де ла Ба се на од зна ча ја за функ ци-
о ни са ње ру дар ског си сте ма. Тра са ин тер ног пу та се из ме шта ван 
гра ни ца от коп ног по ља ПК По ље „Г” у за јед нич ки ко ри дор са тра-
сом це во во да тех но ло шке во де из но во про јек то ва не црп не ста ни-
це. Ко ри дор за пут и це во вод усло вљен је гра ни цом ПК По ље „Г” 
и ме стом при кључ ка на из ме ште ни пут ма ги страл ног зна ча ја.

Пра ви ла уре ђе ња за пла ни ра на етап на ре ше ња утвр ђу ју се 
ус по ста вља њем ре гу ла ци је за сле де ће објек те: 

(1) Црп на ста ни ца (но ва пар це ла П1)
Укуп на ду жи на са бир ног ка на ла во до за хва та је 60 m. Ка нал је 

тра пе зног по преч ног пре се ка, ши ри не у дну 5,0 m и на ги ба ко си на 
1:2. Во до за хват ни ка нал ће има ти уло гу та ло жни ка. Да би се спре-
чио ула зак пли ва ју ћег на но са у во до за хват, пред ви ђен је ис пред 
ка на ла зид са отво ри ма, на ко ји ма су пред ви ђе не ре шет ке. Пред-
ви ђе но је во до зап тив но об ла га ње ко ри та ка на ла. На сре ди ни ка на-
ла је пред ви ђен раз дел ни зид, ко јим се омо гу ћу је функ ци о ни са ње 
објек та во до за хва та и у пе ри о ду чи шће ња – док се јед на по ло ви на 
во до за хват ног ка на ла чи сти, дру га функ ци о ни ше и обр ну то. 

На обе стра не ка на ла, пред ви ђе не су сер ви сне са о бра ћај ни це. 
Ве за во до за хват ног ка на ла и уси сног ба зе на црп не ста ни це, 

ре а ли зу је се по мо ћу че лич не це ви преч ни ка D = 500 mm. Ова цев 
је ду гач ка 41,50 m. Уградњa oве це ви је пред ви ђе на ути ски ва њем. 
Цев је ис про јек то ва на та ко да из лив у цр пи ли ште бу де по то пљен. 

Обје кат црп не ста ни це са сто ји се из цр пи ли шта и ко манд ног 
де ла. Цр пи ли шни део се ра ди као ар ми ра но-бе тон ски бу нар преч-
ни ка 5,5 m. Ко манд ни део се са сто ји из ма шин ске ха ле, елек тро-
про сто ри је, кан це ла ри је, ма га ци на и ра ди о ни це и мо крог чво ра. 

У кру гу црп не ста ни це, пред ви ђе на је сеп тич ка ја ма и при-
кључ ни шахт за во до снаб де ва ње. Око објек та црп не ста ни це, пред-
ви ђе на је хи дрант ска мре жа ко ја је при кљу че на на по ти сни це во вод.

У ма шин ској ха ли су пред ви ђе на три пумп на агре га та – вер-
ти кал не бу нар ске пум пе са по ти сом из над осло нач ке пло че. Пум пе 
су ка па ци те та 73,5 l/s, на по ра 70 m и сна ге 90 kW. Пум пе су пред-
ви ђе не као две рад не и јед на ре зер вна. Рад пум пи је са про мен-
љи вим бро јем обр та ја. Све три пум пе тре ба да бу ду опре мље не 
фре квент ним ре гу ла то ри ма. 

Од стал не опре ме и уре ђа ја пред ви ђе ни су: мост ни кран, но-
си во сти 2 t и ра спо на 5 m; елек тро маг нет ни ме рач про то ка на по-
ти сном це во во ду у кру гу црп не ста ни це; и про тив у дар на по су да 
за за шти ту од хи дра у лич ког уда ра, сме ште на у по се бан обје кат у 
кру гу црп не ста ни це.

Ин ста ли са на сна га црп не ста ни це из но си 344 kW, а јед но вре-
ме на 234 kW.

За на па ја ње елек трич ном енер ги јом пред ви ђе на је из град ња 
но ве ТС 6/0,4 kV, 1x400 kVA, сме ште на у сло бод но сто је ћем објек-
ту по ред згра де црп не ста ни це.

На па ја ње ком плек са црп не ста ни це је пред ви ђе но на стра ни 
6 kV под зем ним ка блом истог ти па и пре се ка као по сто је ћи кабл 
за ТС у по сто је ћој црп ној ста ни ци ко ја се из ме шта, од пла ни ра-
не ТС до ме ста на ко ме се са да за вр ша ва по сто је ћи на пој ни кабл 
6 kV, где се на ње га спа ја ка блов ским спој ни ца ма. Пред ви ђе на је 
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уград ња енер гет ског тран сфор ма то ра пре но сног од но са 6/0,4 kV, 
сна ге 400 kVA. За по тре бе тра фо ста ни це су пред ви ђе на два оде ље-
ња – јед но за сме штај тран сфор ма то ра, а дру го за сме штај ви со ко-
на пон ског и ни ско на пон ског по стро је ња.

За сва ки агре гат пред ви ђе на је ло кал на сиг на ли за ци ја на ко-
манд но раз вод ном ор ма ну, за шти та агре га та и ме ре ња у црп ној 
ста ни ци, уну тра шње и спо ља шње осве тље ње, вен ти ла ци ја, гро мо-
бран ске ин ста ла ци је и др.;

(2) По ти сни це во вод си ро ве во де
Укуп на ду жи на по ти сног це во во да је 2900 m. Тра са це во во да 

је сме ште на у за јед нич ки ин фра струк тур ни ко ри дор са тра сом ин-
тер не са о бра ћај ни це ко јом се у функ ци о нал ном сми слу на док на-
ђу је са о бра ћај на ве за Вре о ци–Ско баљ, око ју жне гра ни це ПК По-
ље „Г”. Но ви це во вод се спа ја са по сто је ћим це во во дом уво ђе њем 
у но ви шахт на тра си по сто је ћег це во во да. Це во вод је преч ни ка 
400 mm, а цев ни ма те ри јал је епок си-фе нол смо ла;

(3) Ин тер на са о бра ћај ни ца за ве зу ис точ ног и за пад ног де ла 
Ко лу бар ског ба се на

За ра чун ску бр зи ну од 40 km/h утвр ђе ни су сле де ћи гра нич ни 
еле мен ти пу та:

– ши ри на са о бра ћај не тра ке ts = 2,75 m; 
– ши ри на ивич не тра ке ti = 0,20 m;
– ши ри на бан ки не tb = 1,00 m;
– ми ни мал ни ра ди јус хо ри зон тал не кри ви не Rmin = 45 m; 
– ми ни мал на ду жи на пре ла зне кри ви не Lmin = 30 m;
– ми ни мал ни па ра ме тар пре ла зне кри ви не Аmin = 40 m; 
– ду жи на прав ца 800 m ≥ L ≥ 80 m (кри ви не су прот ног сме-

ра), од но сно 160 m (кри ви не истог сме ра); 
– мак си мал ни по ду жни на гиб за пут IV раз ре да из но си in = 

8%, а ми ни мал ни in = 0,30%.
По преч ни на гиб ко ло во за у прав цу из но си ip = 2,5% јед но-

стра но. Мак си мал ни по преч ни на гиб за ми ни мал ни ра ди јус хо ри-
зон тал не кри ви не Rмин = 45 m из но си ip = 7%. За ра чун ску бр зи-
ну од 40 km/h мак си мал ни на гиб рам пе ви то пе ре ња из но си ir max 
= 1,5%. Ми ни мал ни на гиб рам пе ви то пе ре ња за ви си од ши ри не 
са о бра ћај не тра ке, и у овом слу ча ју он из но си ir min = 0,30%.

Тра са пу та де фи ни са на је јед ном осо ви ном, ко ја се са сто ји 
од пра ва ца, кру жних кри ви на и пре ла зних кри ви на. Укуп на ду-
жи на са о бра ћај ни це је 3085,20 m. Нај ма њи ра ди јус хо ри зон тал не 
кри ви не из но си 60 m а мак си мал ни 1200 m. У кри ви на ма чи ји су 
ра ди ју си ма њи од 200 m из вр ше но је про ши ре ње ко ло во за пре ма 
ва же ћим стан дар ди ма (кри ви не 1 и 2). Пре лаз из прав ца у кри ви ну 
(и обр ну то) из вр шен је по мо ћу пре ла зних кри ви на, сем на кри ви-
ни 3, где се због укла па ња у ко ри дор из вр шио пре лаз са прав ца у 
кру жну кри ви ну без пре ла зне кри ви не.

На ме сту укр шта ња пу та са свим по сто је ћим во до то ци ма 
(ста ро ко ри то Ко лу ба ре, Пе шта на и ме ли о ра ци о ни ка нал), ко ри та 
ових во до то ка се за тр па ва ју и пра ве се гли не ни че по ви. Од брам бе-
ни на си пи се ски да ју и ви ше ни су у упо тре би јер се во де усме ра ва-
ју у но ва ко ри та во до то ка, а по сто је ћа ко ри та по ста ју су ве ја ру ге.

Ни ве ле та при кључ ног пу та (на пр вих 95 m пла ни ра не са о-
бра ћај ни це) ускла ђе на је са про јек том из ме шта ња пу та ДП IБ 22 
(М22). На де лу у усе ку пред ви ђа се по ду жни на гиб ни ве ле те од 
0,30%. На пре о ста лом де лу пут је на ла зи кон стант но у на си пу са 
на ги бом 0%, а ефи ка сно од вод ња ва ње во де са пу та оба вља се по-
мо ћу по преч ног на ги ба. По след њих 302,50 m ло кал ног пу та има 
по ду жни на гиб је мак си мал ни због укла па ња у ин тер не са о бра ћај-
ни це у си сте му РБ „Ко лу ба ра”.

При ку пља ње ат мос фер ских во да усло вље но је по ду жним 
и по преч ним на ги бом ин тер ног пу та. Са ле ве, од но сно са де сне 
стра не пу та пред ви ђен је ја рак ко ји се на ла зи уз ко си ну усе ка. На 
де лу где је пут у кон стант ном на си пу и ни ве ле та у хо ри зон та ли, 
од вод ња ва ње се вр ши низ ко си ну на си па. Во да се при ку пља са ко-
ло во за та ко што се во ди по мо ћу ивич ња ка и ис пу шта низ па ди ну 
по мо ћу бе тон ских ри го ла. С об зи ром на то да је те рен рав ни чар-
ски, ни су пред ви ђе ни јар ко ви за при ку пља ње при бре жних во да са 
окол ног те ре на.

Сви ко ло во зи су са истом ко ло во зном кон струк ци јом, укљу-
чу ју ћи и нор мал ни по преч ни про фил на ви со ком на си пу. На ви со-
ком на си пу пред ви ђе ни су бе ли бе тон ски ивич ња ци 18/24/80 cm 
на под ло зи од бе то на МB15. Ко си на на си па је про мен љи ва и ме ња 
се од 1:4 до 1:1,5. Од вод ња ва ње на ви со ком на си пу вр ши се по-
мо ћу бе тон ских ри го ла 30/60 cm, ис под ко јих се на ла зи на би је ни 
бе тон МB15. 

Са о бра ћај ни ца се про јек ту је за сред ње са о бра ћај но оп те ре ће-
ње. Усво јен је мин. CBR = 5% на по сте љи ци. На осно ву стан дар-
да ЈУС У.Ц4 010/1891, ЈУС У.Е1.012/1981, ЈУС У.Е1.010/1981, ЈУС 
У.Ц4.015/1994 усво је на је сле де ћа ко ло во зна кон струк ци ја укуп не 
де бљи не 60 cm и то:

(4) Мост пре ко ре ке Ко лу ба ре на ин тер ној са о бра ћај ни ци
Мост пре ко из ме ште ног ко ри та ре ке Ко лу ба ре у дру гој фа-

зи из ме шта ња је бе тон ски са ин те грал ним опор ци ма. Глав на кон-
струк ци ја кон ти ну ал ног мо ста са 2 ра спо на од по 24,00 m је пред-
ви ђе на из пре фа бри ко ва них пред на прег ну тих но са ча (2x5), ти па 
Y3 ви си не 1,10 m, мон ти ра них на ме ђу соб ном ра сто ја њу од 1,60 m 
и мо но ли ти зи ра них бе тон ском пло чом d = 0,20 m ли ве ном на ли цу 
ме ста. Укуп на ши ри на мо ста је 8,00 m (две пе шач ке ста зе од по 
1,00 m и две ко ло во зне тра ке од по 3,00 m), док је укуп на ду жи на 
(без пре ла зних пло ча) мо стов ске кон струк ци је око 50 m. Опор ци 
су мо но ли ти зи ра ни гре дом. Фун ди ра ње опор ца и сред њег сту ба је 
на че лич ним ши по ви ма. 

Кроз обе пе шач ке ста зе су оста вље не ПВЦ це ви за евен ту ал-
не по тре бе по ста вља ња ин ста ла ци ја. За штит на огра да за пе ша ке је 
че лич на, ви си не 1,10 m; 

(5) Из град ња гли не них че по ва
По сто је ће ко ри то ре ке Ко лу ба ре ће се за тр па ти, а на том де лу 

но вог ин тер ног пу та пред ви ђен је ви со ки на сип. Та ко ђе, ви со ки 
на сип се пред ви ђа и на де лу не ка да шњег ко ри та Ста ре Ко лу ба ре 
(ре ка Пе штан), а и на ме сту пре ла ска пре ко не ка да шњег ка на ла. 
На си пи се гра де са ка рак те ри сти ка ма за штит но-од брам бе них хи-
дро тех нич ких на си па за ве ли ку во ду на под ло зи ко ју чи не од го-
ва ра ју ћи гли не ни че по ви у ми нор ко ри ту во до то ка. По вр ши не за 
из град њу гли не них че по ва у ко ри до ру утвр ђу ју се као вод но зе-
мљи ште и уво де у еви ден ци ју не по крет но сти за КО Вре о ци као 
пар це ле: П3 (це ле к.п. бр. 2152/2, 2160, 2161/1, 2161/2, 2163/1, 
2163/2, 2163/3, 2163/4, 2164/1, 2165/1, 2166/1, 2166/2; и де ло ви к.п. 
бр. 2151/1, 2153, 2154, 2157, 2158, 2159/2, 2386/1), П4 (об у хва та 
це ле к.п. бр. 2178/4, 2179/3, 2179/5 и 2183/3) и П5 (об у хва та це ле 
к.п. бр. 2185/2, 2186/2, 2186/3, 2187/2, 2192/2, 2193/3 и 2193/4 и де-
ло ви к.п. бр. 2420/1, 2420/2 и 2362/7). 

Ефи ка сност зап ти ва ња не ка да шњих во до то ка спро во ди се 
ин те грал но, ка ко на низ вод ним по зи ци ја ма у овој Про стор ној це-
ли ни 2, та ко и уз вод но, у зо ни из ме шта ња ре ке Пе штан – I фа за. С 
тим у ве зи, ме ња ју се од ред бе Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за на-
се ље Вре о ци („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 54/08) ко је се 
од но се на ре гу ла ци ју по вр ши не за из ме шта ње реч них то ко ва, та ко 
што се ме ња гра ни ца из ме ђу Пот це ли не 2 и Пот це ли не 4 у овој 
про стор ној це ли ни ка ко сле ди:

– уки да ју се тач ке ур ба ни стич ке ре гу ла ци је Б 124, Б 125, Б 
126 и Б 127 на гра ни ци пред мет них пот це ли на;

– гра ни ца из ме ђу пот це ли на по ме ра се на ли ни ју из ме ђу но-
вих та ча ка ур ба ни стич ке ре гу ла ци је Б 124‘, Б 125‘, Б 126‘, Б 127‘ 
и Б128‘;

– утвр ђу је се део но ве ур ба ни стич ке ре гу ла ци је (на де лу не-
ка да шњег ка на ла) по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 2293/3; 

– укуп но 0,64 а до да те по вр ши не у но вој ре гу ла ци ји, и то к.п. 
бр. 2293/3, 2018/2, 2018/3, 2316/2, као и но во о бу хва ће ни де ло ви 
к.п. бр. 2367/7 и 2420/1, све КО Вре о ци, уре ђу ју се пре ма пра ви ли-
ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе ња Про стор ног пла на и пра ви ли ма 
Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за на се ље Вре о ци за по вр ши не у Пот-
це ли ни 4 про стор не це ли не „Ју жно по ље”. 

Не ка да шња ко ри та из ме ђу из гра ђе них гли не них че по ва за тр-
па ва ју се зе мљом из на си па или ко пов ском ја ло ви ном, на гу ра ва-
њем, ра ди спре ча ва ња за др жа ва ња ат мос фер ске во де и ње ног би-
о за га ђе ња.

7.3.Смерницезапримену

Ова пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња од но се се на при о-
ри тет на етап на ре ше ња од зна ча ја за про стор ни раз вој екс пло а та-
ци је и пре ра де угља (при пре ме) у цен трал ном де лу Ко лу бар ског 
ба се на, ко ја ни су са др жа на у по сто је ћим план ским до ку мен ти ма 
до не тим од стра не скуп шти на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. На 
осно ву ових ре гу ла ци о них ре ше ња, над ле жни ор ган мо же из да-
ти ло ка циј ске усло ве за гра ђе вин ске објек те (у окви ру вод ног зе-
мљи шта за из ме шта ње ре ка и ло ка ци ју црп не ста ни це) и из вод из 
план ског до ку мен та за дру ге на ме не (тех нич ка ин фра струк ту ра у 
екс пло а та ци ји и пре ра ди угља). 
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Са став ни део ру дар ске тех нич ке до ку мен та ци је за из град њу 
у за јед нич ком ко ри до ру и дру гим про стор ним це ли на ма је и про-
јект са о бра ћај не сиг на ли за ци је са еле мен ти ма хо ри зон тал не и вер-
ти кал не сиг на ли за ци је. 

8. ПРИ ВРЕД НО-ИН ДУ СТРИЈ СКА ЗО НА ВРЕ О ЦИ  
– КОМ ПЛЕКС „ПРЕ РА ДА”

8.1.Полазнеоснове

У цен трал ном де лу Ко лу бар ског ру дар ског ба се на, на под-
руч ју КО Вре о ци и КО Ме до ше вац, на по вр ши ни од око 141 ha 
на ла зи се „При вред но-ин ду стриј ска зо на Вре о ци” са објек ти ма 
и про из вод ним ка па ци те ти ма ру дар ско-енер гет ско-ин ду стриј ског 
ком плек са, са о бра ћај ни ца ма, тех нич ко-тех но ло шком ин фра струк-
ту ром и пра те ћим ло ги стич ким, управ но-ад ми ни стра тив ним и 
дру гим ак тив но сти ма. По ред при пре ме и опле ме њи ва ња угља у 
окви ру „Прерадe”, у зо ни су при сут ни и дру ги ка па ци те ти, у ме-
та ло пре ра ђи вач кој и ин ду стри ји зид ног гра ђе вин ског ма те ри ја ла 
(про из во ди на ба зи по ро бе то на), ко ји су, у по гле ду снаб де ва ња 
енер ги јом или ди стри бу ци је про из во да, у це ли ни ба зи ра ни на ру-
дар ској про из вод њи, при пре ми и пре ра ди угља и пра те ћих ми-
не рал них си ро ви на (кварц ни пе сак и др.). Из у зев „Хеllа Ср би ја” 
д.о.о, сви ка па ци те ти функ ци о ни шу у окви ру ЈП ЕПС, Огра нак РБ 
„Ко лу ба ра”.

Усло ви и на чин уре ђе ња про сто ра „При вред но-ин ду стриј-
ске зо не Вре о ци”, пре те жна на ме на про сто ра у окви ру про стор не 
це ли не, уре ђи ва ње и ко ри шће ње зе мљи шта и из град ња обје ка та, 
ре гу ли са ни су од ред ба ма Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за на се ље 
Вре о ци („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 54/08 – у да љем 
тек сту: ПГР Вре о ца), ко јим је пред ви ђе на да ља план ска раз ра да у 
скла ду са ра ни је ва же ћим за ко ни ма. Про ме на ре гу ла тив ног окви-
ра, кроз ак ту ел ну фа зу тран спо зи ци је за ко но дав ства ЕУ, пре све-
га у обла сти за шти те жи вот не сре ди не, али и у сек то ру ру дар ства 
и др. и, с об зи ром на ак ту ел на за кон ска и под за кон ска ре ше ња у 
обла сти уре ђе ња про сто ра и ко ри шће ња зе мљи шта, као и при о ри-
те те у раз во ју ЈП ЕПС-а, зах те ва од ре ђе не про ме не у де лу план-
ских ре ше ња ПГР Вре о ца и њи хо ве им пле мен та ци је.

У окви ру Про стор ног пла на иден ти фи ко ва ни су ак ту ел ни 
постоjeћи проблeми у функ ци о ни са њу и ин фра струк тур ној оп-
рeмљeности При вред но-ин ду стриј ске зо не, као и прeтп оставкe 
о њeном дис ло ци ра њу и пре фи зич ког за у зи ма ња про сто ра ус-
лед пла ни ра ног раз во ја по вр шин ских ко по ва, али и по тре ба хит-
ног пред у зи ма ња ак тив но сти на сма ње њу и кон тро ли гра нич них 
еми си ја, по сти за њу енер гет ске ефи ка сно сти и уво ђе њу нај бо љих 
до ступ них тех ни ка а, с тим у ве зи и по треб не ин ве сти ци о не ак-
тив но сти у окви ру ком плек са „Пре ра да”. На и ме, рад по сто је ћих 
по стро је ња је усло вљен при ба вља њем од го ва ра ју ћих до зво ла и 
одо бре ња у за ко ни ма про пи са ним ро ко ви ма.

С тим у ве зи, а у скла ду са основ ним план ским ре ше њи ма 
Про стор ног пла на утвр ђу ју се од го ва ра ју ће из ме не и до пу не план-
ских ре ше ња и про по зи ци ја утвр ђе них у ПГР Вреоцa, од но сно, 
но ва пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња за део План ског под руч-
ја ПГР Вре о ца у де лу КО Вре о ци и КО Ме до ше вац у об у хва ту гра-
ни це ком плек са „Пре ра да”.

8.2.Просторниобухватиграницапросторнецелине

У „Пре ра ди”, као ор га ни за ци о ном цен тру у Огран ку РБ Ко-
лу ба ра, оба вља ју се по сло ви при пре ме и опле ме њи ва ња ров ног 
угља за снаб де ва ње тер мо е лек тра на и То пла не, за ши ро ку по тро-
шњу и ин ду стри ју. Рад не је ди ни це су: два цен тра (Цен тар за ис пи-
ти ва ње угља и от пад них во да и Цен тар за струч не по сло ве); и три 
по го на: Су ва се па ра ци ја; Опле ме њи ва ње угља (Мо кра Се па ра ци-
ја, Су ша ра, То пла на и Одр жа ва ње) и Же ле знич ки тран спорт).

Цен тар за ис пи ти ва ње угља и от пад них во да и Цен тар за 
струч не по сло ве сме ште ни су на ло ка ци ји на са мом ула зу у При-
вред но-ин ду стриј ску зо ну, са при сту пом из ули це Ди ше Ђур ђе ви-
ћа (не ка да шњи ДП IIБ-363/ра ни је Р-201, Ве ли ки Цр ље ни – Кру-
ше ви ца), из ван про стор ног об у хва та ових пра ви ла, а од оста лих 
по вр ши на за у зе тих за по тре бе „Пре ра де” одво је ни су по то ком Ја-
ру га.

Но ва пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња утвр ђу ју се за 
део про стор не це ли не „При вред но-ин ду стриј ска зо на Вре о ци” 

по вр ши не 51,70 ha, од но сно за 36,6% укуп не по вр ши не При вред-
но-ин ду стриј ске зо не, у ње ном за пад ном де лу, где су из гра ђе ни и у 
функ ци ји по гон ски објек ти у скло пу ЈП ЕПС, Огра нак РБ Ко лу ба-
ра, Ор га ни за ци о на це ли на „Пре ра да”. 

Ком плекс „Пре ра да” чи не гру пи са не по вр ши не (укуп но 47,35 
hа + 4,19 hа) на по те су Ба ко њац и Кор лат у КО Вре о ци и то сле де-
ће ка та стар ске пар це ле: це ле к.п. бр. 1352/5, 1355/2 1355/3 1799/6, 
1801/6 1801/13, 1804/2, 1820, 1824/1, 1828/1, 1833/2, 1834/1, 
1835/2, 1836/1, 1836/3, 1836/4, 1836/5, 1841/1, 1842/1, 1843/1, 
1843/3, 1844/1, 1844/3, 1844/4, 1844/5, 1845/1, 1846, 1847/1, 1847/2, 
1848/1, 1848/3, 1849/2, 1850/1, 1851/1, 2112, 2365/1, 2398, 2399/2 
и 2408/1; и де ло ви к.п. бр. 1141/4, 1266/8, 1267/1, 1269/3, 1270/2, 
1804/1, 1851/1, 2365, 2366 и 2415/3; и на по те су Иве у КО Ме до ше-
вац (укуп но 4,35 hа): це ле к.п. бр. 309/1, 309/2, 309/3, 309/4, 309/5, 
309/6, 309/7, 309/8, 309/9, 309/10, 309/11, 309/12, 309/13, 313/2, 
324, 1636/3 и 1729 и де ло ви к.п. бр. 1717 и 1728 (све те ри то ри ја 
гра да Бе о гра да, ГО Ла за ре вац).

Ком плекс је раз дво јен зе мљи шним по ја сом др жав ног пу та 
(к.п. бр. 1837/1, 1870/1, 1870/2 и 2408/2, све КО Вре о ци) на ју жни 
део (по гон Су ва Се па ра ци ја) и се вер ни део (по гон Опле ме њи ва ње 
угља). 

Се вер ном де лу ком плек са при по је не су по вр ши не (око 4,19 
hа) са ко јих су за по тре бе ру дар ских ак тив но сти пре се ље на до-
ма ћин ства из на се ља Вре о ци дуж де сне стра не ули це Ве ли ми ра 
Сте па но ви ћа до рас кр сни це са Ди ше Ђур ђе ви ћа у При вред но-ин-
ду стриј ској зо ни. Се вер ни и ју жни део ком плек са по ве за ни су ин-
тер ном же ле знич ком пру гом ко јом је угаљ пре во жен од по вр шин-
ских ко по ва до Мо кре се па ра ци је.

8.3.Планирананаменаиначинкоришћењаземљишта

На об у хва ће ним по вр ши на ма у и на ред ном пе ри о ду ће се од-
ви ја ти ак тив но сти на при пре ми и опле ме њи ва њу ров ног угља са 
по вр шин ских ко по ва (По ље „Б”, ко је је у фа зи за тва ра ња и По ље 
„Д” – пла ни ра но про ши ре ње) за по тре бе снаб де ва ња тер мо е лек-
тра на, То пла не, ин ду стри је и за ши ро ку по тро шњу и то: усит ња-
ва ње и кла си ра ње ров ног угља са по вр шин ских ко по ва у „Су вој 
се па ра ци ји” (укуп ни ка па ци тет 4000 t/h); у „Мо крој се па ра ци ји” 
пра ње ров ног угља у те шкој сре ди ни (су спен зи ји во де и пе ска) са 
из два ја њем от пад не во де и ја ло ви не ко ја се жи ча ром тран спор ту је 
до де по ни је, као и при пре ма за про цес су ше ња; су ше ње за си ће ном 
па ром, при ви со ком при ти ску и тем пе ра ту ри у „Су ша ри”, а за тим 
кла си ра ње; и тран спорт угља у окви ру по го на „Опле ме њи ва ње 
угља” си сте мом тран спорт них тра ка. 

У ју жном де лу ком плек са, на по вр ши ни од 14,36 ha, од че га 
8,79 ha на под руч ју КО Вре о ци и 5,57 ha на под руч ју КО Ме до ше-
вац рас по ре ђе но је укуп но 24 по је ди нач них обје ка та. По ред згра да 
ко је су у тех но ло шком про це су, из гра ђе ни су ма га ци ни, ра ди о ни-
це, згра де за по гон ску ад ми ни стра ци ју и др. За по тре бе по го на и 
рад не је ди ни це Же ле знич ки тран спорт за у зе то је укуп но 5240 m² 
под објек ти ма, од но сно 3,65% об у хва ће не по вр ши не. Пре о ста ле 
по вр ши не су сло бод не – не из гра ђе не или под ин тер ним и сер ви-
сним (кол ским и пе шач ким) са о бра ћај ни ца ма и дру гим објек ти ма 
и тра са ма ли ниј ске ин фра струк ту ре, укљу чу ју ћи и ма ги страл ни 
вре ло вод за снаб де ва ње ре зи ден ци јал них ко ри сни ка и при вре де у 
Ла за рев цу и по ти сни це во вод од ППВ „Су ва се па ра ци ја” до по сто-
је ће ди стри бу тив не мре же ВС Вре о ци, али нај ве ћим де лом су за-
у зе те ко ло се ци ма ин тер не же ле знич ке пру ге и но се ћом кон струк-
ци јом са пре то вар ним и уто вар ним ку ла ма трач них тран спорт них 
си сте ма за угаљ. 

У се вер ном де лу ком плек са на укуп ној по вр ши ни од 33,15 ha, 
све на под руч ју КО Вре о ци: 

– на по вр ши ни од око 29 ha рас по ре ђе но је укуп но 30 згра-
да и дру гих по гон ских обје ка та, укљу чу ју ћи ра ди о ни це, сер ви се, 
управ не згра де и кан ти ну, као и про дај но ме сто са кол ском ва гом; 
објек ти су ве ћим де лом гру пи са ни пре ма функ ци ји и тех но ло шком 
зна ча ју у окви ру ру дар ских ак тив но сти на при пре ми и опле ме њи-
ва њу угља, а ме ђу соб но по ве за ни тран спорт ним тра ка ма (Мо кра 
се па ра ци ја са пра ли штем и кла сир ни цом, дро би ла на, ста ра и но ва 
Су ша ра, управ ни и ко мер ци јал ни блок са кол ском ва гом) и по моћ-
ним ак тив но сти ма (по ред пре вен тив ног и ин ве сти ци о ног одр жа-
ва ња, из ра да ре зер вних де ло ва за по го не); по ред, овим објек ти ма 
за у зе те по вр ши не од 9690 m² (3,23% укуп не по вр ши не), на пре-
о ста лим по вр ши на ма рас по ре ђе ни су ма ни пу ла тив ни пла тои, 
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ко ло се ци ин тер не же ле зни це са кон такт ном мре жом и дру гом ин-
фра струк ту ром, та ло жник от пад не во де, де по ни ја за ха ва риј ско 
из ли ва ње су спен зи је из тех но ло шког по ступ ка, енер гет ска ин фра-
струк ту ра и по је ди нач ни сту бо ви у си сте му жич ног и хи дро тран-
спор та до де по ни ја из ван ком плек са; 

– на по вр ши ни од 4,18 ha у де лу ком плек са на ме ње ном про-
из вод њи за си ће не тех но ло шке па ре у тех но ло шком про це су су ше-
ња угља и то плот не енер ги је за гре ја ње за по тре бе „Пре ра де”, и 
ши ре по тре бе (дру ги ко ри сни ци у При вред но-ин ду стриј ској зо ни, 
ре зи ден ти и при вре да оп шти не Ла за ре вац као ко ри сни ци у ди-
стри бу тив ном си сте му ЈП „То пли фи ка ци ја”), по ред основ ног тер-
мо е нер гет ског објек та (по вр ши на у осно ви 2049 m², П+4 услов но) 
рас по ре ђе но је још 14 по је ди нач них обје ка та, та ко да је укуп на 
за у зе та по вр ши на 6093 m², од но сно 14,6%; пре о ста лих ≈85% чи-
не сло бод не, са о бра ћај не и ма ни пу ла тив не по вр ши не70; ка па ци тет 
То пла не је 2x60 МW, во да ко ја се ко ри сти у пар ним ге не ра то ри ма 
до пре ма се из по стро је ња за хе миј ску при пре му во де, ка па ци те та 
3x60 m³/h; дим ни га со ви се пре ис пу шта ња кроз дим њак, ви си не 
70 m пре чи шћа ва ју у елек тро фил тер ском по стро је њу, от пад на во-
да се пре чи шћа ва у по себ ном по стро је њу.

Си сте мом тран спорт них тра ка из Мо кре се па ра ци је до пре-
ма се угаљ у Су ша ру (у окви ру ко је је и Кла сир ни ца). Су ше ње 
угља оба вља се у ци лин дрич ним ауто кла ви ма са за си ће ном па ром 
(Флајс не ров по сту пак са про ме ном агре гат ног ста ња вла ге – то-
плот но су ше ње, је дан вид „на сил ног ста ре ња угља”). Про јек то-
ва ни ка па ци тет Су ша ре је 855 хи ља да то на. По сле про це са до су-
ши ва ња, угаљ се тран спор ту је у бун кер су ше ног угља, а ода тле у 
Кла сир ни цу где се из два ја пре ма асор ти ма ни ма.

У на ред ном пе ри о ду на об у хва ће ним по вр ши на ма пла ни ра 
се: из град ња или ре кон струк ци ја пра те ће ин фра струк ту ре у свр-
ху ор га ни за ци је при пре ме ми не рал них си ро ви на (из во ђе ње ру дар-
ских ра до ва), укљу чу ју ћи за ме ну же ле знич ког тран спор та ров ног 
угља трач ним тран спор те ри ма – спољ ни и уну тра шњи тран спорт-
ни си сте ми; из град ња по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во-
да; из град ња де по ни је за при вре ме но од ла га ње ру дар ског от па-
да на ста лог од екс трак тив не ин ду стри је, као и от па да до би је ног 
у про це су при пре ме и скла ди ште ња угља (ме ха нич ки, фи зич ки, 
то плот ни по сту пак, из ме на ди мен зи ја, пре ра да ра ни је од ба че ног 
от па да) у скла ду са пла ном упра вља ња от па дом, при руч них скла-
ди шта ма те ри ја ла и опре ме, ма га ци на и сл. Под при пре мом ми не-
рал не си ро ви не (угља) сма тра ју се и сви про це си хи дро тран спор-
та пул пе, шља ке и пе пе ла, што под ра зу ме ва и хи дроп не у мат ски 
тран спорт пе пе ла из елек тро-фил те ра и шља ке из ло жи шта пар них 
ко тло ва до де по ни је пе пе ла у окви ру гра ни це ком плек са и из ван 
ње га по по сто је ћим тра са ма. 

Не пла ни ра се гра ђе ње но вих ка пи тал них обје ка та на ме ње-
них при пре ми угља (нпр. згра да но ве су ша ре, кла сир ни це и сл.), 
обје ка та на ме ње них пре ра ди угља, управ но-ад ми ни стра тив них 
обје ка та, обје ка та на ме ње них за јав но ко ри шће ње, ин ду стриј ских 
и дру гих при вред них обје ка та, од но сно дру гих згра да свих вр ста. 

Обез бе ђе ње но вог или адап ти ра ног (пре на ме на по сто је ћих 
обје ка та) ра ди о нич ког и скла ди шног про сто ра са пра те ћим са др-
жа ји ма мо гу ће је у слу ча ју оправ да не по тре бе нпр. у слу ча ју ор га-
ни за ци о но-тех но ло шких по бољ ша ња, до сти за ња ви ших стан дар-
да за ло ги стич ке, еко ло шке и тех но ло шке зах те ве (уград ња но ве 
опре ме, ин ста ла ци ја, ло ги стич ка сред ства и по др шка), а на ро чи то 
ра ди обез бе ђе ња пре вен тив них ме ра за рад на рад ном ме сту и про-
пи са них усло ва за без бе дан и здрав рад у рад ној око ли ни.

Пла ни ра не ак тив но сти су у ци љу сма ње ња штет ног ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну, при ме не стан дар да ква ли те та, у сми слу тех-
нич ког и тех но ло шког (ор га ни за ци о ног) уна пре ђе ња и мо дер ни-
за ци је (нај бо ље до ступ не тех ни ке) и за њих мо ра би ти до ка за на 
еко ном ска и тех нич ка из во дљи вост.

Из град ња пла ни ра них ру дар ских обје ка та и обје ка та у функ-
ци ји про из вод ње енер ги је пред ви ђа се у окви ру три ло ка ци је: Л1, 
Л2 и Л3. 

Сви по сто је ћи и пла ни ра ни објек ти, из у зев обје ка та за про-
из вод њу то плот не и елек тро е нер ги је су објек ти, по стро је ња и уре-
ђа ји у функ ци ји при пре ме ми не рал них си ро ви на и од ла га ње ја ло-
ви не, шља ке, пе пе ла и дру гог ру дар ског от па да, па се у скла ду са 
–––––––––––––––
70 По да ци о за у зе тим по вр ши на ма пре у зе ти су из ка та ста ра не по крет но сти ко ји се 

во де за КО Вре о ци и КО Ме до ше вац у РГЗ, Слу жби за ка та стар не по крет но сти 
Ла за ре вац.

за ко ном, сма тра ју ру дар ским објек ти ма. С тим у ве зи, утвр ђу је се 
на ме на пра те ће ру дар ске ак тив но сти71 на об у хва ће ним по вр ши на-
ма у окви ру ком плек са „Пре ра да”, с тим што се на де лу То пла не 
за др жа ва по сто је ћа на ме на и на чин ко ри шће ња. 

Зо на пра те ћих ру дар ских ак тив но сти об у хва та: пре ра ду угља, 
де по ни је угља, от па да и ре про ма те ри ја ла, ру дар ске тран спорт не и 
енер гет ске ин фра струк тур не си сте ме, пре чи шћа ва ње от пад них во-
да, ма га ци не и скла ди шта и сл. 

У окви ру ком плек са ус по ста вље на је по де ла на по вр ши не 
пре ма основ ним на ме на ма, тех но ло шким зах те ви ма и по себ ним 
ур ба ни стич ким ка рак те ри сти ка ма, а по прин ци пу ус по ста вља ња 
ур ба ни стич ких це ли на са истим по је ди нач ним пра ви ли ма уре ђе-
ња и то:

Та бе ла 82: Би ланс по вр ши на по про стор ним це ли на ма
Про стор на це ли на 1 – Пра те ће ру дар ске ак тив но сти  47,52 hа;

Су ва се па ра ци ја, по гон ски објек ти и ра ди о ни це ко ји се за др жа ва ју 0,52 hа
ин тер ни же ле знич ки и трач ни тран спорт угља, са о бра ћај не, ма ни пу ла-
тив не и сло бод не по вр ши не у ју жном де лу ком плек са 13,84 hа;

Опле ме њи ва ње угља, по гон ски објек ти и објек ти Одр жа ва ња ко ји се 
за др жа ва ју  0,97 hа;

ма ни пу ла тив ни пла тои, ин тер не са о бра ћај ни це, ин тер на же ле зни ца и 
сло бод не по вр ши не у се вер ном де лу ком плек са  24,55 hа;

по стро је ње за пре чи шћа ва ње от пад них во да (Л1) 3,45 hа; и
– про ши ре ње ком плек са 

4,19 hа;
при вре ме но скла ди ште нео па сног и опа сног от па да (Л2) 
(од чега: неопасан отпад 0,48 hа; опасан отпад 0,30 hа; 
саобраћајнице, паркинг и слободне површине 1,28 hа) 

2,06 hа; и

– заштитно зеленило 2,13 hа.
Просторна целина 2 – Производња енергије  4,18 hа;

– зона примарних садржаја и пратећих техничких 
објеката 1,69 hа;

– зона пратећих објеката 
 (у обе зоне под објектима 0,61 hа) 1,10 hа;

– интерне саобраћајнице и саобраћајне површине 0,14 hа; и
– површине резервисане за производњу ел.енергије 1,24 hа.

УКУПНО: 51,70hа

8.4.Правилауређењаиправилаграђења

Но вом ре гу ла ци јом зе мљи шта, тј. ре гу ла ци о ним и ур ба ни-
стич ким усло ви ма уре ђе ња про сто ра, ко ји је за у зет или на ме њен 
пра те ћим ру дар ским ак тив но сти ма, са гла сно За ко ну, у об у хва ту 
гра ни це ком плек са „Пре ра да”, обез бе ђу је се за шти та јав ног ин те-
ре са и ре зер ва ци ја про сто ра – по вр ши на на ме ње них „ру дар ским 
објек ти ма и ак тив но сти ма од јав ног ин те ре са”. 

Иако про из вод ња елек трич не енер ги је, ге не рал но, ни је ак-
тив ност од оп штег ин те ре са, про из вод ња на ба зи до ма ћег угља, 
као и си мул та на про из вод ња то плот не и елек трич не енер ги је у ко-
ге не ра ци ји је су ак тив но сти од стра те шког зна ча ја, па је ре а ли за-
ци ја и ове пла ни ра не на ме не ак тив ност од јав ног ин те ре са.

Основ ни еле мен ти ре гу ла ци је у окви ру ове про стор не це ли не 
је су:

(1) пре ма по вр ши на ма и про стор ним це ли на ма дру гих на ме-
на по гра ни ци ком плек са из ме ђу та ча ка де фи ни са них у др жав ном 
ко ор ди нат ном си сте му и то:

– за се вер ни део (Про стор на це ли на 1) по гра ни ци ком плек са 
на де лу где се гра ни ца ком плек са по кла па са за пад ном гра ни цом 
про стор не це ли не При вред но-ин ду стриј ска зо на Вре о ци, од но сно 
по не пре ки ну тој ли ни ји од ре ђе ној тач ка ма де фи ни са ним ко ор ди-
на та ма у др жав ном ко ор ди нат ном си сте му: Б182‘, Б182‘‘, Б182‘‘‘, 
Б183‘, Б183‘‘, Б184‘, Б185‘, Б186‘; да ље по гра ни ци При вред но-
индустријскe зонe Вре о ци до спољ не гра ни це к.п. бр. 1355/3 и 
1799/6 и по њој; по гра ни ци При вред но-ин ду стриј ске зо не Вре о ци 
до тач ке Б206‘‘, из ме ђу та ча ка Б206‘‘ и Б206‘ се че к.п. бр. 1804/1; 
да ље по спољ ним гра ни ца ма пар це ла к.п. бр. 1850/1, 18/48/1, 
1848/3, 1847/1, 1847/2, 1842/1, 1843/1, 1844/4, 1844/3, 1841/1, 
1836/4, 1836/1, 1836/3 и 1836/5, ме ња пра вац и по спољ ним је гра-
ни ца ма 1836/5, 1836/1, 1824/1, 1834/1, по но во 1824/1 и 1804/2 до 
по чет не тач ке Б182‘;
–––––––––––––––
71 У скла ду са чла ном 13, став 3 Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра-

де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња.
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– за ју жни део ком плек са (Про стор на це ли на 1): од по чет не 
тач ке А по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 2112 , 2365/1 и 1851/1 у КО 
Вре о ци; и да ље по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 1728, 309/2, 309/8, 
313/2, 1717, 324 и по но во к.п. бр. 1717 до по чет не тач ке (све КО 
Ме до ше вац);

(2) ре де фи ни са на ре гу ла ци ја јав ног пу та Ве ли ки Цр ље ни – 
Кру ше ви ца, не ка да шњи (ДП IIБ-363) на де лу из ме ђу та ча ка Б182‘‘, 
Б182‘‘‘, Б183‘, Б183‘‘, Б184‘, Б185‘, Б186‘ и Б198‘ пред ста вља тех-
нич ку ко рек ци ју гра ни це про стор не це ли не При вред но-ин ду стриј-
ска зо на Вре о ци (део гра нич не ли ни је ком плек са „Пре ра де”) с 
об зи ром на ускла ђи ва ње фак тич ког ста ња са но во у спо ста вље ним 
ДКП-ом за КО Вре о ци, ра ди уво ђе ња у еви ден ци ју не по крет но сти 
зе мљи шног по ја са тог пу та; у ве зи са тим уки да ју се тач ке Б182, 
Б183, Б184, Б185, Б186 и Б198 као тач ке ур ба ни стич ке ре гу ла ци је 
де фи ни са не у ПГР Вре о ци; 

(3) уну тра шње ре гу ла ци о не ли ни је у си сте му ин тер них са о-
бра ћај ни ца и ко ло се ка ин тер не же ле знич ке пру ге, као и ко ри до ра 
тех нич ке ин фра струк ту ре, у од но су на ко је се ус по ста вља ју пре ма 
тех но ло шким усло вље но сти ма уну тра шње ли ни је гра ђе ња (нпр. 
гра ни це ло ка ци ја); 

(4) по се вер ној и ис точ ној гра ни ци к.п. бр. 1828/1, КО Вре о-
ци ко ја је уве де на у еви ден ци ју не по крет но сти пре ма на чи ну ко ри-
шће ња као гра ђе вин ско зе мљи ште ван гра ђе вин ског под руч ја, што 
од го ва ра по сто је ћој и пла ни ра ној на ме ни про сто ра у Про стор ној 
це ли ни 2.

На пре о ста лим об у хва ће ним по вр ши на ма (у КО Вре о ци: це-
ле к.п. бр. 1352/5, 1355/2 1355/3 1799/6, 1801/6 1801/13, 1804/2, 
1820,1824/1, 1833/2, 1834/1, 1835/2, 1836/1, 1836/3, 1836/4, 1836/5, 
1841/1, 1842/1, 1843/1, 1843/3, 1844/1, 1844/3, 1844/4, 1844/5, 
1845/1, 1846, 1847/1, 1847/2, 1848/1, 1848/3, 1849/2, 1850/1, 1851/1, 
2112, 2365/1, 2398, 2399/2 и 2408/1; и де ло ви к.п. бр. 1141/4, 
1266/8, 1267/1, 1269/3, 1270/2, 1804/1, 1851/1, 2365, 2366 и 2415/3; 
и у КО Ме до ше вац: це ле к.п. бр. 309/1, 309/2, 309/3, 309/4, 309/5, 
309/6, 309/7, 309/8, 309/9, 309/10, 309/11, 309/12, 309/13, 313/2, 
324, 1636/3, 1729 и 1734 и де ло ви к.п. бр. 1717 и 1728 (све те ри-
то ри ја гра да Бе о гра да, ГО Ла за ре вац), ус по ста вља се у скла ду са 
од но сним за ко ни ма но ви на чин ко ри шће ња, а у од го ва ра ју ћи ка-
та стар не по крет но сти уво ди но ва ка та стар ска на ме на за на ве де не 
пар це ле, од но сно де ло ве пар це ла. 

На об у хва ће ним пар це ла ма је мо гу ћа, али ни је нео п ход на 
пре пар це ла ци ја. За по тре бе пре пар це ла ци ја из ра ђу је се ур ба ни-
стич ко-тех нич ка до ку мен та ци ја за се вер ни, од но сно ју жни део 
ком плек са. 

На по вр ши на ма у гра ни ца ма под руч ја где су пла ни ра ни 
пра те ћи ру дар ски ра до ви (Про стор на це ли на 1) до зво ље на је из-
град ња ин фра струк тур них си сте ма (са о бра ћај ни ца, енер гет ских и 
дру гих во до ва) за тех но ло шке и дру ге по тре бе у окви ру при пре ме 
и опле ме њи ва ња угља. Ни ве ла ци ју но вих ин тер них и сер ви сних 
са о бра ћај ни це мак си мал но при ла го ди ти усло ви ма на те ре ну и по-
сто је ћој ни ве ла ци ји јав них са о бра ћај ни ца на ме сти ма на ко ји ма се 
фор ми ра ју са о бра ћај ни при кључ ци. 

Дру га ни ве ла ци о на ре ше ња су да та као основ не смер ни це ко-
јих се у фа зи про јект не раз ра де тре ба на чел но при др жа ва ти.

Про стор на це ли на 1
(1) Уре ђе ње ло ка ци је Л1: Си стем за пре чи шћа ва ње ин ду

стриј ских от пад них во да 
Уре ђе ње ло ка ци је Л1 је од при о ри тет ног зна ча ја с об зи ром 

на то да не по сред но пред сто је ис тра жне и основ не ру дар ске ак-
тив но сти на по вр ши на ма у окви ру про стор не це ли не „Ју жно по-
ље” (ПГР Вре о ца), а ти ме и за у зи ма ње про сто ра по сто је ћег си сте-
ма за трет ман ин ду стриј ских от пад них во да из ОЦ „Пре ра да”. На 
ло ка ци ји „Та ло жник” је у прет ход ном пе ри о ду би ло у функ ци ји и 
по стро је ње за пре чи шћа ва ње са ни тар них от пад них во да ти па „Би-
о диск”, ка па ци те та 1000 ЕС. Пумп на ста ни ца и дру га опре ма су у 
ме ђу вре ме ну де мон ти ра ни, па се при ку пље на от пад на во да из То-
пла не, Опле ме њи ва ња угља и обје ка та „Пре ра де” из ван ком плек-
са, ис пу шта на у ба зен за при јем ин ду стриј ских от пад них во да, без 
трет ма на.

Ло ка ци ја за из град њу но вог си сте ма за пре чи шћа ва ње от пад-
них во да је пред ви ђе на у се ве ро за пад ном де лу ком плек са из ме ђу 
ко ло се ка ин ду стриј ске пру ге, на по вр ши ни од 3,45 hа. 

Пла ни ра ни си стем за пре чи шћа ва ње, у по гле ду ка па ци те-
та, на чи на пре чи шћа ва ња (фи зич ки, хе миј ски, би о ло шки или 
ком би но ва ни), тех нич ких и тех но ло шких ка рак те ри сти ка, тре ба 

про јек то ва ти, из гра ди ти и одр жа ва ти у функ ци ји, као трај но и це-
ло ви то ре ше ње ко јим ће се обез бе ди ти са ку пља ње от пад них во да 
на ме сту на стан ка, кон тро ла гра нич них вред но сти еми си ја пре ме-
ша ња са дру гим от пад ним во да ма ко је се ге не ри шу у ком плек су 
(укљу чу ју ћи и са ни тар не), пре чи шћа ва ње до гра нич них вред но-
сти еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја утвр ђе них у скла ду са Уред бом о 
гра нич ним вред но сти ма еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја у во де и ро-
ко ви ма за њи хо во до сти за ње („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 67/11, 
48/12 и 1/16 – у да љем тек сту: Уред ба), мак си мал на ре цир ку ла ци ја 
про це сних во да и из ли ва ње у ре ку Ко лу ба ру као ко нач ни ре ци пи-
јент, на еко ло шки и тех но ло шки без бе дан на чин. 

У пре ли ми нар ним ана ли за ма за из бор трет ма на при ме ни ти 
оп ште кри те ри ју ме за од ре ђи ва ње за га ђу ју ћих ма те ри ја у тех но-
ло шким от пад ним во да ма и гра нич не вред но сти еми си ја за от пад-
не ма те ри је из по стро је ња и по го на за пра ње и се па ра ци ју угља 
(у овом слу ча ју лиг ни та), из тер мо е нер гет ских по стро је ња и од 
ге не ри са ња па ре из при ло га Уред бе, а сту диј ску и про јект ну до-
ку мен та ци ју из ра ди ти у скла ду са од го ва ра ју ћим вод ним ак ти ма. 
Во ди ти ра чу на о мо гућ но сти да се стро жи је гра нич не вред но сти 
еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја за тех но ло шке и дру ге от пад не во-
де од оних из Уред бе мо гу утвр ди ти у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу ју во де и за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та жи вот не сре ди не.

Пре ма по да ци ма до ста вље ним из струч них слу жби РБ „Ко-
лу ба ра” у про це су су ше ња угља из два ја се око 100 m³/h, из си сте-
ма за мо кро от пра ши ва ње 30 m³/h, из муљ них ре зер во а ра ис под 
ауто кла ва, од пра ња по до ва из Ста ре су ша ре и Кла сир ни це и до-
дат не ко ли чи не (из по стро је ња Мо кре се па ра ци је про сеч но 30–90 
m³/h ). До са да ко ри шће ни си сте ми за пре чи шћа ва ње са ни тар них 
во да у ком плек су ди мен зи о ни са ни су на ка па ци тет 2500 ЕС.

По ла зе ћи од чи ње ни це да се от пад не во де мо крих се па ра-
ци ја угља рет ко мо гу фил три ра ти без прет ход ног згу шња ва ња и 
фил три ра ња му ља уз вра ћа ње пре лив не во де из згу шњи ва ча у тзв. 
„за тво ре ни ци клус”, тех нич ком и еко ном ском ана ли зом до ка за ти 
оправ да ност иза бра ног трет ма на (нпр. са или без упо тре бе фло ку-
ла на та) кроз оп ти ми за ци ју ка ко ин ве сти ци о них та ко и опе ра тив-
них тро шко ва. 

Иза бра ни трет ман тре ба да обез бе ђу је кек са ма лим са др жа-
јем вла ге, функ ци о ни са ње са оп ти мал ним ка па ци те том и по себ но 
да је по го дан за фил ти ра ње че сти ца круп но ће ре да де сет ми кро ме-
та ра (у про це су пре ра де ров ног угља ства ра ју от пад не во де ко је у 
се би са др же че сти це угља и ја ло ви не круп но ће –0,5+0 mm). Пред-
ви де ти од но ше ње ке ка са ло ка ци је по себ ним трач ним си сте мом 
или ка ми он ским тран спор том. По себ но ор га ни зо ва ти пре то вар и 
скла ди ште ње ван ло ка ци је му ља од пре чи шћа ва ња са ни тар не во де.

От пад не во де из про це са су ше ња угља има ју ви сок са др жај 
фе нол них је ди ње ња, те шких ме та ла и су спен до ва них че сти ца. 

От пад на во да мо же би ти ме ша на са дру гим от пад ним во да ма 
ко је на ста ју у по го ну из у зев от пад них во да ко је мо гу на ста ти у по-
вр шин ском скла ди шту от па да.

У окви ру ло ка ци је мо гу ћа је из град ња згра да за по тре бе по-
је ди нач них фа за у трет ма ну и по моћ не опе ра ци је, као и над стре-
шних обје ка та за нпр. скла ди ште ке ка, ре про ма те ри ја ла и сл. 

(2) Уре ђе ње ло ка ци је Л2: При вре ме но скла ди ште ин ду стриј
ског от па да 

Ло ка ци ја се уре ђу је у се ве ро и сточ ном де лу ком плек са на 
де лу по вр ши на ко је су при по је не ком плек су на кон пре се ље ња 
до ма ћин ста ва из овог де ла Вре о ца. При по је не по вр ши не из ван 
ло ка ци је уре ђу ју се као за штит но зе ле ни ло, сад њом, у функ ци-
ји изо ла ци је, у де лу из ме ђу ули ца Ди ше Ђур ђе ви ћа и Вла ди ми ра 
Сте па но ви ћа. 

Ло ка ци ја Л2 се уре ђу је на по вр ши ни од око 2 ha као сталнo 
местo (од ла га ње за пе ри од ду жи од јед не го ди не, из у зев опа сног 
от па да – до 12 ме се ци) ко ја се ко ри сти за при вре ме но скла ди ште-
ње от па да на ста лог у ОЦ „Пре ра да” и, по по тре би у дру гим де-
ло ви ма Огран ка, уко ли ко је то у скла ду са од го ва ра ју ћим пла ном 
упра вља ња от па дом. На ло ка ци ји се мо гу фор ми ра ти, уко ли ко се 
ис пу не опе ра тив ни и за кон ски усло ви, скла ди шта где се от пад 
ис то ва ра ра ди при пре ме за да љи тран спорт до ме ста за трет ман, 
од но сно по нов но ис ко ри шће ње или од ла га ње на дру гим ло ка ци-
ја ма и скла ди ште ње от па да пре трет ма на, од но сно по нов ног ис-
ко ри шће ња (огра ни че ње је с об зи ром на за кон ску усло вље ност од 
јед не до три го ди не). 

На кон укла ња ња свих за те че них згра да и дру гих обје ка та, 
укљу чу ју ћи и њи хо ве под зем не де ло ве, рас кр ча ва ња по сто је ћег 
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ра сти ња и пла ни ра ња те ре на, на ло ка ци ји се фор ми ра ју на си па-
њем два пла тоа за по тре бе из град ње два не за ви сна, огра ђе на (ме-
тал ном огра дом са че лич ним пле ти вом, ви си не мин. 2,20 m) скла-
ди шна про сто ра (на ме ње на за ка те го ри зо ва ни нео па сни, од но сно, 
опа сни от пад). 

При ступ ло ка ци ји се обез бе ђу је не по сред ним при кљу чи ва-
њем оба скла ди шна про сто ра на ули цу Вла ди ми ра Сте па но ви ћа. 
Улаз је кон тро ли сан и по по тре би опре мљен де зо ба ри је ром. Из ван 
огра ђе ног про сто ра (по ли ни ји огра ђи ва ња по ме ре ној 25 m од ре-
гу ла ци је – гра ни це ком плек са) уре ђу је се ин тер ни пар кинг за 12 
пут нич ких во зи ла и два за у став на ме ста за те шка во зи ла. Про стор 
за сме штај ме ха ни за ци је за скла ди шни тран спорт се ор га ни зу је у 
окви ру са мих скла ди шта. 

Тран спорт от па да са ин тер них ме ста за од ла га ње у окви ру 
ком плек са, где про из во ђач од ла же соп стве ни от пад на ме сту на-
стан ка је ин тер ним са о бра ћај ни ца ма ко ји ма је ло ка ци ја по ве за на 
са по гон ским објек ти ма и ма ни пу ла тив ним по вр ши на ма.

Пред ло же ни га ба ри ти су ори јен та ци о ни (60*80 m, од но сно, 
60*50 m), а са знат ном ре зер вом за до во ља ва ју скла ди ште ње укуп-
не ко ли чи не от па да до 270 t/god, што су струч не про це не за по тре-
бе из ра де Пла на упра вља њем от па дом ко ји је из ра ђен и усво јен 
2013. го ди не као ин тер ни до ку мент у окви ру ор га ни за ци о не је ди-
ни це „Пре ра да”.

За сти ра ње ло ка ци је је во до не про пу сним за сто ром пре ко дре-
на жног сло ја, као за шти та од про це ђи ва ња ат мос фер ске во де, во де 
од пра ња и одр жа ва ња скла ди шта, а по себ но у слу ча је ви ма ха ва-
риј ских из ли ва ња. Ис под свих по је ди нач них спре ми шта, пре ма 
зах те ви ма из од но сних пра вил ни ка пред ви ђе не су од го ва ра ју ће 
тан ква не, би ло као ме тал не по су де, би ло као бе то ни ра не ја ме, а 
про пи са ним про це ду ра ма утвр ди ће се по ступ ци њи хо вог пра жње-
ња. Оста ле во де са на по де сан на чин уво де у са бир ник, и тре ти ра-
ју у мо бил ним по стро је њи ма за пре чи шћа ва ње или на дру ги од го-
ва ра ју ћи на чин. 

У окви ру огра ђе ног про сто ра по је ди нач ног скла ди шног пла-
тоа пред ви ђа се из град ња и опре ма ње ин ста ла ци ја ма и стал ном 
опре мом за тво ре них, нат кри ве них и отво ре них спре ми шта пре ма 
зах те ви ма за сва ку вр сту ге не ри са ног от па да по је ди нач но, са уну-
тра шњим огра ђи ва њем по по тре би, из град ња рад но-ма ни пу ла тив-
них пла тоа, кол ске ва ге, пор тир ни це, кан це ла риј ског про сто ра са 
при руч ним ма га ци ном и ра ди о ни цом и сл.). Пре по ру чу је се из-
град ња кон теј нер ског ти па.

При про јек то ва њу и из град њи скла ди шта, мо ра се во ди ти 
ра чу на о уну тра шњој дис по зи ци ји обје ка та и по ло жа ју у од но су 
на окол не објек те (цр кве ни ком плекс – 150 m, нај бли жи обје кат у 
при вред но-ин ду стриј ској зо ни из ван ком плек са – 250 m). 

Мо ра ју се има ти у ви ду ко ли чи не ускла ди ште ног от па да, от-
пор ност ра зних вр ста от па да пре ма по жа ру, мо гу ћи из о ри опа сно-
сти од по жа ра и ру жа ве тро ва. Ако се на отво ре ном скла ди шту на-
ла зе за па љи ве теч но сти мо ра ју се за шти ти ти од деј ства сун че вих 
зра ка. 

Во ди ти ра чу на о ни ве ла ци ји окол ног те ре на ра ди од во ђе ња у 
слу ча ју из ли ва ња опа сног от па да ка без бед ном ме сту. 

У скла ди шти ма мо ра би ти на зна че но ме сто са ко јег се мо же 
ис кљу чи ти стру ја у це лом скла ди шту, с тим да се мо же обез бе ди ти 
и по себ но ис кљу че ње на сва ком по је ди нач ном спре ми шту, на ро-
чи то опа сног от па да. 

Скла ди ште мо ра да бу де: за шти ће но од ат мос фер ског пра-
жње ња гро мо бран ским уре ђа ји ма, снаб де ве но апа ра ти ма за га ше-
ње по чет них по жа ра, ко ји ће се на ла зи ти на при сту пач ном и вид-
ном ме сту, снаб де ве но во дом за га ше ње по жа ра, као и опре мом 
за пре нос во де. Ин тер ни пу те ви и ма ни пу ла тив ни пла тои мо ра ју 
би ти про јек то ва ни и из ве де ни та ко да омо гу ће кре та ње ин тер вент-
них во зи ла (од го ва ра ју ће окрет ни це за ва тро га сно во зи ло). 

Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за скла ди шта за па-
љи вих опа сних ма те ри ја утвр ђу ју се тех нич ки нор ма ти ви за скла-
ди ште за па љи вих опа сних ма те ри ја ра ди обез бе ђе ња од по жа ра и 
екс пло зи ја. 

За ме на же ле знич ког тран спор та ров ног угља трач ним тран-
спор те ри ма

Трач ни тран спорт ће се ус по ста ви ти на тра си из ме ђу пре-
сип них или пре то вар них ку ла у окви ру „Су ве се па ра ци је”, као на-
ста вак по сто је ћег трач ног тран спор та угља са БТУ и БТС си сте ма 
По ља „Б” и По ља „Д”, за по тре бе до пре ме ров ног угља до бун ке-
ра у скло пу Мо кре се па ра ци је. Тра са до пре ме угља се обез бе ђу је 

де мон та жом гор њег стро ја са јед ног или ви ше по сто је ћих ко ло-
се ка. Из бор тра се је усло вљен дис по зи ци јом по сто је ћих обје ка та 
на овом де лу Про стор не це ли не 1, обез бе ђе њем пре ла ска си сте-
ма пре ко са о бра ћај ни це Вре о ци–Кру ше ви ца и оп штим усло ви-
ма за шти те и без бед но сти рад не сре ди не. Уз тра су тран спор те ра 
обез бе ди ти сер ви сну ста зу. Пре ко тран спор те ра се на по треб ним 
ме сти ма по ста вља ју по преч ни пре ла зи нај ма ње ши ри не 0,8 m. Ра-
сто ја ње нај и сту ре ни јег де ла пре ла за од тран спор те ра мо ра би ти 
нај ма ње 1,0 m.

Но во про јек то ва ни тран спор те ри се из во де на ви со ким ослон-
ци ма, од но сно че лич ним сту бо ви ма пре ма про ра чу ну по треб ног 
ра спо на и рас те ра на но се ћој мо стов ској кон струк ци ји. Ис под 
тран спор те ра се по ста вља ра ван лим. Ни је до зво љен про лаз ис под 
тран спор те ра. Де ло ви тран спор те ра ко ји су ви ши од 1,5 m мо ра ју 
има ти са јед не стра не про лаз ши ри не мин. 0,6 m са огра дом и ру-
ко хва том.

На де ло ви ма тра се где је нео п ход но из во ђе ње мо стов ске кон-
струк ци је у вер ти кал ном на ги бу и на де лу укр шта ња са јав ним пу-
тем или ин тер ним са о бра ћај ни ца ма пред ви де ти из во ђе ње га ле ри је 
тран спор те ра. Обје кат га ле ри је је об ло жен че лич ним пла сти фи ци-
ра ним ли мом и опре мљен ре ви зи о ном ста зом.

При ли ком из ра де тех нич ке до ку мен та ци је из вр ши ти од го-
ва ра ју ће тех нич ке и еко ном ске ана ли зе оправ да но сти из во ђе ња 
тран спор те ра на ви со ким ослон ци ма и тран спорт них мо сто ва у 
од но су на дру ге рас по ло жи ве ти по ве трач ног тран спор та (нпр. по-
ла га ње тран спор те ра по пла ну му пру ге и пре ла зи ис под пу та са 
за штит ном ко ру бом).

Про стор на це ли на 2
(3) Уре ђе ње ло ка ци је Л3: Уна пре ђе ње ефи ка сно сти у про из

вод њи енер ги је 
На ло ка ци ји Л3, на гра ђе вин ском зе мљи шту на ко ме су из гра-

ђе ни и у функ ци ји објек ти и по стро је ња у скло пу То пла не Вре о ци, 
пред ви ђа се из град ња но вог по стро је ња за про из вод њу елек трич-
не енер ги је у ко ге не ра циј ском спо ју са по сто је ћом про из вод њом 
то плот не енер ги је.

Ре кон струк ци ја ко тлов ског по стро је ња То пла не вр ши се у 
ци љу по ве ћа ња енер гет ске ефи ка сно сти и то из град њом по стро-
је ња за про из вод њу елек трич не енер ги је при че му ће се по сто је ћа 
ре дук ци ја при ти ска па ре за ме ни ти при ме ном пар них тур би на.

Но ва ко ге не ра циј ска про из вод ња ће се ор га ни зо ва ти у окви-
ру зо не при мар них са др жа ја нпр. у окви ру по сто је ћег објек та на 
де лу анек са, адап та ци јом по гон ских про сто ра и по по тре би ре кон-
струк ци јом, над зи ђи ва њем или за ме ном це ло куп ног де ла анек са, с 
тим што оправ да ност тре ба до ка за ти прет ход ним ана ли за ма. 

Из град ња енер гет ског по стро је ња за ко ри шће ње елек тро е-
нер ги је, са или без упу шта ња у јав ни ди стри бу тив ни си стем, са 
пра те ћим објек ти ма, мо гу ћа је и на де лу из ван утвр ђе них тех но ло-
шких и про стор них зо на и то на не из гра ђе ним де ло ви ма са за у зи-
ма њем до max 400 m² но ве по вр ши не и без угро жа ва ња за те че них 
ма ни пу ла тив них про сто ра. Огра ни че ње по вр ши не но вог објек та је 
у сми слу одр жа ва ња не за у зе тих по вр ши на у оби му од око 30% по-
вр ши не ре зер ви са не за про из вод њу ел. енер ги је (84,5% укуп но не-
за у зе те по вр ши не) што мо же би ти од тех но ло шког зна ча ја. Во ди ти 
ра чу на о уда ље но сти по је ди нач них обје ка та и на ро чи то о зо ни за-
ру ша ва ња ви со ког дим ња ка.

У „То пла ни” ко ја се на ла зи у са ста ву по стро је ња за пре ра ду 
и опле ме њи ва ње угља Ру дар ског ба се на „Ко лу ба ра” у Вре о ци ма, 
пу ште ни су у прет ход ном пе ри о ду (2013) у рад ре ви та ли зо ва ни 
ко тло ви. Ре ви та ли за ци јом, пр вом на кон 30 го ди на од по чет ка ра-
да, ство ре ни су усло ви за си гур ни ји и по у зда ни ји рад то пло во да за 
ин ду стри ју и то пли фи ка ци ју Ла за рев ца. 

„То пла на” Вре о ци, с об зи ром на вр сту ак тив но сти и ка па-
ци тет по стро је ња (120 MW) је свр ста на у спи сак по сто је ћих по-
стро је ња ко ја под ле жу оба ве зи при ба вља ња ин те гри са не до зво ле 
у утвр ђе ним ро ко ви ма, од но сно њен рад мо ра би ти ускла ђен са 
за кон ским усло ви ма уз пра ће ње раз во ја нај бо ље до ступ них тех-
ни ка, пра ће ње и раз вој мо ни то рин га и фор ми ра ње од го ва ра ју ћег 
ре ги стра ре зул та та ме ре ња. 

Дру ге ак тив но сти у ком плек су „То пла на” Вре о ци, пла ни ра-
не у скло пу по сто је ћих обје ка та (као што су ре кон струк ци ја елек-
тро фил те ра 1 и 2, по го на за от пе пе љи ва ње и при ку пља ње кон-
ден за та на ста лог у про це су да љин ског гре ја ња у ин ду стриј ској 
зо ни на се љу Вре о ци и у про це су ис по ру ке тех но ло шке па ре по-
стро је њу „Xel la” Вре о ци и ње го во вра ћа ње у про цес про из вод ње 
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тех но ло шке па ре и то плот не енер ги је у РЈ „То пла на” Вре о ци, 
уград ња си сте ма за кон ти ну ал но пра ће ње еми си је пра шка стих ма-
те ри ја, га со ва и дру гих па ра ме та ра и др) ак тив но сти су ко је мо-
гу до ве сти до про ме не при ро де, функ ци о ни са ња или про ши ре ње 
по стро је ња и ути ца ти на жи вот ну се ди ну па се оне у скла ду са 
за ко ном ка рак те ри шу као из ме на у по го ну и под ле жу при ба вља њу 
но ве ин те гри са не до зво ле. 

8.5.Мерезаштитеживотнесредине

Усло ви при пре ме угља на по стро је њи ма у окви ру „Пре ра де” 
су та кви да ров ни угаљ са др жи ве ли ки део ба ласт них ма те ри ја. 
Про це су опле ме ња ва ња угља прет хо ди про цес при пре ме ко ја нај-
че шће об у хва та: при јем ров ног угља, дро бље ње на од ре ђе ну гра-
ну ла ци ју и при мар но кла си ра ње, чи шће ње круп ни јих кла са, чи-
шће ње сит ни јих кла са, са прет ход ним од му ља ва њем, кла си ра ње 
и од вод ња ва ње про ду ка та, сме штај у бун ке ре и уто вар, тре ти ра ње 
и од му ља ва ње от пад них во да, ре ге не ра ци ја су спен со и да и от пре-
ма ја ло ви не. Су ше ње угља се оба вља под деј ством во де не па ре. 
Не до ста ци ова квог на чи на при пре ме угља су у то ме да је реч о 
дис кон ту ну ал ном про це су, по треб на је знат на при пре ма лиг ни та 
пре су ше ња, до дат но су ше ње и се па ри са ње по сле су ше ња, као и 
по тре ба за пре чи шћа ва њем от пад не во де, што све под ра зу ме ва ви-
со ке ин ве сти ци о не тро шко ве. 

Ко ли чи на и за га ђе ност от пад не во де мо же се сма њи ти ви ше-
крат ном упо тре бом про це сних во да и нат кри ва њем по вр шин ских 
скла ди шта и под руч ја по је ди них по стро је ња (за шти та од ат мос-
фер ских во да).

Пра вил ном и пот пу ном кон тро лом свих про це са у при пре ми 
угља, а пре све га у фа зи до су ши ва ња у ко јој је ну жно при ме ни ти 
ефи ка сно хла ђе ње ра ди спре ча ва ња са мо за па ље ња угља, обез бе-
ди ти да не по сред но или по сред но ис пу шта ње ма те ри ја, ви бра ци ја, 
то пло те или бу ке из из во ра у по стро је њу, у ва здух, во ду или зе-
мљи ште од го ва ра стан дар ди ма ква ли те та жи вот не сре ди не у скла-
ду са по себ ним про пи си ма и у окви ру утвр ђе них ро ко ва. 

Но ви при ступ за шти ти во да за сни ва се на ис пи ти ва њу ква ли-
те та са ме от пад не во де на ме сту на стан ка, из град њи по стро је ња 
за пре чи шћа ва ње и кон тро лу во де у ин ду стриј ским по стро је њи ма.

По ред ово га вр ши ти пе ри о дич ну про це ну ути ца ја на осно ву 
мо ни то рин га ре ци пи јен та.

РЈ „То пла на”, Ор га ни за ци о на це ли на „Пре ра да” мо ра од 
над ле жног ми ни стар ства да обез бе ди ин те гри са ну до зво лу за по-
стро је ње за про из вод њу тех но ло шке па ре, с об зи ром на то да је то-
плот на сна га ло жи шта у два ко тла укуп но 2x60 MWТh. Пред ви ђа 
се ре кон струк ци ја елек тро фил те ра 1 и 2, по го на за от пе пе љи ва ње 
и уград ња си сте ма за кон ти ну ал но пра ће ње еми си је пра шка стих 
ма те ри ја, га со ва и др. па ра ме та ра. Ре кон струк ци ја је пла ни ра на да 
би се обез бе ди ло да еми си ја ма те ри ја ко је на ста ју при про це су са-
го ре ва ња и еми ту ју се у ва здух, бу де у окви ру за да тих гра нич них 
вред но сти еми си је пре ма ва же ћој Уред би Вла де и Ди рек ти ви из 
„На ци о нал ног пла на за сма ње ње еми си ја”. 

За ме ре ње еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух при ме њу ју 
се стан дард не ре фе рент не ме то де. Екс трак тив на ана ли за от пад них 
га со ва је узи ма ње узор ка от пад них га со ва из дим ња ка и ана ли за 
га со ва из ван дим ња ка. Из ве штај о из вр ше ним ме ре њи ма од стра не 
овла шће ног прав ног ли ца тре ба са др жи ин фор ма ци је про пи са не 
од го ва ра ју ћом уред бом, а на ро чи то да са др жи ин фор ма ци је про-
пи са не стан дар дом SRPS EN 15259. Па ра ме три ста ња от пад них 
га со ва су тем пе ра ту ра, при ти сак, са др жај во де не па ре, са став от-
пад них га со ва као и дру ге фи зич ке ве ли чи не бит не за еми си ју у 
ва здух.

Опе ра тер ве ли ког по стро је ња за са го ре ва ње то плот не сна ге 
јед на ке или ве ће од 100 МW (сна га овог по стро је ња је 120 МW) је 
ду жан да вр ши кон ти ну ал но ме ре ње еми си је. Кон ти ну ал но ме ре-
ње еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја из ста ци о нар них из во ра за га ђи-
ва ња вр ши се ауто мат ским мер ним си сте мом ко јим се оси гу ра ва ју 
по да ци о кон цен тра ци ји и ма се ном про то ку за га ђу ју ћих ма те ри ја у 
от пад ном га су то ком не пре кид ног ра да ста ци о нар ног из во ра за га-
ђи ва ња. Кон трол на ме ре ња еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја се вр ше 
на ста ци о нар ним из во ри ма за га ђи ва ња на ко ји ма се вр ши кон ти-
ну ал но ме ре ње еми си је: ка ли бра ци ја ауто мат ског мер ног си сте ма 
за вре ме ра да ста ци о нар ног из во ра за га ђи ва ња у скла ду са про це-
ду ром обез бе ђе ња по ве ре ња од го ва ра ју ћег ни воа пре ма стан дар ду 
SRPS EN 14181 и SRPS CEN/TR 15983. При ли ком кон ти ну ал них 

ме ре ња по лу ча сов ни про сек се утвр ђу је на сва ких 30 ми ну та на 
осно ву ре зул та та ме ре ња. 

Чи сти ја про из вод ња под ра зу ме ва ефи ка сни је ко ри шће ње си-
ро ви на и енер ги је, сма ње ње еми си ја и на ста ја ња от па да, пре све-
га опа сног ин ду стриј ског от па да. Пред ност уво ђе ња си сте ма за 
упра вља ње за шти том жи вот не сре ди не, као и чи сти је про из вод ње, 
ни је са мо у функ ци ји за шти те жи вот не сре ди не, већ и сма ње ња 
тро шко ва, по ве ћа ња кон ку рент но сти тех но ло ги ја и ве шти на на 
ме ђу на род ним тр жи шти ма (ре ги о нал но енер гет ско тр жи ште Ју го-
и сточ не Евро пе са тен ден ци јом ин те гра ци је у ши ре Па не вроп ско 
енер гет ско тр жи ште) и ши ре ња тр жи шног по сло ва ња у усло ви ма 
де ре гу ла ци је. 

При пре ма и опле ме њи ва ње угља, про из вод ња енер ги је и 
оста ле по моћ не ак тив но сти у ком плек су ге не ри шу знат не ко ли-
чи не от па да. Упра вља ње от па дом мо ра би ти по по пи са ним ин тер-
ним про це ду ра ма и на на чин ко јим се не угро жа ва здра вље љу ди 
и жи вот на сре ди на уз мак си мал ну пре вен ци ју на ста ја ња от па да, 
по себ но, раз во јем чи сти јих тех но ло ги ја и ра ци о нал ним ко ри шће-
њем си ро ви не и при ме ном ак тив них и па сив них ме ра за от кла ња-
ње опа сно сти од штет ног деј ства от па да на здра вље. 

На осно ву по твр ђе ног Ела бо ра та о зо на ма за шти те из во ри-
шта, у скла ду са Пра вил ни ком о на чи ну од ре ђи ва ња и одр жа ва-
ња зо на за шти те из во ри шта во до снаб де ва ња („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 92/08), Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је је 21. 
но вем бра 2013. го ди не је до не ло Ре ше ње број 530-01-415/2013-
10 о утвр ђи ва њу зо на са ни тар не за шти те, и то: зо не не по сред не 
за шти те, зо не уже и зо не ши ре за шти те во до и зво ри шта Су ва се-
па ра ци ја. Део ши ре зо не са ни тар не за шти те де фи ни сан је на ју-
жном де лу ком плек са об у хва ће ном ли ни јом III 1 – III 2 (КО Ме-
до ше вац). На об у хва ће ном про сто ру при ме њу ју се сва про пи са на 
огра ни че ња у по гле ду де таљ не на ме не про сто ра и по је ди нач них 
ак тив но сти. Ши ра зо на са ни тар не за шти те, зо на над зо ра, об у хва-
та део слив ног под руч ја из во ри шта де фи ни сан про сто ром од ког 
се еле мен тар на че сти ца тран спор ту је до во до за хват ног објек та за 
пе ри од од 50 да на. 

Јед на од нај ва жни јих ства ри у си сте ми ма ве ли ких ло жи шта 
је ефи ка сност по стро је ња. По сто је раз ли чи ти на чи ни опи си ва ња 
ефи ка сно сти по стро је ња за са го ре ва ње.

Ве ли ка ло жи шта де фи ни са на су у Ди рек ти ви ЕУ о ве ли ким 
ло жи шти ма (2001/80/ЕЦ) као по стро је ња чи ја но ми нал на то плот-
на сна га из но си 50 МW или ви ше. Ова ди рек ти ва ре гу ли ше еми-
си је три за га ђу ју ће ма те ри је (SО2, NОx и пра ши не). Ве ли ка ло жи-
шта та ко ђе су ре гу ли са на Ди рек ти вом о ин те гри са ном спре ча ва њу 
и кон тро ли за га ђе ња (ИППЦ Ди рек ти ва), кон со ли до ва на вер зи ја: 
ЕУ, 2008. го ди на што мо же да до ве де до стро жих и/или до дат них 
оба ве за по пи та њу по стро је ња не го што су оба ве зе ко је зах те ва са-
ма Ди рек ти ва о ве ли ким ло жи шти ма. Кон крет но, ИППЦ Ди рек ти-
ва зах те ва да се у ра ду по стро је ња, у окви ру оби ма ове ди рек ти ве, 
при ме не нај бо ље до ступ не тех ни ке (BAT), од но сно нај е фи ка сни ји 
и нај на пред ни ји сте пен рад них ак тив но сти ко ји се сма тра тех нич-
ки и еко ном ски одр жи вим за кон кре тан сек тор, ра ди кон тро ле и 
сма ње ња за га ђе ња.

При ли ком од ре ђи ва ња за по сто је ће по стро је ње, мо гу ће је 
до не ти од лу ку о од сту па њу од про пи са них гра нич них вред но сти 
ко јом се узи ма ју у об зир тро шко ви и до би ти за жи вот ну сре ди ну 
и ко јом се по ста вља ју до не кле ни же гра нич не вред но сти на ло кал-
ном ни воу. При ли ком од лу чи ва ња о нај по год ни јим тех ни ка ма за 
обез бе ђе ње нај бо ље за шти те за жи вот ну сре ди ну у це ли ни, мо же 
се узе ти у об зир ви ше фак то ра. Циљ је од ре ди ти усло ве до зво ле да 
би се по стро је ње, што је ви ше мо гу ће, при бли жи ло стан дар ди ма 
ко ји ће би ти по ста вље ни за но во по стро је ње, али узи ма ју ћи у об-
зир ис пла ти вост, вре мен ски оквир и прак тич ност уно ше ња из ме на 
у по сто је ће по стро је ње. У Анек су IV ИППЦ Ди рек ти ве на ве де на 
су пи та ња ко ја тре ба узе ти у об зир при ли ком утвр ђи ва ња BАТ на 
ло кал ном ни воу.

Tоплотна енер ги ја ко ја је ре зул тат са го ре ва ња фо сил них го-
ри ва пре но си се у рад ни ме диј (па ру). То ком овог про це са, део 
енер ги је се гу би у дим ним га со ви ма. Укуп ни гу би ци од про из вод-
ње па ре за ви се од го ри ва (са др жај во де и пе пе ла, ка ло риј ска вред-
ност); ка па ци те та и ра да ге не ра то ра па ре; ме ша ви не ва зду ха и го-
ри ва; крај ње тем пе ра ту ре дим них га со ва; и од на чи на ра да.

Рад ге не ра то ра па ре зах те ва стал ни над зор. То плот ни гу би-
ци из ге не ра то ра па ре мо гу се ка те го ри са ти као: гу би ци пре ко от-
пад них га со ва, ко ји за ви се од тем пе ра ту ре дим ног га са, ме ша ви не 
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ва зду ха, са го ре ва ња го ри ва и ни воа за пр ља но сти ко тла; гу би ци 
кроз не са го ре ло го ри во, чи ја хе миј ска енер ги ја ни је кон вер то ва-
на (не пот пу но са го ре ва ње узро ку је по ја ву СО и угљо во до ни ка у 
дим ном га су; гу би ци кроз не са го ре ли ма те ри јал у оста ци ма, као 
што је угље ник (или тро ска) на дну и ле те ћи пе пео; гу би ци пре ко 
ле те ћег пе пе ла на дну и ле те ћег пе пе ла из ко тла са су вим дном и 
и ле те ћег пе пе ла из ко тла са мо крим дном; а пре све га гу би ци ко ји 
за ви се од ква ли те та изо ла ци је ге не ра то ра па ре.

На енер гет ском по стро је њу ни је мо гу ће спре чи ти по вре ме но 
по ја вљи ва ње ма њих ко ли чи на во де за пр ља не уљем (во де за пра-
ње). Си сте ми за одва ја ње уља пред ста вља ју BАТ за из бе га ва ње 
ште те по жи вот ну сре ди ну. Нај ва жни је еми си је у ва здух од са го-
ре ва ња фо сил них го ри ва су сум пор ди ок сид (SО2), ок си ди азо та, 
угљен мо нок сид, чвр сте че сти це (ПМ10) и га со ви ста кле не ба ште, 
као што су N2О и SО2. Оста ле суп стан це као сто су те шки ме та ли, 
ха ло ге на је ди ње ња и ди ок си ни еми ту ју се у ма њим ко ли чи на ма, 
али мо гу има ти зна ча јан ути цај на жи вот ну сре ди ну због сво је ток-
сич но сти или трај но сти.

Пе пео из тер мо е лек тра на и дру гих тер мо е нер гет ских по стро-
је ња мо же да се ко ри сти као гра ђе вин ски ма те ри јал за из град њу, 
ре кон струк ци ју, са на ци ју и одр жа ва ње ин фра струк тур них обје-
ка та јав не на ме не, ако ис пу ња ва зах те ве срп ског стан дар да SRPS 
EN 14227-4 (Ме ша ви не ве за не хи дра у лич ким ве зи вом – Спе ци-
фи ка ци је – Део 4: Ле те ћи пе пео за ме ша ви не ве за не хи дра у лич-
ким ве зи вом). Акре ди то ва но те ло спро во ди ис пи ти ва ње пе пе ла 
од го ва ра ју ћом ме то дом на ко ју упу ћу је при ме на срп ског стан дар-
да из чла на 4. Уред бе о тех нич ким и дру гим зах те ви ма за пе пео, 
као гра ђе вин ски ма те ри јал на ме њен за упо тре бу у из град њи, ре-
кон струк ци ји, са на ци ји и одр жа ва њу ин фра струк тур них обје ка та 
јав не на ме не или се оба вља ју екви ва лент на ис пи ти ва ња ка ко би 
се про ве ри ла уса гла ше ност пе пе ла са од го ва ра ју ћим зах те ви ма из 
стан дар да SRPS EN 14227-4.

РБ „Ко лу ба ра” је свр ста на у пр ву ка те го ри ју угро же но сти од 
по жа ра, јер се на ло ка ци ји од ви ја ју: тех но ло шки про це си у ко ји ма 
се ко ри сти за па љи ва чвр ста ма са – угаљ, за па љи ва и екс пло зив на 
угље на пра ши на, за па љи ве теч но сти и га со ви, и оба вља ју ра до ви 
са отво ре ним пла ме ном у бли зи ни за па љи вих ма те ри ја.

8.6.Смерницезапримену

Ста вља ју се ван сна ге план ска ре ше ња и план ске про по зи ци-
је ПГР Вре о ца за део про стор не це ли не „При вред но-ин ду стриј ска 
зо на Вре о ца” ко ји об у хва та ком плекс „Пре ра де”. На том про сто ру 
у при ме ни ће би ти пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња утвр ђе на 
овим про стор ним пла ном.

По по тре би ће се из вр ши ти ускла ђи ва ње ПГР Вре о ца са Про-
стор ним пла ном.

На осно ву ових пра ви ла над ле жни ор ган мо же из да ти ло-
ка циј ске усло ве у про це ду ри при ба вља ња Ин те гри са не до зво ле 
за ре кон струк ци ју и функ ци о ни са ње То пла не Вре о ци и из вод из 
план ске до ку мен та ци је за по тре бе из град ње ру дар ских обје ка та на 
об у хва ће ним по вр ши на ма. Оба ве зна је из ра да Ак ци о ног пла на за 
до сти за ње гра нич них вред но сти еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја у 
во де.

Гра фич ки при ло зи: 
Кар та број 1: „На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја”;
Кар та број 2: „Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин-

ско-прав них од но са”.

9. ОД ЛА ГА ЛИ ШТЕ ЈА ЛО ВИ НЕ „ТУ РИ ЈА”

9.1.Полазнеоснове

Си гур ност елек тро е нер гет ског си сте ма, од но сно си гур на 
про из вод ња угља за по тре бе тер мо е лек тра на, пре ма ак ту ел ним 
са гле да ва њи ма, за сни ва се у ве ли кој ме ри на раз во ју ка па ци те та 
ак тив них и за мен ских по вр шин ских ко по ва у ис точ ном де лу Ко-
лу бар ског ба се на. 

За ре а ли за ци ју ових ци ље ва у ру дар ско-енер гет ском сек то-
ру, од стра те шког зна ча ја је бла го вре ме на при пре ма и фор ми ра-
ње про сто ра за од ла га ње 105 ми ли о на то на ја ло ви не. На осно ву 
ана ли за ко је су из вр ше не у струч ним слу жба ма ор га ни за ци о ног 
цен тра „По вр шин ски ко по ви Ба ро ше вац” и у окви ру при пре-
ма про јект ног за дат ка за из ра ду идеј ног ре ше ња, ин ве сти ци о ног 

про гра ма и ру дар ских про је ка та у ор га ни за ци о ном цен тру „Про-
јект”, што је по твр ђе но од лу ка ма над ле жних ор га на, као оп ти мал-
на ло ка ци ја је иза бран про стор из ме ђу уну тра шњег од ла га ли шта 
ПК По ље „Д” и нај ста ри јег ре кул ти ви са ног од ла га ли шта ко лу бар-
ских ко по ва. 

Од ла га ли ште „Ту ри ја” ће се фор ми ра ти на по вр ши на ма на 
ко ји ма ко је су рас по ре ђе ни пра те ћи и дру ги ру дар ски објек ти у си-
сте му РБ „Ко лу ба ра” (објек ти „Се вер ног кри ла По ља Д”; ло ка ци ја 
тра фо ста ни це, ТС 35/6 „Зе о ке 2”; по је ди нач ни сту бо ви и тра са ДВ 
35 kV „Руд ник V и VI” („Ел монт” Лај ко вац, 1974. го ди не), објек-
ти ВС „Ме до ше вац”, по стро је ње у Јун ков цу, обје кат „Се па ра ци је 
пе ска Јун ко вац” (КГЛ). По вр ши не су, ге не рал но гле да но, де гра ди-
ра не, с об зи ром да је у овом де лу Ба се на вр ше но у ма њем оби му 
по вре ме но и при вре ме но од ла га ње ја ло вин ских ма са. Де гра да ци ји 
про сто ра до при но си и ак ти ви ра ње кли зи шта ко је је до дат но угро-
зи ло 11 до ма ћин ста ва, од укуп но 35 до ма ћин ста ва ко ја су рас по ре-
ђе на у зо ни на ко јој ће се фор ми ра ти но во од ла га ли ште. 

Не ки од ових обје ка та зна чај ни су за функ ци о ни са ње ру-
дар ских и дру гих ак тив но сти, па је ну жно њи хо во из ме шта ње из 
угро же не зо не на но ве ло ка ци је (ТС „Зе о ке 2”, ДВ 35 kV „Руд ник 
V и VI”, Се па ра ци ја пе ска). 

Објек ти ВС „Ме до ше вац” се за др жа ва ју у функ ци ји, с об-
зи ром на то да су рас по ре ђе ни из ван рад не кон ту ре од ла га ли шта. 
По стро је ње у Јун ков цу има ка па ци тет од 10 l/s. Иако је у не пре-
кид ној упо тре би од 1958. го ди не у до бром је ста њу, а ква ли тет во-
де је за до во ља ва ју ћи. 

Са о бра ћај ни ца Јун ко вац–Ба ро ше вац, дуж ко је су рас по ре ђе-
на угро же на до ма ћин ства и ко ја се ве ћим де лом ко ри сти као ин-
тер на ве за у си сте му РБ „Ко лу ба ра” уки да се, а ње на са о бра ћај на 
функ ци ја ће се об но ви ти ко ри шће њем но во и згра ђе не ин тер не са-
о бра ћај ни це уз тра су из ме ште них да ле ко во да по окон ча њу ру дар-
ских ак тив но сти на овом под руч ју. 

9.2.Просторниобухватиграницапросторнецелине

По вр ши не на ко ји ма ће се фор ми ра ти од ла га ли ште и ко је су 
пред ви ђе не за из ме шта ње обје ка та тех нич ке и дру ге ин фра струк-
ту ре, а уре ђу ју се пре ма овим пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма 
гра ђе ња, об у хва ће не су гра ни цом про стор не це ли не, ко ја је де фи-
ни са на ко ор ди на та ма ка рак те ри стич них та ча ка72 као не пре ки ну та 
ли ни ја са сле де ћим опи сом: од по чет не тач ке А1 на гра ни ци КО 
Са ку ља и КО Јун ко вац, по ли ни ји до тач ке А2 се че к.п. бр. 1688, а 
да ље је по спољ њој гра ни ци к.п. бр. 1150/1, 1146/2, 1145/2, 1145/1, 
1143/2 и 1143/1; се че по ли ни ји из ме ђу та ча ка А3 и А4 к.п. бр. 1667 
и по спољ њој је гра ни ци к.п. бр. 1128/6, 1128/5, 1128/1, 1128/4, 
1128/7, 1125/1, 1125/2, 1123/2, 1123/4, 1125/3, 1123/1, 1123/7, 
1112/1, 1113/3, 1113/5, 1112/2, 1102/2, 1105/1, 1105/2, 1108/1, 1108/5 
(све КО Јун ко вац); да ље је из ме ђу та ча ка К9 и А5 по гра ни ци КО 
Јун ко вац и КО Ара по вац, об у хва та ју ћи ка та стар ску пар це лу бр. 
1104 у КО Ара по вац и да ље је по спољ ној к.п. бр. 1103, 1102/2, 
1105/1, 1105/2, 1105/3, 1108/1, 1108/2, 1110/2, 1110/1, 1126, 1127/2, 
1128, 1129, 1131/1 и 1131/2 до тач ке А6; се че по ли ни ји из ме ђу та-
ча ка А6 и А7 к.п. бр. 1736/3, а од А7 је по спољ њој гра ни ци к.п. 
бр. 1135, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413/1, 1413/2, 1414/1, 1415, 1416, 
1417, 1418/1, 1418/2, 1419/1; по ли ни ји из ме ђу та ча ка А8 и А9 се че 
к.п. бр. 1737, а да ље је по спољ њој гра ни ци к.п. бр. 1422, 1423/3 и 
1423/2 (све КО Ара по вац) до тач ке А10 на гра ни ци КО Ара по вац 
и КО Јун ко вац и по тој гра ни ци до тач ке А11об у хва та ју ћи к.п. бр. 
1012/2 и део к.п. бр. 1012/1 у КО Јун ко вац; да ље је до А12 по спољ-
њој гра ни ци к.п. бр. 1735/2, ко ју се че по ли ни ји из ме ђу та ча ка А12 
и А13 и да ље је по спољ њој гра ни ци к.п. бр. 1469/1, 1470, 1472/1, 
1473/1, 1473/2, 1473/3, 1473/4, 1484, 1483/1, 1482/1, 1481/1, 1546, 
1548 и 1545; по ли ни ји из ме ђу та ча ка А14 и А15 се че к.п. бр. 1570 
и по спољ њој гра ни ци к.п. бр. 1564, 1578/1, 1579, 1580, 1593/1, 
1594/1, 1599/1 и 1691 (све у КО Ара по вац) до тач ке А16 на гра ни-
ци КО Ара по вац и КО Ми ро саљ ци, да ље је по гра ни ци ка та стар-
ских оп шти на Ара по вац/Ми ро саљ ци до међ не тач ке КО Ара по вац/
КО Ми ро саљ ци/ КО Ба ро ше вац, ме ња пра вац и по гра ни ци је КО 
Ара по вац/КО Ба ро ше вац, до међ не тач ке КО Ара по вац/КО Јун ко-
вац/КО Ба ро ше вац, об у хва та ју ћи ка та стар ске пар це ле у КО Ара-
по вац; од међ не тач ке КО Ара по вац/КО Јун ко вац/КО Ба ро ше вац, 
–––––––––––––––
72 Ко ор ди на те ка рак те ри стич них та ча ка у др жав ном ко ор ди нат ном си сте му су ори-

јен та ци о не и мо ра ју се про ве ри ти у од го ва ра ју ћим про јек ти ма пар це ла ци је или 
при ли ком утвр ђи ва ња јав ног ин те ре са.
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по гра ни ци је КО Јун ко вац/КО Ба ро ше вац до међ не тач ке КО Ба-
ро ше вац/КО Јун ко вац/КО Са ку ље, а об у хва та ка та стар ске пар це ле 
у КО Јун ко вац; од ове међ не тач ке до тач ке А17 по гра ни ци је КО 
Јун ко вац/КО Са ку ља исто об у хва та ју ћи ка та стар ске пар це ле у КО 
Јун ко вац; од тач ке А17 до А18 је по спољ њој гра ни ци к.п. бр. 774, 
773/2, 773/1, 772 и 771 (све КО Са ку ља), а из ме ђу А18 и А19 по 
гра ни ци је КО Јун ко вац/КО Са ку ља об у хва та ју ћи ка та стар ске пар-
це ле у КО Јун ко вац; у А19 ме ња пра вац и по спољ њој је гра ни ци 
к.п. бр. 613 и 558, а да ље по ли ни ји из ме ђу та ча ка А20 и А21 се че 
к.п. бр.1016 и до тач ке А22 је спољ њој гра ни ци к.п. бр. 530, 531, 
536/2, 536/1, 523/2, 539 и 544/1 (све КО Са ку ља); од тач ке А22 до 
по чет не тач ке је по гра ни ци КО Јун ко вац/КО Са ку ља об у хва та ју-
ћи к.п. у КО Јун ко вац; у об у хва ту про стор не це ли не је и к.п. бр. 
1130/2 у КО Јун ко вац из ван де фи ни са не гра нич не ли ни је.

Ова ко де фи ни са ном гра ни цом про стор не це ли не об у хва ће но 
је око 446 ha по вр ши не на те ри то ри ји гра да Бе о гра да (ГО Ла за ре-
вац) и то 299,41 ha на под руч ју КО Јун ко вац, 124,16 ha на под руч ју 
КО Ара по вац и 22,42 ha у уну тра шњем од ла га ли шту ПК По ља „Д” 
(КО Са ку ља) и то сле де ће ка та стар ске пар це ле:

КО Јун ко вац – це ле к.п. бр.: 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1012/4, 
1012/5, 1012/6, 1012/7, 1012/8, 1012/9, 1012/10, 1103/1, 1102/2, 
1102/3, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1103/5, 1103/6, 1103/7, 1103/8, 1103/9, 
1103/10, 1103/11, 1103/12, 1104/1, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/5, 
1104/6, 1105/1, 1105/2, 1108/1, 1108/3, 1108/5, 1108/6, 1108/7, 1109/1, 
1109/2, 1109/3, 1110/1, 1110/2, 1110/3, 1110/4, 1110/5, 1110/6, 1110/7, 
1110/8, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1112/1, 1112/2, 1113/3, 1113/5, 
1123/1, 1123/3, 1123/4, 1123/5, 1123/6, 1123/7, 1124/1, 1124/2, 1125/1, 
1125/2, 1125/3, 1126, 1127, 1128/1, 1128/4, 1128/5, 1128/6, 1128/7, 
1143/1, 1143/2, 1145/1, 1145/2, 1146/1, 1146/2, 1147, 1148, 1149, 
1150/1, 1150/2, 1151, 1152, 1153/1, 1153/2, 1154, 1155, 1156, 1157, 
1158, 1159, 1160, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1161/4, 1161/5, 1161/6, 
1161/7, 1162/1, 1162/2, 1163/1, 1163/2, 1164/1, 1164/2, 1165/1, 1165/2, 
1165/3, 1166/1, 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171/1, 
1171/2, 1172, 1173, 1174/1, 1174/2, 1175, 1176, 1177, 1178/1, 1178/2, 
1179/1, 1179/2, 1179/3, 1180/1, 1180/2, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189/1, 1189/2, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 
1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202/1, 1202/2, 1203, 1204/1, 
1204/2, 1204/3, 1204/4, 1204/5, 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1205/4, 
1205/5, 1206, 1207, 1208, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1209/4, 1210, 1211, 
1212/1, 1212/2, 1212/3, 1212/4, 1212/5, 1213, 1214, 1215/1, 1215/2, 
1215/3, 1215/4, 1215/5, 1215/6, 1215/7, 1215/8, 1216, 1217, 1218, 
1219/1, 1219/2, 1219/3, 1220/1, 1220/2, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1222, 
1223, 1224, 1225/1, 1225/2, 1225/3, 1225/4, 1226, 1227, 1228, 1229/1, 
1229/2, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235/1, 1235/2, 1236, 1237, 
1238, 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/7, 1240, 1241/2, 
1242, 1243, 1244, 1245/1, 1245/2, 1246, 1247, 1248, 1249/1, 1249/2, 
1249/3, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1250/4, 1250/5, 1250/6, 1250/7, 
1250/8, 1251, 1252, 1253/1, 1253/2, 1254, 1255/1, 1255/2, 1256, 1257, 
1258, 1259, 1260, 1261/1, 1261/2, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 
1263/1, 1263/2, 1263/3, 1263/4, 1263/5, 1263/6, 1263/7, 1263/8, 
1263/9, 1263/10, 1263/11, 1263/12, 1263/13, 1263/14, 1263/15, 1264/1, 
1264/2, 1264/3, 1264/4, 1265/1, 1265/2, 1265/3, 1266/1, 1266/2, 
1267/1, 1267/2, 1267/3, 1267/4, 1267/5, 1267/6, 1268, 1269, 1270, 
1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281/1, 
1281/2, 1282/1, 1282/2, 1282/3, 1282/4, 1283, 1284/1, 1284/2, 1285, 
1286/1, 1286/2, 1287, 1288/1, 1288/2, 1288/3, 1289, 1290/1, 1290/2, 
1291, 1292, 1293, 1294, 1295/1, 1295/2, 1295/3, 1296/1, 1296/2, 
1297/1, 1297/2, 1297/3, 1298, 1299/1, 1299/2, 1350, 1351, 1352, 1353, 
1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362/1, 
1362/2, 1363, 1364, 1365/1, 1365/2, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 
1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381/1, 
1381/2, 1381/3, 1382/1, 1382/2, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 
1389, 1390, 1391, 1392/1, 1392/2, 1393, 1394/1, 1394/2, 1395, 1396, 
1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 
1408, 1409, 1410/1, 1410/2, 1411, 1412, 1413/1, 1413/2, 1413/3, 1414, 
1415, 1416/1, 1416/2, 1417/1, 1417/2, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 
1423/1, 1423/2, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430/1, 1430/2, 
1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441/1, 
1441/2, 1442, 1443/1, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448/1, 1448/2, 1448/3, 
1448/4, 1449, 1450/1, 1450/2, 1451, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 
1458, 1459/1, 1459/2, 1459/3, 1459/4, 1460, 1461/1, 1461/2, 1461/3, 
1462/1, 1462/2, 1463/1, 1463/2, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468/1, 1469, 
1470, 1471, 1472, 1473/1, 1473/2, 1473/3, 1473/4, 1473/5, 1473/6, 
1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481/1, 1481/2, 1482, 1483, 

1484, 1485, 1486, 1487, 1488/1, 1488/2, 1488/3, 1489, 1490, 1491/1, 
1491/2, 1492, 1493/1, 1493/2, 1494/1, 1494/2, 1494/3, 1495, 1496, 
1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506/1, 1506/2, 
1507, 1508, 1509/1, 1509/2, 1510/1, 1510/2, 1511, 1512, 1513, 1514, 
1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522/1, 1522/2, 1523, 1524, 
1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535/1, 
1535/2, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 
1543, 1544, 1545/1, 1545/2, 1546/1, 1546/2, 1546/3, 1547/1, 1547/2, 
1547/3, 1548, 1549/1, 1549/2, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554/1, 1555/1, 
1555/2, 1556/1, 1556/2, 1557/1, 1557/2, 1557/3, 1557/4, 1558, 1559, 
1560/1, 1560/2, 1561/1, 1561/2, 1561/3, 1562/1, 1562/2, 1563/1, 1563/2, 
1564/1, 1564/2 1565, 1566, 1567, 1568/1, 1568/2, 1569, 1570/1, 1570/2, 
1570/3, 1570/4, 1570/5, 1571/1, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 
1578, 1579, 1580, 1581, 1582/1, 1582/2, 1583, 1584, 1585/1, 1585/2, 
1585/3, 1586, 1587/1, 1587/2, 1588/1, 1588/2, 1589, 1590/1, 1590/2, 
1590/3, 1591/1, 1591/2, 1592/1, 1592/2, 1668/1, 1668/2, 1669, 1670, 
1671, 1672/1, 1672/2, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677/1, 1677/2, 1677/3, 
1691/1, 1692, 1701; део к.п. бр.: 1667, 1688; 

КО Ара по вац – це ле к.п. бр.: 1102/2, 1103, 1104, 1105/1, 
1105/2, 1105/3, 1106/1, 1106/2, 1106/3, 1107/1, 1107/2, 1108/1, 
1108/2, 1109/1, 1109/2, 1110/1, 1110/2, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 
1127/2, 1128, 1129, 1131/1, 1131/2, 1135, 1136/1, 1136/2, 1136/3, 
1136/4, 1136/5, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413/1, 1413/2, 1414/1, 1415, 
1416, 1417, 1418/1, 1418/2, 1419/1, 1422, 1423/2, 1423/3, 1468/1, 
1468/2, 1469/1, 1469/2, 1470, 1471/2, 1473/1, 1473/2, 1473/3, 1473/4, 
1481/1, 1481/2, 1482/1, 1482/2, 1483/1, 1483/2, 1484, 1485, 1486/1, 
1486/2, 1486/3, 1486/4, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492/1, 1492/2, 
1492/3, 1492/4, 1493/1, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539/1, 1539/2, 
1539/3, 1539/4, 1540, 1541/1, 1541/2, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 
1548, 1564, 1566, 1567/1, 1567/2, 1568, 1569/1, 1569/2, 1571, 1573/1, 
1573/3, 1574, 1577/1, 1577/2, 1577/3, 1578/1, 1578/3, 1579, 1580, 
1581, 1593/1, 1594/1, 1596, 1598/1, 1598/2, 1598/5, 1599/1, 1599/2, 
1599/3, 1600/2, 1602, 1603, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647/1, 1647/2, 
1648/1, 1648/2, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656/1, 
1656/2, 1656/3, 1656/4, 1656/5, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 
1662/1, 1662/2, 1663/1, 1664, 1665, 1667/1, 1667/2, 1668, 1669/2, 
1676/3, 1676/4, 1691, 1701/2, 1701/3, 1702/2, 1703/2, 1708/2, 1710/1, 
1710/2, 1735/2, 1745, 1748, 1755; део к.п. бр.: 1407, 1570, 1735/1, 
1735/2, 1736/3, 1737; 

КО Са ку ља – це ле к.п. бр.: 523/2, 530, 531/1, 532, 533, 534, 
535, 536/1, 536/2, 539, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556/1, 556/2, 557, 558, 559, 560/1, 
560/2, 613, 771, 772, 773/1, 773/2, 774; део к.п. бр.: 1016 и 1024.

На под руч ју КО Са ку ља, из ван гра ни цом про стор не це ли не 
об у хва ће них по вр ши на, уну тар кон ту ре ПК По ље „Д” где је екс-
пло а та ци ја за вр ше на, у са да шњем и на ред ном пе ри о ду од ви ја ће 
се ру дар ске ак тив но сти на од ла га њу от крив ке и ја ло ви не на де лу 
уну тра шњег од ла га ли шта (за по тре бе ПК По ље „Ц”), па је с тим у 
ве зи овај про стор и да ље на ме њен ру дар ским ак тив но сти ма од јав-
ног ин те ре са и уре ђу је се пре ма пра ви ли ма овог про стор ног пла-
на, што укљу чу је и ка та стар ске пар це ле: к.п. бр. 132, 155/2, 157/2, 
158/2, 158/3, 266 и 543 (све КО Са ку ља).

9.3.Планирананаменаиначинкоришћењаземљишта

У окви ру про стор не це ли не ус по ста вље на је по де ла на по вр-
ши не (Пот це ли на 1 и Пот це ли на 2) пре ма основ ним на ме на ма и 
по себ ним ур ба ни стич ким ка рак те ри сти ка ма, тех но ло шким зах те-
ви ма, а по прин ци пу ус по ста вља ња зо на и ур ба ни стич ких це ли на 
са истим по је ди нач ним пра ви ли ма уре ђе ња, и то за: уну тра шње 
од ла га ли ште; пра те ће ру дар ске ак тив но сти, пре све га објек те од-
вод ња ва ња; елек тро е нер гет ске и те ле ко му ни ка ци о не објек те; пре-
ма усло ви ма и ме ра ма енер гет ске ефи ка сно сти, за шти те при род-
ног и кул тур ног на сле ђа, за шти те жи вот не и рад не сре ди не.

На по вр ши на ма у об у хва ту про стор не це ли не (446,00 hа) 
фор ми ра ју се про стор на Пот це ли на 1 са пре те жном на ме ном 
основ не ру дар ске ак тив но сти и Пот це ли на 2 са пре те жном на ме-
ном пра те ће ру дар ске ак тив но сти та ко да об у хва та ју по вр ши не ка-
ко сле ди:

1) Пот це ли на 1 – зо на основ них ру дар ских ак тив но сти – 
277,95 hа; 

(1) од ла га ли ште ја ло ви не – 247,07 hа;
(2) део уну тра шњег од ла га ли шта у ПК По ље „Д” ко је се над-

ви ша ва – 30,88 hа; 
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2) Пот це ли на 2 – зо на пра те ћих ру дар ских ак тив но сти – 

168,05 hа;
(1) пра те ће и по моћ не ру дар ске ак тив но сти 87,13 hа, од че га 

објек ти во до во да 0,05 hа;
(2) део ло ка ци је „По ље Д – мон та жа” – 7,02 hа;
(3) ре кул ти ви са не по вр ши не – 45,71 hа;
(4) но ва ло ка ци ја тра фо ста ни це – 1,42 hа; 
(5) ин фра струк тур ни ко ри дор 26,77 hа, од че га објек ти во до-

во да 0,15 hа.
Зо на од ла га ли шта ја ло ви не „Ту ри ја” уре ђи ва ће се пре ма 

овим пра ви ли ма, као про стор од ла га ли шта и пра те ћих ру дар ских 
ак тив но сти на по вр ши на ма ко је су нај ве ћим де лом при ба вље не у 
др жав ну сво ји ну у по ступ ку екс про при ја ци је, за по тре бе ЈП ЕПС, 
РБ „Ко лу ба ра”. И дру ге пла ни ра не по је ди нач не на ме не се од но се 
на ру дар ске објек те и ак тив но сти.

9.4.Правилауређења

Об у хва ће не по вр ши не, ко је су за у зе те или на ме ње не ру дар-
ским ра до ви ма, са гла сно За ко ну, утвр ђу ју се као јав на по вр ши на 
на ме ње на „објек ти ма од јав ног ин те ре са”.

Ре гу ла ци јом зе мљи шта, тј. ре гу ла ци о ним и ур ба ни стич ким 
усло ви ма уре ђе ња про сто ра у об у хва ту гра ни це про стор не це ли-
не, обез бе ђу је се за шти та јав ног ин те ре са и ре зер ва ци ја про сто ра 
- по вр ши на на ме ње них „ру дар ским објек ти ма и ак тив но сти ма од 
јав ног ин те ре са”. 

Основ ни еле мен ти ре гу ла ци је у окви ру ове про стор не це ли не 
је су:

(1) пре ма по вр ши на ма и про стор ним це ли на ма дру гих на ме-
на (по гра ни ци из ме ђу та ча ка А1–А22 де фи ни са них у др жав ном 
ко ор ди нат ном си сте му);

(2) гра нич не ли ни је ин фра струк тур ног ко ри до ра у ко јем се 
фор ми ра ју зе мљи шни по ја си ин фра струк тур них обје ка та у си-
сте му ЈП ЕПС и РБ „Ко лу ба ра”; гра нич не ли ни је ин фра струк тур-
ног ко ри до ра де фи ни са не су тач ка ма К 1 до К 24 и К 25 до К 44; 
пла ни ра ни елек тро во до ви на пон ског ни воа 35 kV по из ме ште ној 
тра си, пре ла зе и пре ко сле де ћих ка та стар ских пар це ла у КО Јун-
ко вац: к.п. бр. 1667 и 1091/1 (јав не не ка те го ри са не са о бра ћај ни-
це), 1129/1, као и 1128/3, 1123/2 и 1128/2 (ло ка ци ја при вред ног 
ком плек са у си сте му ЈП ЕПС); у окви ру на ве де них ка та стар ских 
пар це ла не пред ви ђа се по ста вља ње елек тро сту бо ва, а из град ња и 
одр жа ва ње се мо же ре гу ли са ти пу тем ствар не слу жбе но сти;

(3) рад на кон ту ра од ла га ли шта мо ра би ти од ре ђе на у од но су 
на иден ти фи ко ва но и ис тра жним ра до ви ма по твр ђе но те ло кли зи-
шта (но жи цу и че о ни ожи љак кли зи шта).

Од ла га ли ште и дру ги ру дар ски објек ти из во ди ће се у све му 
пре ма Пра вил ни ку о тех нич ким зах те ви ма за по вр шин ску екс пло-
а та ци ју ле жи шта ми не рал них си ро ви на („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 96/10). Сва ка ета жа од ла га ли шта ви си не 15 m фор ми ра се са 
по две по де та же – ду бин ском и ви син ском, у ци љу ста би ли за ци је 
ду бин ске ета же ра ди си гур ни јег кре та ња од ла га ча по рад ном пла-
ну му. По фор ми ра њу за вр шних кон ту ра од ла га ли шта пред у зе ће се 
ра до ви на ње го вој ре кул ти ва ци ји;

Мак си мал ну ви си ну ко нач но фор ми ра ног од ла га ли шта огра-
ни чи ти на 235 mнм73 (од но сно 237 mнм ко нач но ре кул ти ви са не 
по вр ши не), а евен ту ал на од сту па ња су мо гу ћа са мо на осно ву оп-
се жних ис тра жних ра до ва, про ра чу на ста бил но сти и тех но е ко ном-
ских ана ли за, уз прет по став ку мак си мал не од вод ње но сти од ло же-
них ма са и у скла ду са про јек том са на ци је кли зи шта. 

На це ло куп ном про сто ру од ла га ли шта нео п ход но је обез бе-
ди ти за шти ту од об ру ша ва ња, од ро ња ва ња и по та па ња зе мљи шта 
и де фи ни са ти ме ре за шти те при тран спор ту и од ла га њу ма те ри ја-
ла, усло ве за си гур но кре та ње љу ди, као и оста ле ме ре за шти те од 
при сут них и по тен ци јал них опа сно сти.

Од ла га ње ма са из над ме ста ста ре под зем не екс пло а та ци је 
мо гло би да угро зи си гур ност рад ни ка и по стро је ња, па је нео п ход-
но прет ход но пред у зе ти ме ре за от кри ва ње ме ста ста ре екс пло а та-
ци је и за от кла ња ње опа сно сти за нор ма лан рад на од ла га ли шту, 
као што су ис тра жно бу ше ње, ге о фи зич ке ме то де за утвр ђи ва ње 
шу пљих про сто ра, за пу ња ва ње шу пљих про сто ра и дру го, пре ма 
спе ци фич ним.
–––––––––––––––
73 По да так пре у зет из до пи са ПД РБ „Ко лу ба ра” бр. 5-21-22625 од 20. сеп тем бра 

2012. го ди не ко ји са др жи од лу ку о фор ми ра њу од ла га ли шта као ре зул тат ви ше 
ва ри јант них идеј них ре ше ња.

Уре ђе ње од ла га ли шта мо ра би ти уз обез бе ђе ње ко си на за тло 
у ми ру и у усло ви ма зе мљо тре са.

Ни ве ла ци ју но ве ин тер не и сер ви сних са о бра ћај ни це мак си-
мал но при ла го ди ти усло ви ма на те ре ну и по сто је ћој ни ве ла ци ји 
јав них са о бра ћај ни ца на ме сти ма на ко ји ма се фор ми ра ју са о бра-
ћај ни при кључ ци. 

Дру га ни ве ла ци о на ре ше ња су да та као основ не смер ни це ко-
јих се у фа зи про јект не раз ра де тре ба на чел но при др жа ва ти.

ТС „Зе о ке 2”, ко ја се из ме шта, снаб де ва елек трич ном енер-
ги јом БТУ и БТО си сте ме на ПК По ље „Д”, ПК По ље „Ц” и ПК 
По ље „Е”. Због на пре до ва ња фрон та ру дар ских ра до ва мо ра се из-
гра ди ти но ва тра фо ста ни ца ко ја ће од по сто је ће ТС Зе о ке 2 би ти 
уда ље на око 2 km на ме сту ко је су од ре ди ле струч не слу жбе РБ 
„Ко лу ба ра”. Од опре ме из по сто је ће тра фо ста ни це ко ри сти ће се 
са мо енер гет ски тран сфор ма то ри, оста ла за ста ре ла опре ма ће се 
за ме ни ти. 

Но ва ло ка ци ја тра фо ста ни це уре ђу је се као огра ђе на про-
стор на це ли на са ула зном ка пи јом.

На пла тоу пред ви де ти из град њу: те ме ља и уљ них ја ма за 
тран сфор ма то ре; про тив по жар них зи до ва из ме ђу тран сфор ма то-
ра; са бир ну уљ ну ја му и уљ ну ка на ли за ци ју; те ме ља за кон теј не ре 
по стро је ња и кон теј не ра за по са ду; ка блов ске ка на ли за ци је; и над-
стре ши це за ПП апа ра те.

Од сва ке из вод не ће ли је 6 kV до огра де по ло жи ти по две пла-
стич не це ви Ø150 mm за из лаз ка бло ва.

На по вр ши на ма у про стор ној це ли ни ме ња се по сто је ћа ка-
та стар ска пар це ла ци ја ра ди фор ми ра ња но вих пар це ла на јав ном 
зе мљи шту у скла ду са ус по ста вље ним ре жи мом ко ри шће ња, про-
ме ном на ме не и ка та стар ске кул ту ре.

Но ве ка та стар ске пар це ле се фор ми ра ју на осно ву ва лид ног 
и ажу ри ра ног ка та стар ског пла на и про јек та ге о дет ског обе ле жа-
ва ња, а пре ма ове ре ном про јек ту пар це ла ци је. Ор ган над ле жан за 
по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра до но си ре ше ње о фор ми ра-
њу ка та стар ских пар це ла.

На но во фор ми ра ним ка та стар ским пар це ла ма у окви ру про-
стор не це ли не спро во ди се пре на ме на у оста ло зе мљи ште/ве штач ки 
ство ре но не плод но зе мљи ште (по вр шин ски коп). По из вр ше ној де-
о би ка та стар ских пар це ла на по је ди нач не зе мљи шне че сти це, но во-
фор ми ра не пар це ле се уво де у еви ден ци ју не по крет но сти по осно-
ву за ко ном ре гу ли са не над ле жно сти на одр жа ва њу и упра вља њу на 
по је ди ним ин фра струк тур ним објек ти ма и јав ним по вр ши на ма. 

Мо гу ћа је, али не и нео п ход на, пре пар це ла ци ја. У слу ча ју 
ка да се но ве пар це ле фор ми ра ју пре пар це ла ци јом на ве ћем бро ју 
ка та стар ских пар це ла у окви ру ви ше ка та стар ских оп шти на, но ва 
пар це ла се фор ми ра из де ло ва, а пре пар це ла ци ја се спро во ди за 
под руч је сва ке ка та стар ске оп шти не по је ди нач но и име ну је и обе-
ле жи но ва ка та стар ска пар це ла. 

9.5.Правилаграђења

На по вр ши на ма у гра ни ца ма под руч ја где су пла ни ра ни ру-
дар ски ра до ви или дру ге ак тив но сти као по сле ди ца из во ђе ња 
ру дар ских ра до ва ни је до зво ље на: из град ња ин фра струк тур них 
си сте ма (са о бра ћај ни ца, енер гет ских и дру гих во до ва), осим за 
тех но ло шке и дру ге по тре бе у окви ру ру дар ских ак тив но сти и ин-
фра струк тур них ко ри до ра, и то: 

(1) Из ме шта ња де ла тра се да ле ко во да 35 kV „Руд ник 5” и 
„Руд ник 6”

– за по тре бе из ме шта ња дво стру ког да ле ко во да на зив ног на-
по на 35 kV од при кључ не тач ке ко ју чи не по сто је ћи сту бо ви бр. 
22 и 23, ДВ 35 kV „Руд ник V” и „Руд ник VI” на к.п. бр. 1130/2, 
КО Јун ко вац до но ве ло ка ци је ТС „Зе о ке 2”, фор ми ра се ин фра-
струк тур ни ко ри дор про мен љи ве ши ри не из ме ђу гра нич них ли ни-
ја К1 до К24 и К25 до К44; пред ви ђен је пре лаз са два јед но стру ка 
си сте ма на је дан дво стру ки си стем сле де ћих тех нич ких ка рак те-
ри сти ка: про вод ни ци: Al Če, 6:1,2x3x150/25 mm²; за штит но уже 
– ČI II 1x35 mm² OPGW; тип сту бо ва је че лич но-ре шет ка сти; изо-
ла тор ски лан ци са ста вље ни од J 160 K; за узе мље ње пред ви де ти 
по цин ко ва но окру гло гво жђе, FeZn –10 mm; при ли ком из ра де од-
го ва ра ју ћих про ра чу на узе ти у об зир основ но оп те ре ће ње ве тром 
од 60 daN/mm² и 1x0,18√d daN/m за до дат но оп те ре ће ње;

(2) Ре кон струк ци ја (скра ће ње) дво стру ког да ле ко во да ДВ 35 kV 
„Зе о ке 1-2” од ТС 35/6 kV „Зе о ке II” као при кључ не тач ке до ТС 35/6 
kV „Зе о ке I” (крај ња тач ка)
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– про вод ни ци су Al Če, 6 :1, 2x3x95/15 mm², а за штит но уже 
ČI II 1x35 mm²; пред ви де ти че лич не ре шет ка сте сту бо ве као тип 
89.100/4, 5 и 6, Ми нел, за те зно-но се ће ком по зит не (си ли кон ски) 
изо ла то ре и по цин ко ва но окру гло гво жђе FeZn (10 mm за узе мље-
ње; про ра чун ски па ра ме три као под (1); 

(3) ТС 35//6 kV ,,Зе о ке 2” (3x8 МVA)
– по гон ски на по ни су: 35 кV, 6 kV и 0,4 kV, 50 Hz, а на пон 

си гур но сног на па ја ња: 110 V; ТС „Зе о ке 2” ће би ти при кљу че на на 
из ме ште не да ле ко во де „Руд ник 5” и „Руд ник 6”, па тре ба пред ви де-
ти ка блов ски при кљу чак на да ле ко во де 35 kV и од го ва ра ју ћу опре-
му; ше сто ки ло волт ни из во ди из тра фо ста ни це су та ко ђе ка блов ски; 
по гон ски усло ви су: а) мре жа 35 kV је узе мље на пре ко ни ско ом ске 
им пе дан се, а стру ја зе мљо спо ја је огра ни че на на 300 А, вре ме тра-
ја ња ква ра је 0,5 s; б) мре жа 6 kV ра ди са изо ло ва ном не у трал ном 
тач ком; сна га тро пол ног крат ког спо ја на 35 kV – са бир ни ца ма из-
но си 750МVА; 

– раз вод но по стро је ње 35 kV из во ди се са јед ним си сте мом са-
бир ни ца ко је су по ду жно сек ци о ни са не у три сек ци је, са пре фа бри-
ко ва ним, ме та лом окло пље ним ће ли ја ма од нер ђа ју ћег че ли ка, изо-
ло ва ним га сом SF6 са ва ку ум ским пре ки да чи ма и тро по ло жај ним 
ра ста вља чи ма и мо тор ним по го ни ма за пре ки да че и ра ста вља че; 

– по стро је њем се мо же упра вља ти ло кал но (са по је ди них 
ће ли ја) и да љин ски; при кљу чак ка бло ва је из ван SF6 изо ло ва ног 
про сто ра.

По стро је ње 35 kV ће се мон ти ра ти у изо ло ва ни ме тал ни кон-
теј нер за спо ља шњу мон та жу, ко ји је по ста вљен на бе тон ске те ме-
ље; кон теј нер мо ра би ти са ду плим по дом (са сло бод ним про сто-
ром 400 mm). 

За тран сфор ма ци ју 35/6 kV пред ви ђе на су три по сто је ћа 
уљем хла ђе на енер гет ска тран сфор ма то ра. Пред ви де ти па ра ле лан 
рад сва три тран сфор ма то ра.

Раз вод но по стро је ње 6 kV се из во ди са јед ним си сте мом са-
бир ни ца ко је су по ду жно сек ци о ни са не у три сек ци је. Спој не ће-
ли је се мо гу укљу чи ва ти под оп те ре ће њем. По стро је њем се мо же 
упра вља ти ло кал но (са по је ди них ће ли ја) и да љин ски. При кљу чак 
ка бло ва је из ван SF6 изо ло ва ног про сто ра. Пра ће ње при ти ска га са 
у по стро је њу мо ра да бу де не за ви сно од по моћ ног на по на. Тип по-
стро је ња је NXPLUS C про из вод ње „Si mens”.

По стро је ње 6 kV мон ти ра ти у изо ло ван ме тал ни кон теј нер 
за спо ља шњу мон та жу, по ста вљен на бе тон ске те ме ље. Кон теј-
нер мо ра бит са ду плим по дом (са сло бод ним про сто ром 400 mm). 
Кон теј нер опре ми ти по треб ном за штит ном опре мом (изо ла ци о на 
про стир ка, чи зме, ру ка ви це, ужад за крат ко спа ја ње и узе мље ње, 
ис пи ти вач на по на...). 

Ком пле тан си стем за шти те и упра вља ња тре ба да бу де за сно-
ван на ми кро про це сор ској тех но ло ги ји и тре ба да омо гу ћи ко ман-
до ва ње свим рас клоп ним апа ра ти ма са мо тор ним по го ном. По ред 
SCA DA си сте ма у објек ту тра фо ста ни це тре ба омо гу ћи ти и да-
љин ски над зор и упра вља ње из цен тра за одр жа ва ње. Пред ви де ти 
два ре жи ма упра вља ња ра дом тра фо ста ни це и то: ло кал но, ка да се 
ра дом тра фо ста ни це упра вља са ње ног ста нич ног ра чу на ра и да-
љин ски, из дис пе чер ског цен тра. На ли цу ме ста пред ви де ти руч-
но ко ман до ва ње свим пре ки да чи ма као и елек трич но ко ман до ва ње 
пре ки да чи ма по мо ћу та сте ра.

Ста нич ни ра чу нар сме сти ти у кон теј нер 6 kV по стро је ња, а 
кон тро ла ра да и упра вља ње (SCA DA) би се вр ши ла са ра чу на ра из 
кон теј не ра за по са ду без ула ска у кон теј не ре по стро је ња.

Све оп тич ке ве зе у ће ли ја ма и це лом по стро је њу пред ви де-
ти спе ци јал ним оп тич ким ка бло ви ма са по себ ном ме ха нич ком за-
шти том.

Пред ви де ти ин тер фон ску ве зу са елек тро маг нет ном бра вом 
ула зна ка пи ја – кон теј нер за по са ду.

На па ја ње за соп стве не по тре бе ТС се вр ши из кућ ног тран-
сфор ма то ра пре но сног од но са 35/0,4/0,231 kV; Yzn5; 250 kVA. 
Опре му за си гур но сно на па ја ње чи ни ста ци о нар на су ва ба те ри ја 
(без одр жа ва ња) на по на 110 V, стал но при кљу че на на ауто мат ски 
ре гу ли са ни ис пра вљач–пу њач 3x400 V, 50Hz, 110V, и бес пре кид но 
на па ја ње за ста нич ни ра чу нар у тра ја њу од 60 мин, а за ко му ни ка-
ци о ну опре му 8 са ти. 

Пред ви де ти: елек трич но осве тље ње све тиљ ка ма од го ва ра ју-
ће на ме не и по треб ног ни воа осве тље но сти; гре ја ње и кли ма ти за-
ци ју кон теј не ра за по стро је ње 35 kV, по стро је ње 6 kV и кон теј не ра 
за по са ду; ну жно осве тље ње и до во љан број при кључ ни ца за пре-
но сне апа ра те. За укљу че ње спо ља шњег осве тље ња пред ви де ти 
ауто мат ски и руч ни ре жим ра да.

За по тре бе ко му ни ка ци је пред ви де ти те ле фон ске апа ра те у 
сва три кон теј не ра, те ле фон ску ве зу и пре нос по да та ка из ве сти 
пре ко оп тич ког ка бла са до вод ног да ле ко во да.

Контејнерe за по стро је ња опре ми ти по треб ном за шти том 
(изо ла ци о на про стир ка, чи зме, ру ка ви це, ужад за крат ко спа ја ње 
и узе мље ње, ис пи ти вач на по на...). Пред ви де ти до дат ни про стор у 
кон теј не ру за евен ту ал но до гра ђи ва ње још јед не 35 kV из вод не ће-
ли је. 

При ме ни ти ва же ће про пи се за овај тип по стро је ња. 

9.6.Пресељењедомаћинставаизобухваћеногделанасеља
Јунковац

У скла ду са про по зи ци ја ма Про стор ног пла на до ма ћин-
стви ма са стал ним ме стом пре би ва ли шта у по сто је ћим на се љи ма 
тре ба, у прин ци пу, по ну ди ти сле де ће мо да ли те те пре се ље ња: (1) 
ор га ни зо ва но (за јед нич ко) пре се ље ње; и (2) ин ди ви ду ал но (по је-
ди нач но) пре се ље ње.

С об зи ром на ре ла тив но ма ли број до ма ћин ста ва ко ја ће се 
пре се ља ва ти из зо не од ла га ли шта „Ту ри ја”, на ста ње них у руб ном 
де лу на се ља Јун ко вац, про це на је да не ма усло ва за ор га ни за ци ју 
за јед нич ког пре се ље ња.

До ма ћин стви ма ко ја се опре де ле за пре се ље ње у град Ла за-
ре вац, ГО Ла за ре вац ће у са рад њи са РБ „Ко лу ба ра” при пре ми ти 
на под руч ју Ла за рев ца, у скла ду са ур ба ни стич ким пла но ви ма, ин-
фор ма ци ју о ло ка ци ја ма на ко ји ма се по тр жи шним усло ви ма мо гу 
при ба вља ти гра ђе вин ске пар це ле. 

Ин ди ви ду ал но пре се ље ње има две мо гућ но сти:
– усме ре но ин ди ви ду ал но пре се ље ње на под руч ју оп шти не 

или ата ра; 
– по је ди нач но ин ди ви ду ал но пре се ље ње, по пра ви лу, ван 

под руч ја оп шти не.

9.7.Мерезаштитеживотнесредине

По ред оп штих ме ра за шти те жи вот не сре ди не пред ви ђа ју се 
по себ не за штит не ме ре ко је се од но се на за шти ту у објек ту тра-
фо ста ни це. 

Пред ви де ти и ис про јек то ва ти по гон ски узе мљи вач од Fe/Zn 
тра ке 30x4 mm у об ли ку хо ри зон тал не мре же ди мен зи је ок ца 5x5 m, 
ко ји је уко пан на ду би ну 0,8 m. Исти узе мљи вач ко ри сти ти и за гро-
мо бран ску ин ста ла ци ју. 

Си стем за шти те је IT за сред њи на пон, а TN за соп стве ну по-
тро шњу.

За огра ду око објек та пред ви де ти по се бан узе мљи вач, са об-
ли ко ва њем по тен ци ја ла. Гро мо бран ска за шти ту, од но сно ин ста ла-
ци ју на објек ту из ве сти у скла ду са SRPS IEC 1024-1 1996.

За за шти ту од по жа ра пред ви де ти по тре бан број апа ра та за 
га ше ње по жа ра, сан ду ке са пе ском и по треб ним ала том. У про сто-
ри ји за по са ду пред ви де ти цен тра лу за до ја ву по жа ра, у кон теј-
не ри ма 35 kV и 6 kV по стро је ња ауто мат ске ја вља че по жа ра, а са 
спољ не стра не кон теј не ра руч не ја вља че по жа ра.

Пре ус по ста вља ња кон ту ре од ла га ли шта, из вр ши ти са на ци-
ју кли зи шта ко је се ма ја 2013. го ди не фор ми ра ло као от ки да ње и 
по ме ра ње не ста бил не ма се ја ло ви не на па ди ни и по ко си на ма не-
ка да шњег од ла га ли шта у окви ру утвр ђе не зо не кли за ња. Пред ви-
де ти дре ни ра ње под зем не во де, ко па ним или бу ше ним дре но ви ма, 
ре гу ли са ње оти ца ња по вр шин ских во да и по шу мља ва ње и, евен-
ту ал но, про ме ну мор фо ло ги је те ре на.

Пре отва ра ња но вог од ла га ли шта пред у зе ти по треб на ге о фи-
зич ка и дру га ис тра жи ва ња по вр ши не од око 100 ha у зо ни где је 
вр ше на под зем на екс пло а та ци ја у не ка да шњем руд ни ку „Јун ко-
вац”74 ра ди утвр ђи ва ња прав ца и ди мен зи ја јам ских про сто ри ја, 
евен ту ал них за пу ње ња или ме ста бу ше ња и на осно ву по у зда них 
по да та ка из ра ди ти ела бо рат ме ра за шти те опре ме и по стро је ња и 
за шти те на ра ду.

9.8.Смерницезапримену

На осно ву пра ви ла уре ђе ња про сто ра и пра ви ла гра ђе ња, од-
но сно, ових ре гу ла ци о них ре ше ња, над ле жни ор ган мо же из да ти 
ин фор ма ци ју о ло ка ци ји, из вод из план ског до ку мен та за по тре бе 
–––––––––––––––
74 Екс пло а та ци о но по ље ле жи шта лиг ни та „По жа ре вац”.
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из ра де ру дар ске тех нич ке до ку мен та ци је, од но сно из вод из план-
ског до ку мен та за објек те и по вр ши не од јав ног ин те ре са ра ди 
утвр ђи ва ња јав ног ин те ре са и спро во ђе ња екс про при ја ци је не по-
крет но сти.

Из во ђе њу ру дар ских ра до ва по глав ном и до пун ском ру дар-
ском про јек ту мо же се при сту пи ти ка да се при ба ви одо бре ње за 
из во ђе ње ру дар ских ра до ва, ко је из да је над ле жно ми ни стар ство. 
Одо бре њем се утвр ђу је и оба ве за ре кул ти ва ци је зе мљи шта, у све-
му пре ма план ском до ку мен ту и про јек ту. 

Са став ни део ру дар ске тех нич ке до ку мен та ци је је про јект 
са на ци је кли зи шта и про јект опе ра тив ног мо ни то рин га ге о ме-
триј ских и ге о тех нич ких ка рак те ри сти ка од ла га ли шта. У скло пу 
при прем них ра до ва из вр ши ти де таљ ну иден ти фи ка ци ју ме ста и 
ути ца ја ста рих јам ских ра до ва у не ка да шњој ја ми „Јун ко вац”, што 
мо же би ти зна чај но огра ни че ње за пла ни ра но про ши ре ње уну тра-
шњег од ла га ли шта.

Пред у зе ће ко је вр ши екс пло а та ци ју ми не рал них си ро ви на, 
мо же ко ри сти ти за сво је по тре бе во де из зо не ру дар ских ра до ва 
све до њи хо вог уто ка у стал не по вр шин ске во де, по про пи си ма о 
во да ма и про пи си ма о за шти ти жи вот не сре ди не. 

10. ОД ЛА ГА ЛИ ШТЕ ЈА ЛО ВИ НЕ У ПК „ТАМ НА ВА  
– ИС ТОЧ НО ПО ЉЕ”

10.1.Полазнеоснове

На ПК „Там на ва – ис точ но по ље” екс пло а та ци ја је за вр ше на 
2006. го ди не, али је про стор уну тра шњег од ла га ли шта ово га ко па 
и да ље ак ти ван за по тре бе се лек тив ног од ла га ња ја ло ви не из ПК 
„Ве ли ки Цр ље ни”, ПК „Там на ва – за пад но по ље”, од но сно бу ду-
ћих ко по ва По ље „Г” и „Ра дље во”.

Стра те шким и раз вој ним пла но ви ма ЈП ЕПС пред ви ђе на је 
из град ња но вих тер мо ка па ци те та на ба зи ко лу бар ских лиг ни та, с 
тим што је пре ма тех но-еко ном ским ре зул та ти ма Сту ди је из бо ра, 
огра ни че ња и отва ра ња по вр шин ских ко по ва „Ра дље во” и „Ју жно 
по ље” ( УБ РГФ, Vat ten fall EMC, 2008.) пред ност да та ПК „Ра дље-
во”, док ће се „Ју жно по ље” отво ри ти пар ци јал но, у пр вој фа зи 
са мо По ље „Г”.

У по чет ном пе ри о ду раз во ја ПК „Ра дље во”, ја ло ви на и ме ђу-
слој ни ма те ри јал ће се од ла га ти на два спо ља шња од ла га ли шта75, 
ко ја ће се фор ми ра ти у окви ру уну тра шњих од ла га ли шта там нав-
ских ко по ва. 

Ова пра ви ла се од но се на уре ђе ње по вр ши на од ла га ли шта у 
ПК „Там на ва – ис точ но по ље”.

10.2.Просторниобухват

За по тре бе фор ми ра ња од ла га ли шта овим пра ви ли ма су об-
у хва ће не по вр ши не при ба вље не у јав ну сво ји ну у по ступ ку екс-
про при ја ци је за по тре бе ру дар ских ак тив но сти, а ко је ће се и 
у на ред ном пе ри о ду ко ри сти ти за исте на ме не и то око 270 ha у 
окви ру уну тра шњег од ла га ли шта у ПК Там на ва ис точ но по ље” из-
ме ђу ин тер не саобраћајницe у си сте му РБ Ко лу ба ра до ре зер во а ра 
„Од ла га ли ште” на се ве ру; са се ве ро и сто ка гра ни ца је по при ступ-
ном ас фалт ном пу ту за но во ме сно гро бље Цве то вац; са ис то ка 
по утвр ђе ној ли ни ји раз гра ни че ња пре ма ло ка ци ји Стре ли шта 
„Там на ва” и игра ли шта ФК „Мла дост” из Цве тов ца, а да ље до до 
про точ ног је зе ра на из ме ште ном ко ри ту Ко лу ба ре (пр ва фа за); са 
ре кул ти ви са ним од ла га ли штем ПК „Там на ва – ис точ но по ље” на 
ју гу; са за пад не стра не гра ни ца об у хва та је ус по ста вље на по сер-
ви сном пу ту уз тран спорт ну тра ку, а са се ве ро за па да ком плек сом 
упра ве „Там на ва – ис точ но по ље”.

Гра ни ца је утвр ђе на као не пре ки ну та ли ни ја са сле де ћим 
опи сом:

Од по чет не тач ке А1 на гра ни ци КО Цве то вац (град Бе о град, 
ГО Ла за ре вац) и КО Ма ли Бо рак (оп шти на Лај ко вац), у КО Цве-
то вац, се че по ли ни ји из ме ђу та ча ка А1 и А2 к.п. бр. ста ра Кол и 
9, а да ље је по спољ њој гра ни ци к.п. бр. 67/4, 67/5 и 67/7 до тач ке 
А3 у ко јој ме ња пра вац и по ли ни ји до тач ке А4 се че к.п. бр. 67/6 
и 67/1; по спољ њој је гра ни ци к.п. бр. 67/12, 62/3, 59/5, 59/4, 58/2 и 
55/2 до тач ке А5, а да ље по ли ни ји А5, А6 се че к.п. бр. 54, по спо-
њој гра ни ци је к.п. бр. 48/1 до А7 у ко јој ме ња пра вац и се че ову 
–––––––––––––––
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пар це лу по ли ни ји до тач ке А8, а да ље је по ње ној спољ њој гра ни-
ци до А9; из ме ђу А9 и А10 се че к.п. бр. 194, па по спољ њој гра ни-
ци к.п. бр. 191 и 190 до ла зи до тач ке А11 од ко је по пра вој ли ни ји 
до тач ке А12 се че к. п. бр. 184, 258, 257 и 256; по спољ њој гра ни ци 
к.п. бр. 254/4, 254/1, 248/3, 240, 242, 243 и 245 сти же до А13, из-
ме ђу та ча ка А13 и А14 се че к.п. бр. неп.пут, 217, 218/1, 218/2, 379, 
381, 382 и неп. пут; а да ље по спољ њој 370/1, 370/2, 371/3, 371/2, 
371/1, 372, 356, 359, 358 и 1097/3 до А15, се че к.п. бр. 1097/3 по 
ли ни ји до А16; по спољ њој гра ни ци 324/3, 322/2, 323, 320, 321, 
318, 315/1, 315/2, 314/2, 312/1, 419 и 313; из ме ђу А17 и А18 се че 
к.п. бр.1096/1 а да ље је по спољ њој гра ни ци к.п. бр. 311/3, 310, 
ста ра Кол, 309, се че к.п. бр. ста ра Кол по ли ни ји до тач ке А19 у ко-
јој ме ња пра вац и из ме ђу та ча ка А19 и А21 је по гра ни ци КО Цве-
то вац и КО Ма ли Бо рак об у хва та ју ћи и да ље пар це ле у КО Цве то-
вац; од тач ке А20 је по спољ њој гра ни ци к.п. бр. 184/2, 183, 182 и 
165/1 у КО Ма ли Бо рак; по ли ни ји из ме ђу та ча ка А21 и А22 се че 
к. п. бр. неп.пут, 150/1, 148, 143, 142, 140/2, 141 и 140/1, а да ље 
је по спољ њој гра ни ци 115/17, 115/14, 115/7, 115/15, 71, 117, 63/1, 
62/4, 62/6, 61, 60/1, 60/2, 87 и 86/1 до тач ке А23, се че к.п. бр. 86/1 
из ме ђу А23 и А24; по гра ни ци к.п. бр. 85/1, се че к.п. бр. 83/3 А25 
и А26, по спољ њој 85/3 до тач ке А27, из ме ђу А27 и А28 се че 96/1 
по спољ њој 96/2 из ме ђу А29 и А30 се че 128 у А30 ме ња пра вац и 
по спољ њој је гра ни ци исте пар це ле и к.п. бр. 109/2, 110/3 и 110/5 
(све КО Ма ли Бо рак) до по чет не тач ке.

На овај на чин об у хва ће не су по вр ши не у окви ру уну тра шњег 
од ла га ли шта „Там на ва – ис точ но по ље” и то део те ри то ри ји гра да 
Бе о гра да (ГО Ла за ре вац) и те ри то ри је оп шти не Лај ко вац и то сле-
де ће ка та стар ске пар це ле:

1) Град Бе о град, ГО Ла за ре вац – це ле: 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 
37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 47, 48/2, 55/2, 
58/2, 59/1, 59/2, 59/4, 59/5, 59/6, 62/3, 63, 64/1, 64/2, 65, 66, 67/4, 
67/5, 67/7, 67/12, 153, 154/1, 154/2, 154/3, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162/1, 162/2, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/1, 
171/2, 172, 173, 175/1, 175/2, 175/3, 176, 177/1, 177/2, 178, 179, 
181/1, 181/2, 182, 183/1, 183/2, 183/3, 190, 191, 192, 193, 195, 219, 
220, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 
238/7, 238/8, 238/9, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248/1, 248/3, 
248/4, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 
249, 250, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5, 252, 253/1, 253/2, 254/1, 
254/2, 254/3, 254/4, 259, 260, 261/1, 261/2, 262, 263/1, 263/2, 264, 
265/1, 265/2, 266/1, 266/2, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 
282, 283, 284/1, 284/2, 285, 286, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 288/3, 
288/4, 288/5, 288/6, 288/7, 289/1, 289/2, 290, 291, 292, 293, 294/1, 
294/2, 294/3, 294/4, 294/5, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311/1, 311/2, 311/3, 312/1, 
312/2, 312/3, 313, 314/1, 314/2, 315/1, 315/2, 318, 320, 321, 322/1, 
322/2, 323, 324/1, 324/2, 324/3, 325, 326/1, 326/2, 327, 328, 329/1, 
329/2, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 
342, 343/1, 343/2, 344, 345/1, 345/2, 346, 347, 348/1, 348/2, 349, 350, 
351/1, 351/2, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 370/1, 370/2, 
371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 372, 373, 374, 375, 376, 
377, 378, 418, 419, 1096/2; део: 9, 48/1, 54, 67/1, 67/6, 184, 194, 217, 
218/1, 218/2, 256, 257, 258, 379, 381, 382, 1096/1, 1097/2, 1099, 1106 
(све КО Цве то вац); 

2) Оп шти на Лај ко вац – це ле: 60/1, 60/2, 61, 62/4, 62/6, 62/7, 
63/1, 63/2, 71, 85/2, 85/3, 85/4, 86/2, 86/3, 88/1, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 
90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 96/2, 109/2, 110/2, 110/3, 110/4, 110/5, 
111/1, 111/2, 111/3, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 
113/6, 113/7, 113/8, 114, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 
115/7, 115/8, 115/9, 115/10, 115/11, 115/12, 115/13, 115/14, 115/15, 
115/16, 115/17, 115/18, 115/19, 115/20, 116, 117, 119, 120/1, 120/2, 
120/3, 120/4, 121, 122, 123/1, 123/2, 123/4, 123/5, 124/1, 124/2, 
125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9, 126/1, 
126/2, 130, 131, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 134/1, 134/2, 
134/3, 134/4, 135/1, 135/2, 135/3, 136, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 
139/1, 139/2, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 
153/1, 153/2, 154, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 157, 158/1, 158/2, 159/1, 
159/2, 159/3, 159/4, 160, 161/1, 161/2, 161/3, 162/1, 162/2, 162/3, 
162/4, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165/1,165/2, 165/3, 182, 183, 
184/1, 184/2, 217; део: 83/3, 86/1, 96/1, 128, 140/1, 140/2, 141, 142, 
143, 148, 150/1, 218 (све КО Ма ли Бо рак).
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10.3.Правилауређењаиправилаграђења

Од ла га ли ште ја ло ви не за по тре бе ПК „Ра дље во” фор ми ра се 
на 221,70 hа од укуп но 265,95 hа об у хва ће них по вр ши на, док се на 
оста лих 44,25 hа уре ђу је обод ни по јас од ла га ли шта, на ме њен за 
пра те ће ак тив но сти и као там пон зо на пре ма по вр ши на ма дру ге 
на ме не. 

Од ла га ли ште се фор ми ра на при пре мље ној и од вод ње ној по-
вр ши ни са па дом ис ток – за пад (115–100 mнм). 

На по вр ши на ма у гра ни ца ма про стор не це ли не где су пла ни-
ра ни ру дар ски ра до ви на од ла га њу ја ло ви не или дру ге ак тив но сти 
као по сле ди ца из во ђе ња ру дар ских ра до ва (нпр. од вод ња ва ње, ре-
кул ти ва ци ја) ни је до зво ље на: 

– из град ња ин фра струк тур них си сте ма (са о бра ћај ни ца, енер-
гет ских и дру гих во до ва), осим за тех но ло шке и дру ге по тре бе у 
окви ру ру дар ских ак тив но сти и ин фра струк тур них ко ри до ра;

– из град ња стал них ин ду стриј ских, скла ди шних и дру гих 
при вред них обје ка та;

– из град ња стал них обје ка та за јав не на ме не, обје ка та до ма-
ћин ста ва и ко му нал ног уре ђе ња по сто је ћих на се ља и дру гих трај-
них гра ђе вин ских обје ка та;

– на ги би рад не ко си не од ла га ли шта мо ра ју се нај ма ње два 
пу та го ди шње про ве ра ва ти на ро чи то на по ја ве по кре та ко си на, 
ста бил ност ко си на, ску пља ње во де на ко си на ма, по ја ве ис пи ра ња, 
одр жа ва ње си гур но сних од сто ја ња, до вољ но за пре ча ва ње при сту-
па и си гур ност од ко тр ља ња рас тре си тог ма те ри ја ла низ ко си ну;

– уко ли ко је тло на ко ме се од ла жу ма се за вод ње но и под зем-
на во да се на ла зи под при ти ском, пре по чет ка од ла га ња мо ра се 
сни зи ти при ти сак под зем не во де до ве ли чи не ко ја спре ча ва про ди-
ра ње во де у од ло же не ма се и мо ра би ти ис под кон так та од ло же них 
ма са и под ло ге;

– за шти та од по вр шин ских и под зем них во да пред ви ђа се као 
ком би на ци ја ви ше ме то да од вод ња ва ња, у за ви сно сти од кон крет-
них струк тур но-ге о ло шких, хи дро ге о ло шких, тех нич ко-тех но ло-
шких и дру гих фак то ра; 

– но жи ца од ла га ли шта и све за вр шне ко си не мо ра ју би ти 
обез бе ђе не од деј ства по вр шин ских и под зем них во да, њи хо вог 
ути ца ја на ста бил ност ко си на, а пла ну ми (рав ни) од ла га ли шта мо-
ра ју се ре дов но од вод ња ва ти од ат мос фер ских во да;

– ме ре и по ступ ке за шти те од еле мен тар них не по го да угра-
ди ти у ру дар ске про јек те, а а ак тив но сти на ре кул ти ва ци ји зе мљи-
шта спро во ди ти пер ма нент но кроз све фа зе, од ис ко па од но сно 
тран спор та и од ла га ња рас крив ке, кроз мор фо ло шко уре ђи ва ње 
те ре на и ин же њер ске по ступ ке ње го ве ста би ли за ци је, до би о ло-
шке ре кул ти ва ци је;

– ор га ни зо ва ти и спро во ди ти пер ма нент на ви зу ел на и пе ри о-
дич на ин стру мен тал на осма тра ња, а у слу ча ју да се по ја ве де фор ма-
ци је на ета жа ма и од ла га ли шту пред у зе ти по треб не ме ре са ни ра ња; 

– пла ни ра на ре кул ти ва ци ја од ви ја ће се у три из во ђач ке фа зе: 
као тех нич ка ре кул ти ва ци ја, би о ло шка ре кул ти ва ци ја и уре ђи ва-
ње пре де ла, при ме ном уоби ча је них ме ра це ло ви те ре ха би ли та ци-
је про сто ра де гра ди ра ног ру дар ским ра до ви ма у све му пре ма оп-
штим пра ви ли ма Про стор ног пла на; 

– на нај ви шој ета жи и у под нож ју ко си на од ла га ли шта у ре-
кул ти ва ци ји, пред ви де ти од го ва ра ју ће ве тро за штит не по ја се уре-
ђе не по прин ци пу сте пе на сте сад ње; 

– ди на ми ку из град ње јав них (шум ских и пољ ских) пу те ва 
при ла го ди ти по треб ном вре ме ну за кон со ли да ци ју ре кул ти ви са-
ног зе мљи шта;

– на це ло куп ном про сто ру од ла га ли шта нео п ход но је обез бе-
ди ти за шти ту од об ру ша ва ња, од ро ња ва ња и по та па ња зе мљи шта 
и де фи ни са ти ме ре за шти те при тран спор ту и од ла га њу ма те ри-
ја ла, усло ве за си гур но кре та ње љу ди на по вр шин ском ко пу као 
и оста ле ме ре за шти те од при сут них и по тен ци јал них опа сно сти;

– уре ђе ње од ла га ли шта мо ра би ти уз обез бе ђе ње ко си на за 
тло у ми ру и у усло ви ма зе мљо тре са; 

– сва ка ета жа се фор ми ра са по две по де та же – ду бин ском и 
ви син ском, у ци љу ста би ли за ци је ду бин ске ета же ра ди си гур ни јег 
кре та ња од ла га ча по рад ном пла ну му.

Ре гу ла ци јом зе мљи шта, тј. ре гу ла ци о ним и ур ба ни стич ким 
усло ви ма уре ђе ња про сто ра у об у хва ту гра ни це про стор не це ли-
не, обез бе ђу је се за шти та јав ног ин те ре са и ре зер ва ци ја про сто ра 
– по вр ши на на ме ње них „ру дар ским објек ти ма и ак тив но сти ма од 
јав ног ин те ре са”. 

Основ ни еле мент ре гу ла ци је у окви ру ове про стор не це ли не 
је су гра нич не ли ни је пре ма по вр ши на ма и про стор ним це ли на ма 
дру гих на ме на (по гра ни ци про стор не це ли не из ме ђу та ча ка де фи-
ни са них у др жав ном ко ор ди нат ном си сте му: А1–А30. 

Пра ви ла пар це ла ци је и пре пар це ла ци је
На по вр ши на ма у про стор ној це ли ни ме ња се по сто је ћа ка-

та стар ска пар це ла ци ја ра ди фор ми ра ња но вих пар це ла на јав ном 
зе мљи шту у скла ду са ус по ста вље ним ре жи мом ко ри шће ња (зо на 
основ них ру дар ских ак тив но сти).

Но ве ка та стар ске пар це ле се фор ми ра ју на осно ву ва лид ног 
и ажу ри ра ног ка та стар ског пла на и про јек та ге о дет ског обе ле жа-
ва ња, а пре ма ове ре ном про јек ту пар це ла ци је. Ор ган над ле жан за 
по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра до но си ре ше ње о фор ми ра-
њу ка та стар ских пар це ла.

У скла ду са оп штим пра ви ли ма за уре ђе ње про сто ра у овој 
про стор ној це ли ни утвр ђу ју се пра ви ла за спро во ђе ње но ве ка та-
стар ске пар це ла ци је:

– по ло жај но во фор ми ра них ка та стар ских пар це ла де фи ни сан 
је гра ни цом про стор не це ли не, од но сно раз дел ним ли ни ја ма пре-
ма су сед ним про стор ним це ли на ма дру ге на ме не;

– но во фор ми ра не ка та стар ске пар це ле из ван гра ни це про-
стор не це ли не не ме ња ју ка та стар ску на ме ну;

– мо гу ћа је, али не и нео п ход на, пре пар це ла ци ја;
– у слу ча ју ка да се но ве пар це ле фор ми ра ју пре пар це ла ци јом 

на ве ћем бро ју ка та стар ских пар це ла у окви ру ви ше ка та стар ских 
оп шти на, но ва пар це ла се фор ми ра из де ло ва, а пре пар це ла ци ја се 
спро во ди за под руч је сва ке ка та стар ске оп шти не по је ди нач но и 
име ну је и обе ле жи но ва ка та стар ска пар це ла; 

– на но во фор ми ра ним ка та стар ским пар це ла ма у окви ру про-
стор не це ли не спро во ди се пре на ме на у оста ло зе мљи ште/ве штач-
ки ство ре но не плод но зе мљи ште (по вр шин ски коп).

По из вр ше ној де о би ка та стар ских пар це ла на по је ди нач не 
зе мљи шне че сти це, но во фор ми ра не пар це ле се уво де у еви ден ци-
ју не по крет но сти по осно ву за ко ном ре гу ли са не над ле жно сти на 
одр жа ва њу и упра вља њу. 

Ка та стар ска пар це ла се мо же де ли ти пар це ла ци јом до ми ни-
му ма утвр ђе ног при ме ном пра ви ла о ка та стар ској пар це ла ци ји. 
Уко ли ко на по је ди нач ној пар це ли ни је мо гу ће из вр ши ти де о бу та-
ко да се фор ми ра но ва ка та стар ска пар це ла из ван утвр ђе не гра ни-
це ове про стор не це ли не или да се за др жи ње на по сто је ћа на ме на, 
по сто је ћа ка та стар ска пар це ла се у це ли ни при кљу чу је про стор ној 
це ли ни и уре ђу је пре ма пра ви ли ма уре ђе ња за ову про стор ну це-
ли ну.

10.4.Смерницезапримену

На осно ву пра ви ла гра ђе ња и уре ђе ња про сто ра, од но сно, 
ових ре гу ла ци о них ре ше ња, над ле жни ор ган мо же из да ти из вод из 
план ског до ку мен та за по тре бе из ра де ру дар ске тех нич ке до ку мен-
та ци је, од но сно из вод из план ског до ку мен та за обје кат, од но сно, 
по је ди нач не ка та стар ске пар це ле у окви ру об у хва ће них по вр ши на 
ра ди утвр ђи ва ња јав ног ин те ре са и спро во ђе ња екс про при ја ци је 
не по крет но сти.

За по тре бе из град ње, ре кон струк ци је и ко ри шће ња обје ка та 
на јав ним по вр ши на ма у окви ру но во фор ми ра них ка та стар ских 
пар це ла из ван про стор не це ли не, гра ђе вин ске пар це ле се мо гу 
фор ми ра ти на осно ву ур ба ни стич ке и ур ба ни стич ко-тех нич ке до-
ку мен та ци је из ра ђе не у скла ду са За ко ном о пла ни ра њу и из град-
њи и пре ма пра ви ли ма гра ђе ња и уре ђе ња про сто ра утвр ђе ним ло-
кал ном план ском до ку мен та ци јом. 

Гра фич ки при ло зи: 
Кар та број 1: „На ме на про сто ра, ни ве ла ци ја и ре гу ла ци ја”
Кар та број 2: „Осно ве за пар це ла ци ју и ре ша ва ње имо вин-

ско-прав них од но са”

11. ОД ЛА ГА ЛИ ШТЕ ЈА ЛО ВИ НЕ У ЗО НИ „ПО ЉА А”

11.1Полазнеоснове

У скла ду са стра те шким и раз вој ним до ку мен ти ма на ци о нал-
ног зна ча ја, укљу чу ју ћи „Ду го роч ни про грам раз во ја угље них ба-
се на ЕПС-а”, 2015, РГФ – ЦПЕ, угаљ оста је нај ва жни ји до ма ћи 
енер гент, са ре зер ва ма ко је пре ма про јек то ва ном ни воу по тро шње, 
тре ба да бу ду до вољ не и на кон 2050. го ди не. На и ме, кроз фа зно 
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и ду го роч но ре а ли зо ва ње про из вод ње енер ги је из „чи стог угља” 
у ви со ко ефи ка сним тер мо е лек тра на ма са тех но ло ги јом за при-
ку пља ње и скла ди ште ње CO2, угаљ би мо гао да од и гра зна чај ну 
уло гу у обез бе ђи ва њу си гур но сти снаб де ва ња у Ср би ји и по сле 
2050. го ди не.

С тим у ве зи за одр жа ва ње ра да по сто је ћих и пред ви ђе них 
но вих тер мо ка па ци те та, неопходнo jе ин ве сти ра ти у по сто је ће и 
отва ра ње но вих ко по ва у за пад ном (ПК „Ра дље во” и По ље „Г”) и 
у ис точ ном про дук тив ном де лу Ко лу бар ског ба се на (По ље „Ц” са 
от ко па ва њем ста рог од ла га ли шта Ис точ на ки па; про ши ре ње По ља 
„Д” уз ре ви та ли за ци ју опре ме чи ме би јој се про ду жио век екс-
пло а та ци је за на ред них два де се так го ди на; и отва ра ње но вог ко па 
По ље „Е”, од но сно „Д/Е”).

По ље „Ц˝ пред ста вља не по сред ни на ста вак По ља „Б˝ у прав-
цу за па да, а гра ђа угљо но сне се ри је и ка рак те ри сти ке угље ног 
сло ја у овом по љу иден тич не су оном у По љу „Б˝. И у овом по љу 
при сут на су два угље на сло ја у се ри ји чи ју по ди ну гра де гли но ви-
то – пе ско ви ти се ди мен ти, а по вла ту пре те жно гли не, ла по ро ви-
те и пе ско ви те гли не, под ре ђе ни је пе сак,. По ред глав ног угље ног 
сло ја раз ви је ног на чи та вој по вр ши ни по ља у сре ди шњем де лу 
син кли нал ног струк тур ног об ли ка при су тан је по влат ни угље ни 
слој. Угље ни сло је ви су и ов де углав ном хо мо ге ни, са мо са рет ким 
про слој ци ма ја ло ви не нај че шће де ци ме тар ских де бљи на, на ро чи-
то при сут ним у обод ним де ло ви ма по ља, где им је де бљи на не што 
ве ћа.

По ље „Е” је пред ви ђе но за за ме ну ка па ци те та По ља „Д”. На-
кнад ним ис тра жи ва њем утвр ђен је кон ти ну и тет про сти ра ња сло ја 
са син кли нал ним по ви ја њем глав ног сло ја (II) и по ја вом I сло ја у 
де ло ви ма. С об зи ром на но ву ди на ми ку екс пло а та ци је, по у зда но 
се мо же ре ћи да ће отва ра ње По ља „Е” би ти оба вље но по сто је ћом 
опре мом ко по ва По ља „Д” и про ши ре ног По ља „Б” (По ље „Ц”). 
Си стем отва ра ња ко па је ком плек сни ји, с об зи ром на за ле га ње 
глав ног угље ног сло ја, па се, по ред от крив ке и ме ђу слој не ја ло ви-
не, мо ра от ко па ти и по ди на ис под глав ног сло ја ра ди ста бил но сти 
ис точ не и се вер не зо не от ко па ног по ља. У скло пу ра до ва, по ред 
на ве де них от коп них ма са, зо ни от ко па ва ња при па да ју и од ло же не 
ма се ки пе „Пе штан” и део ма са у уну тра шњем про сто ру По ља „Д”.

Све ово зна чај но уве ћа ва про из вод њу от крив ке и ја ло ви не, 
а ти ме и по тре бе за фор ми ра ње аде кват ног и до вољ ног од ла га ли-
шног про сто ра.

С об зи ром на зна чај ко па По ље „Е” и из у зет ну сло же ност ле-
жи шта, ди на ми ку од ла га ња ма са, као и не по зна те хи дро ге о ло шке 
еле мен те, од при о ри тет ног зна ча ја је при пре ма про сто ра за фор-
ми ра ње од ла га ли шта у пр вој раз вој ној фа зи овог ко па. 

Пре ма ана ли за ма из ра ђе ним за по тре бе Ду го роч ног про-
гра ма, као и „До пу не идеј ног про јек та са сту ди јом оправ да но сти 
отва ра ња и из град ње по вр шин ског ко па По ље „Е” (РГФ, 2015.), 
про стор уну тра шњег од ла га ли шта По ља „Д” и је дин стве ни про-
стор по вр шин ских ко по ва По ље „А”, По ље „Б”, По ље „Ц” и По-
ље „Е” про стор но и за пре мин ски за до во ља ва ју по у зда но од ла га ње 
от крив ке и ја ло ви не у на ред ном пе ри о ду и до кра ја екс пло а та ци је 
по вр шин ских ко по ва По ље „Д”, По ље „Ц” и По ље „Е”. 

Пре отва ра ња по вр шин ског ко па По ље „Е” нео п ход но је да 
се из вр ши ста би ли за ци ја уну тра шњег од ла га ли шта по вр шин ског 
ко па По ље „Б” и По ље „Ц”, јер ће се ови от коп ни про сто ри ко ри-
сти ти као спо ља шње од ла га ли ште По ља „Е”. 

С об зи ром на про бле ме у ве зи са ди на ми ком ста би ли за ци је 
од ла га ли шта на де лу по вр шин ског ко па По ље „Б”, као ре зер вни 
про стор за од ла га ње ана ли зи ран је про стор од ла га ли шта „Ту ри ја”, 
и про стор на крај њем ис точ ном де лу екс пло а та ци о ног по ља По ље 
„А” и да ље, у на став ку на ју го и сток, на про сто ру екс пло а та ци о ног 
по ља ва тро стал не гли не „Ру дов ци Бу ко вик”.

ПК По ље „А” је нај ста ри ји по вр шин ски коп у Ко лу бар ском 
лиг нит ском ба се ну на ко јем су из во ђе ни ин ве сти ци о ни ра до ви на 
от крив ци ја ло ви не и екс пло а та ци о ни ра до ви на угљу у пе ри о ду 
1952–1966. год. На кон ко нач ног за тва ра ња ко па, у окви ру от коп-
ног про сто ра је фор ми ра но од ла га ли ште ја ло ви не ко је је на кон 
ре кул ти ва ци је (око 70 ha шум ске и 35 ha по љо при вред не ре кул ти-
ва ци је) пре да то на упра вља ње и ко ри шће ње ОЦ „Услу ге” по осно-
ву уго во ра о за ку пу на 99 го ди на, док је ма ња по вр ши на вра ће на 
ра ни јим вла сни ци ма кроз по сту пак де ек спро при ја ци је.

Пе ско ви те ва тро стал не гли не на по вр шин ском ко пу у Ру-
дов ци ма на де лу ле жи шта Ру дов ци–Бу ко вик до 2011. го ди не екс-
пло а ти са ло је пред у зе ће у сте ча ју „Ша мот–Руд ник”, д.о.о. ко је је 

по сло ва ло у окви ру хол динг кор по ра ци је за из ра ду опе ке и про-
из во да од ва тро стал не гли не „Ша мот”. На кон об у ста вља ња про-
из вод ње, по је ди нач не згра де на ло ка ци ји да те су на ко ри шће ње 
Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де ра ди ре-
а ли за ци је ре кул ти ва ци је на де гра ди ра ним по вр ши на ма. 

Ана ли зи ра не по вр ши не на де лу По ља „А” и у ши рој зо ни, 
све у окви ру на ве де них екс пло а та ци о них по ља, узи ма ју ћи у об-
зир сте пен де гра да ци је про сто ра, кон со ли да ци ју од ла га ли шта у 
По љу „А”, али и ак тив но сти на ре кул ти ва ци ји, уда ље ност на се ља 
(стам бе них и ко му нал них обје ка та), са о бра ћај ну при сту пач ност 
и мо гућ ност опре ма ња енер гет ском и дру гом тех нич ком ин фра-
струк ту ром, мо гу пред ста вља ти по го дан про стор за фор ми ра ње 
од ла га ли шта, с тим што би се у план ском пе ри о ду (до 2020. го ди-
не) ре а ли зо ва ло над ви ше ње по сто је ћег од ла га ли шта у По љу „А”, 
док би се на оста лим по вр ши на ма од ви ја ле са мо прет ход не и и 
при прем не ак тив но сти.

11.2.Просторниобухват

Пла ни ра ни ру дар ски обје кат Од ла га ли ште ја ло ви не у зо ни 
По ља „А” ре а ли зо ва ће се у крај њем ју го и сточ ном де лу под руч-
ја ГО Ла за ре вац из ме ђу на сељ ске саобраћајницe, на се ве ру, кроз 
по тес Ор ни це и Ла зи не, и до је зе ра у Пр ко са ви по за ле ђу до ма-
ћин ста ва ко ја се при кљу чу ју на ту са о бра ћај ни цу; на ис то ку по 
гра ни ци пар це ла у под нож ју па ди не у гра нич ном де лу ата ра се ла 
Пр ко са ва (по тес Га јић) и Ру дов ци (Рто ви и Ру до вач ки за бран) до 
гра ни це оп шти не; на ју гу до по то ка Зла то вац на гра ни ци ГО Ла-
за ре вац и оп шти не Аран ђе ло вац; и на за па ду кроз по те се Пре во је, 
Се ло и Ве ли ко по ље на ре ла тив ној уда ље но сти од са др жа ја у на-
се љу Ру дов ци до из ла ска на оп штин ски пут (Л 1811); да ље пра ти 
тај пут (тзв. пут за ме сно гро бље у Пр ко са ви) по гра ни ци ПГР за 
на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро во дуж про стор не це-
ли не Са о бра ћај ни ко ри дор.

По вр ши не на ко ји ма ће се фор ми ра ти од ла га ли ште и ко је су 
пред ви ђе не за из град њу обје ка та тех нич ке и дру ге ин фра струк-
ту ре за по тре бе ру дар ских ак тив но сти, а уре ђу ју се пре ма овим 
пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе ња, об у хва ће не су гра ни-
цом про стор не це ли не, ко ја је де фи ни са на ко ор ди на та ма ка рак те-
ри стич них та ча ка76 као не пре ки ну та ли ни ја са сле де ћим опи сом: 
од по чет не тач ке А1 је по спољ ној гра ни ци ка та стар ске пар це ле 
к.п. бр. 286/1, а по ли ни ји из ме ђу та ча ка А2, А3 и А4 се че к.п. бр. 
285 и 610/2; да ље је по спољ ној гра ни ци ка та стар ских пар це ла к.п. 
бр. 278, 275, 268/1, 265/1, 257/3, 255/3, 249/1, 248/1, 241/1, 241/3, 
241/4, 400, 231/1, 228/2, 227/2 и 224/1; из ме ђу та ча ка А5 и А6 се-
че к.п. бр. 615/2, па је по спољ ној гра ни ци ка та стар ских пар це ла 
к.п. бр. 224/2, 224/4, 225/1, 408 и 409/1 (све КО Пр ко са ва); из ме ђу 
та ча ка А7 и А8 се че ка та стар ску пар це лу за јед нич ку за КО Пр-
ко са ва и КО Ру дов ци (к.п. бр. 613/6 у КО Пр ко са ва, од но сно к.п. 
бр. 1889/6 у КО Ру дов ци); у КО Ру дов ци је по спољ ној гра ни ци 
ка та стар ских пар це ла к.п. бр. 101, 100, 99/1, 99/2, 97, 111 и 112; а 
из ме ђу та ча ка А9 и А10 се че ка та стар ску пар це лу к.п. бр. 1826/1, 
па је да ље по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 171, 176, 179, 181/1, 192, 
191, 190/1, 1837, 288/1, 288/2, 287, 410/1 и 411/1; из ме ђу та ча ка 
А11 и А12 се че к.п. бр. 1834, да ље је по спољ ној гра ни ци ка та стар-
ских пар це ла к.п. бр. 401/2, 386, 379/1 и 377/1 (све КО Ру дов ци); 
у тач ки А13 из ла зи на гра ни цу ка та стар ских оп шти на КО Ру дов ци 
(ГО Ла за ре вац) и КО Пар ти за ни (у оп шти ни Аран ђе ло вац), ме ња 
пра вац и по тој је гра ни ци де фи ни са ној у КО Пар ти за ни до тач ке 
А14 об у хва та ју ћи ивич не ка та стар ске пар це ле у КО Ру дов ци из у-
зев за јед нич ке; у тач ки А14 из но ва ме ња пра вац, па је по спољ ној 
гра ни ци ка та стар ских пар це ла к.п. бр. 447/2, 447/1, 452, 453, 454, 
455 и 942/2; из ме ђу та ча ка А15 и А16 се че к.п. бр. 1834, а да ље 
је по спољ ној гра ни ци ка та стар ских пар це ла к.п. бр. 938/3, 938/4, 
928/1, 929 и 1839 до тач ке А17; из ме ђу та ча ка А17 и А18 се че к.п. 
бр. 1839, а да ље је по спољ ној гра ни ци ка та стар ских пар це ла к.п. 
бр. 594, 592/3, 592/1, 592/2, 593, 601/2 и 601/1; из ме ђу та ча ка А19 
и А20 се че к.п. бр. 1826/1; до тач ке А21 је по спољ ној гра ни ци 
ка та стар ских пар це ла к.п. бр. 553/1, 552/1, 537/1, 1841, 536/1, 535 
и 1901 ко ју се че из ме ђу та ча ка А21 и А22; у прав цу пре ма се ве ру 
је по спољ ној гра ни ци ка та стар ских пар це ла к.п. бр. 529/2, 525, 
524/1, 524/5, 515/2, 515/1, 30/2, 49/2, 30/3, 34/1, 30/4 и 30/1; из ме ђу 
та ча ка А24 и А25 се че к.п. бр. 498/2, и до тач ке А26 је по ње ној 
–––––––––––––––
76 Ко ор ди на те ка рак те ри стич них та ча ка у др жав ном ко ор ди нат ном си сте му су ори-

јен та ци о не и мо ра ју се про ве ри ти у од го ва ра ју ћим про јек ти ма пар це ла ци је.
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спољ ној гра ни ци, а да ље по ли ни ји А26, А27 и А28 се че ка та стар-
ске пар це ле к.п. бр. 31/2, 38 и 1889/8, за јед нич ку за КО Ру дов ци 
и КО Пр ко са ва (све КО Ру дов ци); да ље по ли ни ји из ме ђу та ча ка 
А28 и А33 се че к.п. бр. 349, 356, 358/1, 359, 360, 610/2, 296, 295 и 
294; од тач ке А33 је по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 294 и по спољ ној 
гра ни ци к.п. бр. 293, 284 и 286/1 до по чет не тач ке А1 (све КО Пр-
ко са ва).

На де лу из ме ђу та ча ка А23 и по чет не тач ке А1 гра ни ца се по-
кла па са гра ни цом ПГР за на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац 
и Бу ро во.

За по тре бе фор ми ра ња од ла га ли шта овим пра ви ли ма су об у-
хва ће не по вр ши не на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, на под руч ју ГО 
Ла за ре вац и то:

КО Пр ко са ва (40,72 ha) – це ле ка та стар ске пар це ле к.п. бр. 
224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 225/1, 225/2, 227/2, 228/2, 230, 231/1, 
241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 255/2, 255/3, 
256, 257/2, 257/3, 265/1, 265/2, 266, 267, 268/1, 268/2, 275, 276, 277, 
278, 380/1, 380/2, 380/3, 281, 282/1, 282/2, 283, 284, 286/1, 293, 357, 
358/2, 361, 362, 369/1, 369/2, 369/3, 370, 372, 375, 376, 377, 378/1, 
378/2, 381, 382/1, 382/2, 383, 384/1, 384/2, 385, 386, 390, 391, 394, 
395, 396, 397, 399, 400, 402/2, 403/2, 404/2, 405/1, 406/1, 406/2, 407, 
408, 409/1, 613/6, 613/7, 615/1; де ло ви к.п. бр. 285; 294; 295; 296; 
349; 356; 358/1; 359; 360; 610/2; 613/1, 613/8; 615/2; 

КО Ру дов ци (208,82 ha) – це ле ка та стар ске пар це ле к.п. бр. 
30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47/1, 47/2, 47/3, 48, 
49/2, 50/1, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 70, 
71, 72, 73, 77, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 84, 
85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89, 90, 91, 92/1, 92/2, 93/1, 
93/2, 94, 95, 96, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 
103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 108/1, 108/2, 109, 110, 111, 112, 
171, 176, 177, 178, 179, 181/1, 181/2, 181/3, 182, 183, 184, 185, 186, 
187/1, 187/2, 187/3, 188/1, 188/2, 188/3, 189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 
191, 192, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 
268, 269/1, 269/2, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279/1, 
279/2, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 377/2, 
378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 
394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401/1, 401/2, 401/3, 402, 403, 410/1, 
410/2, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420/1, 
420/2, 420/3, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 
422/7, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 
436/1, 436/2, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447/1, 
447/2, 448, 449/2, 452, 453, 454, 455, 515/1, 515/2, 515/3, 516/1, 
516/2, 517/1, 517/2, 517/3, 517/4, 518, 519, 520/1, 520/2, 520/3, 521, 
522, 523/1, 523/2, 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 
525, 529/2, 533/2, 534, 535, 536/1, 536/2, 537/1, 537/2, 538/1, 538/2, 
538/3, 538/4, 539/1, 539/2, 539/3, 540/1, 540/2, 540/3, 540/4, 540/5, 
541/1, 541/2, 542, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 544/1, 544/2, 544/3, 
545, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548, 549, 550/1, 550/2, 550/3, 550/4, 
551/1, 551/2, 552/1, 552/2, 553/1, 553/2, 554, 555, 556/1, 556/2, 556/3, 
557/1, 558, 559/1, 559/2, 560, 561/1, 561/2, 562, 563/1, 563/2, 563/3, 
563/4, 564, 565, 566, 567, 568/1, 568/2, 569/1, 569/2, 571, 572, 573/1, 
573/2, 574, 575/1, 575/2, 576, 577, 578/1, 578/2, 579, 580, 581/1, 
581/2, 582/1, 582/2, 582/3, 583/1, 583/2, 583/3, 583/4, 584, 585/1, 
585/2, 586/1, 586/2, 587, 588/1, 588/2, 589/1, 589/2, 590/1, 590/2, 
591, 592/1, 592/2, 592/3, 593, 594, 601/1, 601/2, 928/1, 929, 930, 
931/1, 931/2, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938/3, 938/4, 942/2, 1830, 
1831, 1832, 1837, 1838, 1840, 1841, 1859, 1889/6, 1889/7, 1902; де-
ло ви к.п. бр. 31/2, 498/2, 1826/1, 1834, 1839, 1889/1, 1889/8, 1901.

У об у хва ту про стор не це ли не за у зе ће се за по тре бе над ви ше-
ња по сто је ћег од ла га ли шта у I фа зи, као и ње го вог про ши ре ња и 
да љег де ли мич ног над ви ше ња у пост план ском пе ри о ду, по вр ши-
не: од ла га ли ште „По ље А”; ве ћи број не ка те го ри са них и атар ских 
пу те ва; сред њи де ло ви по то ка Бе лан, Ши ро ко вац, Ду ги по ток и 
не ких без и ме них по то ка, ко ји сви дре ни ра ју про стор бу ду ћег од-
ла га ли шта и по бр ђа на ис то ку, а ули ва ју се у прав цу за па да у ре ке 
Пе штан и Да ро са ви цу (пре ко по то ка Зла то вац) као ко нач не ре ци-
пи јен те; аква то риј и при о ба ље је зе ра Пр ко са ва, као и ас фалт ни 
при ступ ни пут за је зе ро, ко је по ред тех нич ке функ ци је ко лек то-
ра, има ре кре а тив ни и ма њи при вред ни зна чај због ка ве зног уз го-
ја ри бе; не ка да шњи по вр шин ски коп ва тро стал не гли не, објек те у 
функ ци ји при пре ме ове си ро ви не за не ка да шње по тре бе фа бри ка 
„Ша мот–Аран ђе ло вац”, „Ша мот–Да ро са ва”, „Ел ка Елек тро ке ра-
ми ка”, Бу ко вик, као и за не ко ли ко СЗР у Вој во ди ни. У обод ним 

де ло ви ма про стор не це ли не, та ко да ће чи ни ти бу ду ћу там пон 
зо ну пре ма де ло ви ма на се ља у окру же њу (али и на гор њој ета жи 
по сто је ћег од ла га ли шта) об у хва ће не су об ра ди ве по љо при вред не 
по вр ши не ко је са шум ским по вр ши на ма у ре кул ти ва ци ји чи не око 
15% укуп них по вр ши на.

По ред дру гих тех нич ких и тех но ло шких зах те ва, бит но огра-
ни че ње за ши ре ње од ла га ли шта је по сто је ћа мре жа са о бра ћај ни-
ца, на ро чи то са о бра ћај на по ве за ност се вер них на се ља Пр ко са ва и 
Стр мо во, ко ја гра ви ти ра ју Ру дов ци ма као цен тру за јед ни це се ла, 
али и дру гих на се ља у окру же њу. С тим у ве зи ус по ста вљен је из 
РБ „Ко лу ба ра” зах тев за за др жа ва ње тра се оп штин ског пу та (тзв. 
пут за гро бље) пре ко по сто је ћег од ла га ли шта.

11.3.Наменапростора,правилауређењаиправилаграђења

У окви ру про стор не це ли не, на по вр ши ни од око 250 ha, у 
план ском пе ри о ду и да ље, од ви ја ће се прет ход ни и при прем ни 
ра до ви за по тре бе ус по ста вља ња пла ни ра не на ме не и ра до ви на 
тран спор ту и од ла га њу ја ло ви не, што су основ ни тех но ло шки про-
це си у по вр шин ској екс пло а та ци ји, по моћ ни и пра те ћи ра до ви (од-
вод ња ва ње и дру ге пра те ће и по моћ не ру дар ске ак тив но сти), као и 
пер ма нент на тех нич ка ре кул ти ва ци ја, али и би о тех нич ка ре кул ти-
ва ци ја и уре ђе ње за штит ног зе ле ног по ја са (ве тро за штит ни по јас).

С об зи ром на то да бу ду ћи обје кат од ла га ли шта, у скла ду са 
за ко ном, пред ста вља ру дар ски обје кат у екс пло а та ци о ном по љу 
(од но сно екс пло а та ци о ним по љи ма По ље „А” и „Ру дов ци Бу ко-
вик”), а да се све пла ни ра не ак тив но сти из во де као ру дар ске ак-
тив но сти од јав ног ин те ре са и у скла ду са од но сним пра вил ни-
ком77 утвр ђу је се основ на на ме на про сто ра као зо на основ них 
ру дар ских ак тив но сти укуп не по вр ши не 249,54 hа (са пра те ћим 
ру дар ским ак тив но сти ма по обо ду од ла га ли шта) и то: 

– од ла га ли ште ја ло ви не (ко нач на кон ту ра) – 180,14 hа;
– пра те ће ру дар ске ак тив но сти у обод ном по ја су од ла га ли-

шта – 49,51 hа; 
– за штит ни по јас – 19,89 hа. 
Пре ма де таљ ним на ме на ма, по себ ним тех но ло шким зах те-

ви ма и про стор ним усло вље но сти ма ус по ста вља ју се по је ди нач на 
пра ви ла уре ђе ња и то за: од ла га ли ште; пра те ће ру дар ске ак тив-
но сти, пре све га објек те од вод ња ва ња; елек тро е нер гет ске и те ле-
ко му ни ка ци о не објек те и дру гу тех нич ку ин фра струк ту ру ко ја је 
при вре ме ног ка рак те ра и у за ви сно сти од ме ста од ла га ња и уре ђе-
ње за штит ног по ја са и ре кул ти ва ци ју од ла га ли шта.

Пр ва фа за раз во ја од ла га ли шта је до 2020. го ди не, а под ра зу-
ме ва ру дар ске ак тив но сти на це ло куп ном про стор ном об у хва ту, с 
тим што се тран спорт, уз укр шта ње еле ме на та од ла га ли шног си-
сте ма са оп штин ским пу тем, и од ла га ње ја ло ви шних ма са вр ши 
из прав ца се ве ра (се ве ро за па да) на укуп но 43,54 hа над ви ша ва њем 
по сто је ћег од ла га ли шта, уз прет ход ну при пре му те ре на, до ко те 
240 mнв. На пре о ста лим по вр ши на ма оба вља ће се имо вин ска и 
тех нич ка при пре ма. Имо вин ска при пре ма под ра зу ме ва ре ша ва ње 
имо вин ско-прав них од но са. Тех нич ка при пре ма под ра зу ме ва рас-
кр ча ва ње и пла ни ра ње те ре на, укла ња ње ура слог тла са евен ту-
ал ним чу ва њем за по тре бе еуре кул ти ва ци је, од вод ња ва ње и евен-
ту ал не са на ци о не ра до ве с об зи ром на ре зул та те ге о ме ха нич ких 
и хи дро ге о ло шких ис тра жи ва ња ло ка ци је, по ста вља ње обје ка та и 
мре жа тех нич ке ин фра струк ту ре, као и евен ту ал ну при пре му ло-
ка ци је, или ви ше њих за кон те нер ски сме штај људ ства, ме ха ни за-
ци је и ма те ри ја ла за по моћ не ру дар ске ак тив но сти. Те рен мо ра би-
ти де таљ но ис пи тан до вољ ним оби мом ге о ме ха нич ких ис тра жних 
ра до ва.

Од ла га ли ште ја ло ви не 
Ко е фи ци јен ти си гур но сти рад них ко си на ета же од ла га ли шта 

и си сте ма рад них и за вр шних ко си на од ла га ли шта мо ра ју од го-
ва ра ти вред но сти ма из од го ва ра ју ћег пра вил ни ка за по вр шин ску 
екс пло а та ци ју.

На осно ву ге о ме ха нич ких и хи дро ге о ло шких ка рак те ри сти ка 
под ло ге на ко ју ће се од ла га ти ма се ја ло ви не и ка рак те ри сти ка тих 
ма са, мо ра се про ве ри ти лом под ло ге под оп те ре ће њем од ло же них 
ма са, из вр ши ти ге о ста тич ки про ра чун ста бил но сти ко си на од ла га-
ли шта, про ра чу на ти до зво ље но оп те ре ће ње за ме ха ни за ци ју и од-
ре ди ти ми ни мал но од сто ја ње од ла га ли шне ме ха ни за ци је од иви це 
–––––––––––––––
77 Пра вил ник о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та про стор ног и ур-

ба ни стич ког пла ни ра ња.
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ко си не од ла га ли шта. Ако је нео п ход но од ло жи ти ма се на тло са 
ве ћим оп те ре ће њем од про ра чу на тог до ло ма под ло ге, мо ра ју се 
из вр ши ти ра до ви ра ди по ве ћа ња но си во сти под ло ге до по треб не 
ве ли чи не (сма ње њем ни воа под зем не во де у под ло зи, по ди за ње 
од ла га ли шта и др.).

За вр шне ко си не ета жа фор ми ра ју се под на ги бом ко ји га-
ран ту је ге о ме ха нич ку ста бил ност ко си на у зо ни од ла га ли шта. 
По себ но тре ба обра ти ти па жњу на про јек то ва ње за вр шне ко си не 
у ју жном де лу ко нач не кон ту ре овог од ла га ли шта, где је под ло га 
под на ги бом ве ћим од 6º (уве ћа ње ко е фи ци јен та си гур но сти из над 
1,50).

Ви си на ета же мо ра би ти при ла го ђе на тех нич ким ка рак те ри-
сти ка ма од ла га ча и усло ви ма рад не сре ди не. Ши ри на ета жне рав-
ни за ви си од ге о ме ха нич ких осо би на ма те ри ја ла, на ги ба ета же и 
при ме ње не ме ха ни за ци је.

Ко нач не ко те, про фи ли и ди мен зи је од ла га ли шта у гра ни ца-
ма ре гу ла ци је Про стор ног пла на утвр ди ће се кроз из ра ду ру дар ске 
до ку мен та ци је про пи са не за ову вр сту обје ка та, на осно ву ре зул та-
та ис тра жних ра до ва и кал ку ли са них по тре ба од ла га ња. 

На до вољ ној уда ље но сти од до ње иви це спо ља шњег од ла га-
ли шта у ра ду, мо ра ју се из гра ди ти си гур но сне пре пре ке (огра да, 
ја рак, зе мља ни на сип) или по ста ви ти та бле са упо зо ре њем и за-
бра ном при ла за спо ља шњем од ла га ли шту. Пу те ви ко је је пре се као 
обод ни по јас од ла га ли шта мо ра ју би ти обез бе ђе ни си гур ном пре-
пре ком (бра ник, на сип и др.), на без бед ној уда ље но сти.

Од вод ња ва ње од ла га ли шта
Са про сто ра на ко ме ће се фор ми ра ти од ла га ли ште мо ра ју се, 

пре от по чи ња ња ра до ва, ре гу ли са ти реч ни то ко ви и ису ши ти аку-
му ла ци је (је зе ро Пр ко са ва и дру ги ма њи ко лек то ри). За вод ње но 
тло на ко ме је пред ви ђе но од ла га ње мо ра се пре по чет ка од ла га ња 
оце ди ти. Ни во под зем не во де у тлу од ла га ли шта мо ра би ти ис под 
ни воа кон так та нај ни же ета же од ла га ли шта и тла. Ра ди ста бил но-
сти ко си на нај ни же ета же од ла га ли шта, ни во под зем не во де мо ра 
би ти ис под кон так та од ло же них ма са и под ло ге.

Ако је тло на ко ме се од ла жу ма се ја ло ви не за вод ње но, а под-
зем на во да се на ла зи под при ти ском, пре по чет ка од ла га ња мо ра 
се сни зи ти при ти сак под зем не во де до ве ли чи не ко ја спре ча ва 
про ди ра ње во де у од ло же не ма се ја ло ви не.

Ра ди ста бил но сти ко си на нај ни же ета же од ла га ли шта, ни во 
под зем не во де мо ра би ти ис под кон так та од ло же них ма са и под-
ло ге.

Но жи ца од ла га ли шта мо ра би ти за шти ће на од по вр шин ских 
во да. Пла ну ми од ла га ли шта се мо ра ју ре дов но од вод ња ва ти од ат-
мос фер ских во да.

Сви тех нич ки објек ти мо ра ју би ти за шти ће ни од про до ра по-
вр шин ских во да. Во де ко је се од стра њу ју од вод ња ва њем про сто ра 
од ла га ли шта мо ра ју се прет ход но ис пи та ти да би се уста но ви ло да 
ли са др же штет не при ме се.

Од ла га ли ште мо ра би ти за шти ће но ка на ли ма од про до ра во-
да услед ат мос фер ских па да ви на на слив ним под руч ји ма ко ја му 
гра ви ти ра ју, али и са ета жа и бер ми са мог од ла га ли шта. Во да из 
обод них и за штит них ка на ла мо ра би ти од ве де на ван про стор не 
це ли не (ван бра ње ног под руч ја). По ло жај и рас по ред ка на ла и це-
во во да за од во ђе ње во де, као и ве ли чи на њи хо вог по преч ног пре-
се ка и на ги би, мо ра ју би ти про ра чу на ти на мак си ма лан при лив во-
да на ста лих услед бу ји ца и про вал них ки ша у слив ном под руч ју у 
пе ри о ду од 50 го ди на.

Уко ли ко је од ла га ње та кво да се од ло же на ја ло ви на дре ни-
ра на до ле, уну тар фи гу ре од ла га ли шта по ста вља ју се дре на жни 
ка на ли (ета жни рас по ред) ко ји се пре кри ва ју од ло же ним ма те ри-
ја лом. Они дре ни ра ју во ду из под ло ге на ко јој се од ла же и во ду 
ко ја се ин фил три ра кроз те ло од ла га ли шта. Као дре на жна ис пу на 
ко ри сти се се па ри са ни шљу нак раз ли чи те гра ну ла ци је, а за спре-
ча ва ње про до ра пе ско ви тих и гли но ви тих че сти ца у основ ну дре-
на жну ис пу ну, пре ко дре на жне ис пу не тре ба по ста ви ти нпр ге о-
тек стил. 

Ре кул ти ва ци ја од ла га ли шта
Ре кул ти ва ци ја од ла га ли шта ће се спро ве сти као це ло вит си-

стем тех нич ких, агро тех нич ких и би о ло шких ме ра и по сту па ка 
ко ји ма се ће се на по вр ши на ма за вр шне ета же ус по ста ви ти од го-
ва ра ју ћа по љо при вред на на ме на (на ко си на ма се пред ви ђа по шу-
мља ва ње). Тех нич ка ре кул ти ва ци ја ће се сук це сив но спро во ди ти 
као из во ђе ње пла ну ма на сва кој од про јек то ва них ета жа уз ста би-
ли за ци ју рад ник ко си на, док ће се ко нач но уре ђе ње зе мљи шта за 

по љо при вред не на ме не, што под ра зу ме ва скуп тех нич ких, хи дро-
тех нич ких, агро тех нич ких и би о ло шких ме ра, ко ји ма се по сти жу 
аде кват ни усло ви по љо при вред не про из вод ње, од но сно ус по ста-
вља плод ност и про из вод ни по тен ци јал зе мљи шта од ви ја ти у ка-
сни јој фа зи.

Ре кул ти ва ци ја је про цес ко ји се са сто ји из две фа зе и под ра-
зу ме ва спро во ђе ње: тех нич ке и би о ло шке ре кул ти ва ци је. Тех нич-
ка ре кул ти ва ци ја под ра зу ме ва за се ца ње те ра са (ета жа, бер ми) на 
спо ља шњој ко си ни ја ло ви шта у на сту па њу, и пла ни ра ње ко ли чи не 
тла на за вр шним рав ни ма од ла га ли шта. Исто вре ме но са тех нич-
ком ре кул ти ва ци јом спро во ди ће се би о тех нич ке ме ре. Уко ли ко је 
тех нич ка ре кул ти ва ци ја аде кват но оба вље на, ру дар ски објек ти се 
мо гу пре тво ри ти у шу ме, ли ва де, па шња ке, воћ ња ке, по врт ња ке, 
али и де по ни је от па да, за пе ри од од 10 го ди на уз мо гућ ност ре кул-
ти ва ци је и фор ми ра ња но вих зе ле них по вр ши на, ра сад ни ка, но вог 
гро бља, вод не аку му ла ци је и сл.

Тех нич ке ме ре до при но се по бољ ша њу от пор них и де фор-
ма бил них ка рак те ри сти ка од ла га ли шта, и ди рект но ути чу на по-
ве ћа ње еро зи о не ста бил но сти ко си на. Би о тех нич ке ме ре, за јед но 
са тех нич ким ме ра ма, до при но се бр жем по сти за њу и одр жа ва њу 
трај не ста бил но сти од ла га ли шта. Би о ло шке ме ре, ко је ће се пре-
те жно спро во ди ти у пост план ском пе ри о ду под ра зу ме ва ју при ме-
ну по љо при вред них и шум ских ме ли о ра ци ја, ко је до при но се ста-
бил но сти и одр жа ва њу ре кул ти ви са них по вр ши на, али су мно го 
зна чај ни је из аспек та ре ви та ли за ци је про сто ра и ус по ста вља ња 
при род них би о це но за. Зна чај ну уло гу у би о ло шким ме ра ма има ју 
хор ти кул тур не вр сте.

Тех нич ке ме ре се из во де и пре фор ми ра ња од ла га ли шта, од-
но сно пр ва фа за тех нич ких ме ра је ста би ли за ци ја под ло ге за бу ду-
ће од ла га ли ште и ње но пла ни ра ње, од вод ња ва ње или по ста вља ња 
си сте ма за од вод ња ва ње. На кон ове фа зе, на си па се ја ло ви на и фа-
зно фор ми ра од ла га ли ште.

С об зи ром на то да су од ла га ли шта из ло же на деј ству по вр-
шин ских и под зем них во да, нео п ход но је по ста ви ти дре на жне си-
сте ме. Упо тре бом нет ка ног ге о тек сти ла мо же се при ме ни ти дре на-
жа без дре на жне це ви.

Фа зно фор ми ра ње од ла га ли шта под ра зу ме ва на си па ње сло-
ја ја ло ви не од ре ђе не де бљи не, чи ме се ства ра ју усло ви за рав но-
мер ну ме ша ви ну ге о ло шких сло је ва. По за вр ше ном на си па њу по-
треб но је по вр ши ну ис пла ни ра ти и при ме ни ти ме ре ста би ли за ци је 
тла. На кон кон со ли да ци је овог сло ја ја ло ви не, на си па ју се сле де ћи 
сло је ви, док се не за вр ши на си па ње од ла га ли шта до про јек то ва не 
ко те. За ста би ли за ци ју тла, као и у прет ход ном слу ча ју, ко ри сте се 
ге о мре же и ге о тек сти ли.

Сле де ћа ме ра је пла ни ра ње за вр шних хо ри зон тал них и ко сих 
по вр ши на од ла га ли шта у функ ци ји по сти за ња мак си мал не ста-
бил но сти те ре на. Пла ни ра ње је по треб но из ве сти у не ко ли ко фа за. 
По сле за вр ше ног пла ни ра ња, из во де се под зем ни објек ти, ако су 
пла ном пред ви ђе ни (си стем за на вод ња ва ње и/или од вод ња ва ње, 
ин фра струк тур ни објек ти, ја ме за сад њу и сл.), а ко ји мо ра ју би ти 
у функ ци ји ста бил но сти те ре на. 

Као ме ра тех нич ке ре кул ти ва ци је при ме њу је се и те ра си ра ње 
ко је има за циљ ства ра ње усло ва за ре а ли за ци ју би о ло шке ре кул-
ти ва ци је. Те ра си ра ње се не ра ди та мо где су на ги би те ре на ма њи 
од 8% или пре ко 70%;

На кон при ме ње них тех нич ких ме ра сле де би о тех нич ке ме ре 
ре кул ти ва ци је. Би о тех нич ке ме ре под ра зу ме ва ју пра ви лан из бор и 
при ме ну ве ге та ци је ко ја ће, за јед но са тех нич ким ме ра ма, до ве сти 
до трај не ста бил но сти, ка ко у хо ри зон тал ном, та ко и у вер ти кал-
ном прав цу. На ско ро хо ри зон тал ним ло ка ци ја ма, по за вр шет ку 
тех нич ких ме ра мо гу се при ме ни ти би о ло шке ме ре ре кул ти ва ци је 
од ла га ли шта. 

Све же од ло же на ја ло ви на, на кон тех нич ке ре кул ти ва ци је, 
сле же се још јед ну до две го ди не, чи ме се ства ра ју ми кро де пре си је 
па тре ба во ди ти ра чу на о ре до сле ду се тве ра тар ских и во ћар ских 
кул ту ра. 

Пар це ла ци ја и пре пар це ла ци ја
На по вр ши на ма у про стор ној це ли ни ме ња се по сто је ћа ка-

та стар ска пар це ла ци ја ра ди фор ми ра ња но вих пар це ла на јав ном 
зе мљи шту у скла ду са ус по ста вље ним ре жи мом ко ри шће ња, про-
ме ном на ме не и ка та стар ске кул ту ре.

Но ве ка та стар ске пар це ле се фор ми ра ју на осно ву ва лид ног 
и ажу ри ра ног ка та стар ског пла на и про јек та ге о дет ског обе ле жа-
ва ња, а пре ма ове ре ном про јек ту пар це ла ци је. Ор ган над ле жан за 
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по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра до но си ре ше ње о фор ми ра-
њу ка та стар ских пар це ла. Но во фор ми ра не пар це ле се уво де у еви-
ден ци ју не по крет но сти по осно ву за ко ном ре гу ли са не над ле жно-
сти на одр жа ва њу и упра вља њу на по је ди ним ин фра струк тур ним 
објек ти ма и јав ним по вр ши на ма. 

Мо гу ћа је, али не и нео п ход на, пре пар це ла ци ја. У слу ча ју ка-
да се но ве пар це ле фор ми ра ју пре пар це ла ци јом на ве ћем бро ју ка-
та стар ских пар це ла у окви ру сва ке од ка та стар ских оп шти на, но ва 
пар це ла се фор ми ра из де ло ва, а пре пар це ла ци ја се спро во ди за 
под руч је сва ке ка та стар ске оп шти не по је ди нач но и име ну је и обе-
ле жи но ва ка та стар ска пар це ла. 

11.4.Мерезаштитеживотнесредине

Ста бил ност од ла га ли шта у це ли ни и си сте ма рад них и за вр-
шних ко си на про јек то ва ти за тло у ми ру и у усло ви ма зе мљо тре са, 
а про ве ре вр ши ти нај ма ње два пу та го ди шње. 

Ор га ни зо ва ти ви зу ел на и ин стру мен тал на осма тра ња од ла га-
ли шта. На осно ву ре зул та та ор га ни зо ва ног мо ни то рин га – пра ће-
ња и осма тра ња про це са од ла га ња ја ло ви не, ана ли зи ра ти ефек те 
по сле ди ца евен ту ал не не ста бил но сти и уна пред пред ви де ти ме ре 
мо гу ћег са ни ра ња ба зи ра не на прет ход ним ис ку стви ма (од ла га ли-
ште у Јун ков цу, 2013. го ди не; зо на се вер не ко си не по вр шин ског 
ко па По ље „Д”, 2011. го ди не; от ко па ва ње ма са ста рог уну тра шњег 
од ла га ли шта ПК По ље „Д” – Ис точ на ки па, 2009. го ди не; по кре-
та ње од ло же не ма се уну тра шњег ја ло ви шта ПК По ље „Б” ко је се 
по кре ну ло и за тр па ло ета же на от крив ци и угљу, 2006).

Да би се сма њи ло та ло же ње пра ши не на ета жним пу те ви ма, 
у су шном пе ри о ду, тран спорт ни пу те ви мо ра ју се по ли ва ти во дом 
или дру гим сред стви ма за ве зи ва ње пра ши не. Нај е фи ка сни ји на-
чин за шти те од по ди за ња пра ши не ве тром са од ла га ли шта ја ло ви-
не је еуре кул ти ва ци ја од ла га ли шта.

На про сто ри ма са из во ри ма штет них га со ва (по моћ на ме ха-
ни за ци ја, по жа ри ...) мо ра ју се узи ма ти узор ци ва зду ха ра ди од ре-
ђи ва ња са др жа ја штет них га со ва, и то нај ма ње два пу та го ди шње 
(у зим ском и лет њем пе ри о ду), као и по сле сва ке про ме не тех но-
ло шког про це са. Узор ци ва зду ха ра ди од ре ђи ва ња са др жа ја штет-
них га со ва узи ма ју се на ме сти ма на ко ји ма се љу ди за др жа ва ју 
или кре ћу.

Ако се под руч је од ла га ли шта на ла зи из над ме ста ста ре под-
зем не екс пло а та ци је у руд ни ку Пр ко са ва, чи ме би се мо гла угро-
зи ти си гур ност рад ни ка и по стро је ња, од ла га ње се мо же вр ши ти 
са мо под усло вом да су пред у зе те ме ре за от кри ва ње ме ста ста ре 
екс пло а та ци је и за от кла ња ње опа сно сти за нор ма лан рад на од-
ла га ли шту, као што су пред вр та ва ње, ге о фи зич ке ме то де за утвр-
ђи ва ње шу пљих про сто ра, за пу ња ва ње шу пљих про сто ра и дру го, 
пре ма спе ци фич ним усло ви ма.

11.5.Смерницезапримену

За по тре бе из ра де ру дар ске до ку мен та ци је за отва ра ње, при-
пре му и из град њу од ла га ли шта ја ло ви не у зо ни По ља „А” при ба-
ви ће се из вод из Про стор ног пла на ко ји ће са др жа ти ова пра ви ла 
уре ђе ња. Из вод из план ског до ку мен та за објек те и по вр ши не од 
јав ног ин те ре са при ба ви ће се ра ди утвр ђи ва ња јав ног ин те ре са 
за ад ми ни стра тив ни пре нос и спро во ђе ње екс про при ја ци је не по-
крет но сти у КО Ру дов ци и КО Пр ко са ва.

Ин фор ма ци је о ло ка ци ји и ло ка циј ске усло ве за дру ге објек те 
у окру же њу, као и из вод из план ске до ку мен та ци је за де ло ве од ла-
га ли шта из ван ове про стор не це ли не, над ле жни ор ган ће из да ти на 
осно ву ло кал не план ске до ку мен та ци је, ко ја ће се по по тре би уса-
гла си ти са овим пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе ња. 

Са став ни део ру дар ске до ку мен та ци је мо ра да бу де и про је-
кат за трај ну об у ста ву ра до ва у по вр шин ској екс пло а та ци ји ва тро-
стал не гли не на ле жи шту Ру дов ци–Бу ко вик.

Пре отва ра ња од ла га ли шта мо ра се про ве ри ти ге о ме ха нич ка 
ста бил ност за рад не и за вр шне ко си не од ла га ли шта и но си во сти 
под ло ге од ла га ли шта. Број про фи ла на ко ји ма се мо ра про ве ри ти 
ста бил ност мо ра би ти уса гла шен са про ме на ма струк ту ре ма те ри-
ја ла, на ги ба сло је ва и за вод ње но сти, као и са бит ни јим про ме на ма 
ге о ме ха нич ких ка рак те ри сти ка тла.

При ли ком из ра де сту ди је оправ да но сти и тех но-еко ном-
ских ана ли за за из бор тех но ло ги је од ла га ња при ме ре ну па жњу 

по све ти ти без бед ном ра ду тран спорт них си сте ма на де лу оп штин-
ског пу та (Л 1811) узи ма ју ћи у об зир, ка ко са о бра ћај ну без бед-
ност, та ко и тех нич ке зах те ве на ме сту укр шта ња. Са став ни део 
ру дар ске до ку мен та ци је мо ра да бу де про јект са о бра ћај не без бед-
но сти на де лу пу та Ру дов ци–Пр ко са ва.

12. ПРО ШИ РЕ ЊЕ ДЕ ПО НИ ЈЕ УГЉА У КОМ ПЛЕК СУ  
„ДРО БИ ЛА НА–ТАМ НА ВА”

12.1.Полазнеоснове

По стро је ње за при пре му угља „Там на ва” (у да љем тек сту 
„Дро би ла на–Там на ва”), сме ште но је из ме ђу ком плек са пра те ћих 
обје ка та ПК „Там на ва за пад но по ље” и тер мо е лек тра не „Ко лу ба-
ра Б” у из град њи, од но сно уто вар них ко ло се ка за от пре му угља 
же ле знич ким ва го ни ма ка тер мо е лек тра на ма „Ни ко ла Те сла А 
и Б” у Обре нов цу. По стро је ње за при пре му угља је у по го ну од 
1983. го ди не, с тим што је ре а ли зо ва на са мо I фа за и део дру ге фа-
зе пред ви ђе не „Глав ним про јек том по стро је ња за при пре му угља 
Там на ва”78. По стро је ње је кон ци пи ра но та ко да се на кон за вр шет-
ка из град ње про из вод ња оба вља на три про из вод не ли ни је ка па ци-
те та при пре ме угља (дробљењa) по 2500t/h на сва кој ли ни ји. Две 
про из вод не ли ни је, тех но ло шка ли ни ја 2 и тех но ло шка ли ни ја 3, 
за вр ше не су 1983. го ди не.Тех но ло шка ли ни ја 1 ће би ти пот пу но 
из гра ђе на у овој пла ни ра ној фа зи про ши ре ња ка па ци те та.

У раз вој ним пла но ви ма ЈП ЕПС и РБ „Ко лу ба ра”, по ве ћа ње 
ка па ци те та пре ра де ров ног угља у по стро је њу за при пре му угља 
„Там на ва” је пре по зна то, по ред раз во ја и функ ци о ни са ња ко по-
ва у за пад ном и цен трал ном де лу Ко лу бар ског ба се на, као би тан 
пред у слов за обез бе ђе ње по треб не ко ли чи не угља за снаб де ва ње 
по сто је ћих и бу ду ћих тер мо е нер гет ских ка па ци те та. Да би се до-
сти гао по треб ни ка па ци тет од око 25 ми ли о на t/год, нео п хо дан је 
за вр ше так из град ње II фа зе по стро је ња за при пре му угља, од но-
сно до град ња још јед не ли ни је тран спор та ка по стро је њу за при-
пре му (SUP2), као и тре ће ли ни је дро бље ња (тех но ло шка ли ни-
ја дро бље ња 1). За вр шет ком из град ње по стро је ња омо гу ћи ће се 
кон ти ну ал на и по у зда на пре ра да угља по треб ног за снаб де ва ње 
тер мо е лек тра на уз обез бе ђе ње од го ва ра ју ће ре зер ве у опре ми и 
ка па ци те ту, а по ве ћа ће се и си гур ност ра да и оства ри ти до дат на 
по у зда ност це ло куп ног тех но ло шког си сте ма. 

То ком I фа зе из град ње, де ли мич но су из гра ђе ни и објек ти за 
тран спор тер SUP2 и за још јед ну ли ни ју дро бље ња (Тех но ло шка 
ли ни ја 1), ко ја ће би ти по ве за на са бун ке ром (три тра ке и две дро-
би ли це). 

Ка па ци тет пре ра де ров ног угља у I фа зи по стро је ња, ко је 
об у хва та до пре му угља јед ним тра ка стим тран спор те ром, при јем 
ров ног угља, две тех но ло шке ли ни је дро бље ња (2 и 3) и уто вар у 
ва го не, у пе ри о ду од 2000. до 2010. го ди не кре тао се од око 9 до 
16 ми ли о на t/год ров ног угља. Циљ ни ка па ци тет, на кон пла ни ра-
не ре кон струк ци је и про ши ре ња, оства ри ва ће се ра дом две ли ни је 
дро бље ња, док ће тре ћа ли ни ја би ти у ре зер ви.

Но ва тех но ло шка ли ни ја за снаб де ва ње сит ним угљем тер-
мо е нер гет ских по стро је ња ТЕ „Ни ко ла Те сла” и бу ду ће ТЕ „Ко-
лу ба ра Б” об у хва та IV ли ни ју дро бље ња, де по ни ју сит ног угља и 
си стем от пре ме сит ног угља ка по тро ша чи ма. До пре ма угља са 
по вр шин ских ко по ва „Там на ва – за пад но по ље” и „Ве ли ки Цр ље-
ни” (у ка сни јем пе ри о ду са ПК По ље „Г”) до по стро је ња за при-
пре му угља „Там на ва” вр ши се си сте мом трач них тран спор те ра. У 
по стро је ње се угаљ уво ди тран спор те ри ма SUP1 и SUP2, а да ље 
се пре ко обрт не сип ке угаљ до пре ма у бун ке ре ров ног угља. 

Вре мен ска ре зер ва де по ни је чи ји ће укуп ни сме штај ни про-
стор би ти 6x93500 t угља, од но сно 561000 t угља и за ка па ци тет 
от пре ме пре ма ТЕ „Ни ко ла Те сла” од 40 во зо ва днев но (ка па ци те-
та по 1500 t по во зу, укуп но 60000 t) не узи ма ју ћи у об зир бу ду ћу 
от пре му пре ма ТЕ „Ко лу ба ра Б”, из но си ће 9,3 да на. Вре ме за др-
жа ва ња угља на де по ни ји за рад ка да 80% от ко па ног угља про ла зи 
пре ко де по ни је сит ног угља, од но сно 0,8x60000 t/дан = 48000 t/
дан, из но си 11,6 да на. Ка да се из гра ди ТЕ „Ко лу ба ра Б” и за поч не 
от пре ма угља пре ма њој, вре ме за др жа ва ња угља на де по ни ји пре-
ко ко је про ла зи 80% угља ће се сма њи ти про пор ци о нал но по ве ћа-
њу ка па ци те та от пре ме.
–––––––––––––––
78 Глав ни тех но ло шко-ма шин ски про јект по стро је ња за при пре му угља „Там на ва”, 

ПРОЈ МЕ ТАЛ Бе о град, 1979. 
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По стро је ње за при пре му угља „Там на ва” је из гра ђе но и у 
функ ци ји у гра нич ном под руч ју КО Ка ле нић у оп шти ни Уб. Гра-
ни цу по стро је ња на ис точ ној стра ни пред ста вља ко ло сек ко ји се 
одва ја из ран жир не ста ни це „Там на ва” пре ма мон та жном пла цу. 
По што је ко ло сек у ме ђу вре ме ну из гу био функ ци ју, пру га је де-
мон ти ра на, а на том де лу фор ми ра на де по ни ја ров ног угља, ор га-
ни зо ва на у две ка се те. Ти ме је ком плекс про ши рен на под руч је КО 
Сте по је вац у ГО Ла за ре вац, те ри то ри ја гра да Бе о гра да. Об у хва ће-
не и су сед не по вр ши не су нај ве ћим де лом при ба вље не у јав ну сво-
ји ну у по ступ ку екс про при ја ци је за ко ри сни ка ЈП ЕПС при ли ком 
из град ње ко па „Там на ва ис точ но по ље”, од но сно при ли ком фор-
ми ра ња тех но ло шких ком плек са за по тре бе там нав ских ко по ва.

По стро је ње је сме ште но на пра во у га о ној по вр ши ни 340x170 m и 
ори јен ти са но по ду жој стра ни ци у прав цу се вер–југ. Са ју жне стра не 
је по ве за но по сто је ћим тран спор те ром SUP1 са ПК „Там на ва за пад но 
по ље”. Са се вер не стра не је пред ви ђе но по ве зи ва ње са бу ду ћом тер-
мо е лек тра ном „Ко лу ба ра Б” (тзв. „ко си мост”). Уз са мо по стро је ње 
су из гра ђе ни пра те ћи објек ти (управ но-ад ми ни стра тив ни, ла бо ра то-
риј ски, ра ди о нич ки и ма га цин ски про стор, фор ми ра на отво ре на скла-
ди шта и ла гу на за та ло же ње ат мос фер ских во да ко је се при ку пља ју 
гра ви та ци о но са слив них по вр ши на и це во во ди ма Ø250 и Ø400 уво де 
у та ло жник).

По стро је ње за си тан угаљ ће се фор ми ра ти на већ за у зе тим 
по вр ши на ма по стро је ња за при пре му угља. Са ис точ не стра не 
ком плекс се про ши ру је до при ступ ног пу та за ТЕ „Ко лу ба ра Б” у 
из град њи, за по тре бе уре ђе ња но вог де по ниј ског про сто ра (де по-
ни ја сит ног угља). Са за пад не стра не из гра ди ће се но во по стро је-
ње за пре чи шћа ва ње за га ђе них ат мос фер ских во да, при че му се 
за у зи ма и по вр ши на на ко јој су из гра ђе ни објек ти јед ног до ма ћин-
ства, ко ме су усло ви жи во та на тој ло ка ци ји под ди рект ним не га-
тив ним ути ца ји ма са „Дро би ла не–Там на ва” бит но оте жа ни.

Про ши ре на ло ка ци ја „Дро би ла не–Там на ва” се фор ми ра у об-
у хва ту гра ни це про стор не це ли не ко ја је де фи ни са на као не пре-
ки ну та ли ни ја из ме ђу та ча ка А1-А14-А1 на укуп ној по вр ши ни од 
48,06 ha и то 21,00 ha на под руч ју КО Ка ле нић у оп шти ни Уб и 
27,06 ha на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, ГО Ла за ре вац, под руч је КО 
Сте по је вац и та ко об у хва та сле де ће ка та стар ске пар це ле:

КО Ка ле нић (оп шти на Уб) – це ле к.п. бр. 561/1; 562/2; 
562/72; 564; 565/1; 566/1; 567/1; 568; 569/2; 596/1; 596/2; 597/1; 
597/2; 597/3; 597/5; 598; 599; 600/2; 600/1; 600/3; 601; 602; 603; 
604; де ло ви к.п. бр. 37/11; 37/12; 562/1; 563/1; 570/1; 582/7; 584/2; 
584/6; 605/1; 605/2; 605/3; 605/4; 606; 607/1; 607/2; 608; 609; 611; 
755/1; 

КО Сте по је вац (ГО Ла за ре вац, град Бе о град) – це ле к.п. бр. 
894/1; 894/3; 894/12; 894/13; 2392/2; 2392/5; 2408/1; 2408/2; 2414/1; 
2414/2; 2414/3; 2416/2; 2416/3; 2416/4; 2416/5; 2416/6; 2417/1; 
2417/2; 2417/3; 2417/4; 2417/5; 2417/6; 2417/7; 2417/8; 2417/9; 
2417/10; 2417/11; 2417/12; 2417/13; 2417/14; 2417/15; 2417/16; 
2417/17; 2417/18; 2417/19; 2417/20; 2417/21; 2417/26; 2417/27; 
2417/28; 2418/4; 2461/1; 2462/1; 2463; 2464/1; 2465/1; 2465/2; 
2466/1; 2466/2; 2467/1; 2467/2; 2468; 2469; 2470; 2471; 2472; 2473; 
2474; 2475; 2476; 2477; 2478; 2479; 2480; 2481/1; 2481/2; 2481/3; 
2482/1; 2482/2; 2482/3; 2483; 2484/1; 2484/2; 2484/3; 2485/1; 
2485/2; 2485/3; 2485/4; 2485/5; 2486/1; 2486/2; 2487/1; 2487/2; 
2487/5; 2487/6; 2488; 2489/1; 2489/2; 2490/2; 2493/3; 2493/5; 2518; 
2520/1;2520/4, 2537/5; де ло ви к.п. бр. 2410/4; 2662/2; 2662/1.

На де лу из ме ђу та ча ка А6 и А14 гра ни ца је по ли ни ји ре гу-
ла ци је јав ног пу та Ка ле нић – Ве ли ки Цр ље ни, ко ји је од по себ ног 
зна ча ја за да љин ске са о бра ћај не то ко ве у окви ру су сед них оп шти-
на, на ро чи то по сле пре ки да, услед раз во ја ПК „Там на ва за пад но 
по ље”, тра се не ка да шњег др жав ног пу та ДП IIА 145 (Р101) чи ју је 
функ ци ју пре у зео, али и за функ ци о ни са ње ру дар ско-енер гет ског 
сек то ра у овом де лу Ко лу бар ског ба се на, с об зи ром на то да по ве-
зу је не ке од нај ва жни јих ком плек са.

Из ме ђу та ча ка А14 и А1 гра ни ца се по кла па са гра ни цом 
Пла на ге не рал не ре гу ла ци је под руч ја ТЕ Ко лу ба ра Б – пр ва фа за 
(„Слу жбе ни гла сник гра да Бе о гра да”, број 1/07). 

Гра ни цом, де фи ни са ном из ме ђу та ча ка А1 и А8, об у хва ће не 
су по вр ши не у окви ру пла ни ра ног про ши ре ња „Дро би ла не–Там-
на ва” на де лу про стор не це ли не 3: Ве зни ин фра струк тур ни ко ри-
дор, на те ри то ри ји оп шти не Уб, на ко ји ма је пре ма ре ше њи ма Пла-
на ге не рал не ре гу ла ци је под руч ја ТЕ „Ко лу ба ра Б” – пр ва фа за, 

би ло пред ви ђе но фор ми ра ње ко ри до ра за хи дра у лич ки тран спорт 
пе пе ла и шља ке (и то ма ње ве ро ват на ва ри јан та 2 тра се пе пе ло во-
да). Та кво план ско ре ше ње је пре ва зи ђе но у си ту а ци ји фор ми ра ња 
од ла га ли шта у от коп ном про сто ру ПК „Там на ва – за пад но по ље” 
у фа зи отва ра ња и по чет ног раз во ја ПК „Ра дље во”, што од го ва ра 
но вој кон цеп ци ји екс пло а та ци је у овом де лу Ба се на. На овом де-
лу об у хва ће них по вр ши на (1,37 ha) не ће се при ме њи ва ти од ред-
бе Пла на ге не рал не ре гу ла ци је под руч ја ТЕ „Ко лу ба ра Б” – пр ва 
фа за, а уре ђе ње тог про сто ра је пре ма овим пра ви ли ма уре ђе ња и 
пра ви ли ма гра ђе ња. 

12.3.Планирананаменаиначинкоришћењаземљишта

Об у хва ће не по вр ши не на ме ње не су ис кљу чи во дро бље њу, 
скла ди ште њу, кла си ра њу и уто ва ру угља и дру гим пра те ћим ру-
дар ским ак тив но сти ма у окви ру по стро је ња за пре ра ду и при-
пре му угља „Дро би ла на–Там на ва”. Објек ти, уре ђе не по вр ши не, 
по стро је ња и уре ђа ји, по сто је ћи и пла ни ра ни, ко ји су у сми слу 
За ко на о ру дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва њу ру дар ски објек ти, 
гру пи са ни су пре ма тех но ло шком прин ци пу та ко да про ши ре но 
по стро је ње об у хва та око 6,80 ha по вр ши не за де по ни је ров ног и 
сит ног угља око 38,58 ha, док пре о ста лих 2,68 ha за у зи ма ре тен-
зи ја (по стро је ње за пре чи шћа ва ње за га ђе них ат мос фер ских во да 
окру же но уре ђе ним зе ле ни лом).

На ло ка ци ји су из гра ђе ни објек ти и мон ти ра на елек тро-ма-
шин ска и дру га опре ма пред ви ђе на пр вом фа зом из град ње и то: 
згра да при је ма и рас по де ле лиг ни та, згра да одва ја ња ме та ла, згра-
да дро бље ња лиг ни та, згра да пре то ва ра лиг ни та), згра да уто ва ра 
лиг ни та и тра фо ста ни ца (TS); ком плет на елек тро-ма шин ска опре-
ма за две од три тех но ло шке ли ни је дро бље ња, од згра де при је ма 
и рас по де ле до згра де уто ва ра лиг ни та, са опре мом за за шти ту од 
ме тал них пред ме та у угљу, ком плет ном ин ста ла ци јом раз во да 6 
kV и ком плет ном ин ста ла ци јом ни ског на по на за ове две тех но ло-
шке ли ни је; лиф то ви и кра но ви, бун ке ри са при па да ју ћим мер ним 
уре ђа ји ма; ком плет на опре ма за от пра ши ва ње за све тех но ло шке 
ли ни је; и опре ма за уто вар у ва го не на два ко ло се ка. На кнад но је 
из вр ше на из град ња не ких од обје ка та ко ји су пред ви ђе ни дру гом 
фа зом из град ње и то: згра де пре то ва ра лиг ни та за ве зу са скла ди-
штем угља; скла ди ште угља са два скла ди шна про сто ра, јед ном 
ро тор ном ком би но ва ном ма ши ном за од ла га ње и узи ма ње угља и 
елек тро ма шин ском опре мом за ве зу по стро је ња за при пре му лиг-
ни та са скла ди штем. По ред на бро ја них обје ка та, на по стро је њу за 
при пре му угља из гра ђе на је ли ни ја из два ја ња угља за ши ро ку по-
тро шњу ко ја се са сто ји из: ка ли бар ског ре ше та (ро лен ро ста) ко-
ји је по ста вљен у објек ту пре то ва ра, за из два ја ње ко мад ног угља 
кла се круп но ће –600+120 mm, тран спор те ра за ње го ву от пре му до 
бун ке ра, и бун кер са уре ђа ји ма за уто вар у ва го не и ка ми о не.

Скла ди ште угља са два скла ди шна про сто ра опре мље но је 
јед ном ро тор ном ком би но ва ном ма ши ном за од ла га ње и узи ма ње 
угља и елек тро ма шин ском опре мом за ве зу по стро је ња за при пре-
му лиг ни та са скла ди штем. Узи ма ње угља са го ми ла се вер не, од-
но сно ју жне стра не де по ни је ров ног угља је по мо ћу два пор тал на 
гре ба ча-узи ма ча, ко ји се кре ћу по ши на ма из над го ми ла угља на 
де по ни ји па ра лел но са осом кре та ња од ла га ча.

На до пре ми угља, по ред из град ње тран спор те ра SUP2, чи ме 
ће се омо гу ћи ти исто вре ме на до пре ма лиг ни та са два по вр шин-
ска ко па, пред ви ђе но је по ве зи ва ње тран спор те ра SUP1 и SUP2 са 
два ве зна тран спор те ра. Уло га ових тран спор те ра је да се омо гу ћи 
усме ра ва ње угља, ко ји се до пре ма, на би ло ко ји од SUP тан спор-
те ра. По ред то га, ве зни тран спор те ри ће би ти по крет ни и њи хов 
по ло жај ће се по де ша ва ти у од но су на пре сип угља на на чин ко ји 
омо гу ћу је по де лу ма са угља и њи хо ву рас по де лу на тран спор те ре 
SUP1 и SUP2 у же ље ном од но су. Сход но ка па ци те ти ма до пре ме и 
ква ли те ти ма угља ко ји се до пре ма ју, ус по ста ви ће се и огра ни че на 
мо гућ ност ме ша ња угља у ци љу ујед на ча ва ња ква ли те та. 

По ред на бро ја них обје ка та, на по стро је њу за при пре му угља 
из гра ђе на је ли ни ја из два ја ња угља за ши ро ку по тро шњу ко ја се 
са сто ји од: ка ли бар ског ре ше та (ро лен ро ста) ко ји је по ста вљен 
у објек ту пре то ва ра за из два ја ње ко мад ног угља кла се круп но ће 
-600+120 mm, тран спор те ра за ње го ву от пре му до бун ке ра, и бун-
ке ра са уре ђа ји ма за уто вар у ва го не и ка ми о не.

На кон ре а ли за ци је про ши ре ња по стро је ња за при пре му 
угља, фор ми ра ња де по ни ја сит ног угља и из град ње по стро је ња за 
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пре чи шћа ва ње (ре тен зи је) оства ри ће се би лан си по вр ши на да ти 
пре ма де таљ ним на ме на ма:

– де по ни ја сит ног угља – 14,54 ha;
– де по ни ја ров ног угља – 7,68 ha;
– зе ле не и сло бод не по вр ши не – 4,55 ha;
– ве тро за штит ни по јас – 10,97 ha;
– мон та жни и сер ви сни плац – 0,79 ha;
– пар кин зи – 1,57 ha;
– ин тер не са о бра ћај ни це и уре ђе ни пла тои – 6,40 ha;
– по вр ши на за ре тен зи ју – 1,57 ha; 
– под објек ти ма (по сто је ћи и пла ни ра ни) – 0,91 ha;
– од но сно укуп но – 48,06 ha.

12.4.Правилауређењаиправилаграђења

„Дро би ла на–Там на ва”, као по стро је ње за при пре му угља, 
што је пра те ћа ру дар ска ак тив ност од јав ног ин те ре са, са из гра ђе-
ним и пла ни ра ним објек ти ма, по стро је њи ма, уре ђа ји ма, ин ста ла-
ци ја ма и во до ви ма, уре ђу је се као је дин стве на про стор на це ли на. 

На по вр ши на ма у про стор ној це ли ни ме ња се по сто је ћа ка-
та стар ска пар це ла ци ја ра ди фор ми ра ња но вих пар це ла П1 и П2 на 
јав ном зе мљи шту у скла ду са ус по ста вље ним ре жи мом ко ри шће-
ња (зо на пра те ћих ру дар ских ак тив но сти).

Но ве ка та стар ске пар це ле се фор ми ра ју на осно ву ва лид ног 
и ажу ри ра ног ка та стар ског пла на и про јек та ге о дет ског обе ле жа-
ва ња, а пре ма ове ре ном про јек ту пар це ла ци је. Ор ган над ле жан за 
по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра до но си ре ше ње о фор ми ра-
њу но вих ка та стар ских пар це ла. 

Но ве пар це ле се фор ми ра ју пре пар це ла ци јом на ве ћем бро ју 
ка та стар ских пар це ла у окви ру об у хва ће них ка та стар ских оп шти-
на. Пре пар це ла ци ја се спро во ди за под руч је сва ке ка та стар ске оп-
шти не по је ди нач но и име ну је се и обе ле жи но ва ка та стар ска пар-
це ла. 

По ис точ ној гра ни ци ком плек са утвр ђе на је ре гу ла ци о на 
ли ни ја као ли ни ја раз два ја ња ове про стор не це ли не и про стор не 
це ли не ТЕ „Ко лу ба ра Б” на де лу при ступ ног пу та за бу ду ћу тер-
мо е лек та ну (План ге не рал не ре гу ла ци је под руч ја ТЕ „Ко лу ба ра 
Б” – пр ва фа за). Ова ква ре гу ла ци ја ком плек са од го ва ра опре де ље-
њу РБ „Ко лу ба ра” да у план ском пе ри о ду из гра ди са мо че ти ри од 
пла ни ра них шест де по ни ја сит ног угља, та ко да ће се и по жар на 
са о бра ћај ни ца при вре ме но из ве сти по оби му ових де по ни ја и не ће 
за у зи ма ти де ло ве к.п. бр. 2413/1 и к.п. бр. 2519/2 (КО Сте по је вац, 
ГО Ла за ре вац, те ри то ри ја гра да Бе о гра да). 

Уко ли ко се ипак бу ду ре а ли зо ва ле све де по ни је, за по тре бе 
из град ње на де ло ви ма ових пар це ла) и с об зи ром да су су сед не 
пар це ле јав не на ме не и у јав ној сво ји ни, а на њи ма исти ко ри сник 
– ЈП ЕПС, из ра ди ће се про јект по ме ра ња гра ни це су сед них пар це-
ла, а за у зе ти де ло ви при по ји ти но вој пар це ли П 2.

Це ли на је огра ђе на ме тал ном огра дом ви си не до 2,20 m, по 
це лом оби му и са два кон тро ли са на ула за опре мље на ка пи јом, од-
но сно рам пом. Огра ђи ва ње пре ма уто вар ним ко ло се ци ма пру ге 
Вре о ци – ТЕНТ је с об зи ром на са о бра ћај ну без бед ност и ор га ни-
за ци ју уто ва ра.

Из град ња у окви ру про ши ре ња по стро је ња усло вље на је дис-
по зи ци о но, ни ве ла ци о но и га ба рит но при ме ње ним тех но ло шким 
ре ше њи ма. У окви ру по стро је ња за при пре му угља ус по ста вља ју 
се сле де ће тех но ло шке ли ни је: три иден тич не тех но ло шке ли ни-
је дро бље ња угља, тех но ло шка ли ни ја од ла га ња угља на де по ни ју 
ров ног угља, тех но ло шка ли ни ја узи ма ња ров ног угља са де по ни је 
ров ног угља, тех но ло шка ли ни ја из два ја ња ко мад ног угља, че твр-
та ли ни ја дро бље ња, од ла га ње сит ног (дро бље ног) угља на де по-
ни ју сит ног угља, тех но ло шка ли ни ја узи ма ња сит ног угља са де-
по ни је сит ног угља. 

Де по ни ја сит ног угља је ли не ар на и сме ште на на про сто ру 
ду жи не око 1100 m и ши ри не 140 m. Де по ни ја из дро бље ног угља 
се са сто ји из шест го ми ла, по три са сва ке стра не од ла гач ког тран-
спор те ра, сва ка сме штај ног ка па ци те та по 93.500 t79. 

На де по ни ју се од ла же из дро бље ни угаљ ко ји се пре си па са 
тран спор те ра на тран спор тер дуж ко јег се по ши на ма кре ће од ла-
гач. Угаљ се са тран спор те ра пре ко ка тар ке од ла га ча ко ја мо же да 
се за о кре не на обе стра не де по ни је до угла од 115º у од но су на 
–––––––––––––––
79 Пред ви ђа се мо гућ ност етап не ре а ли за ци је II фа зе из град ње, та ко што би се у 

пр вој ета пи ре а ли зо ва ле са мо две ка се те пла ни ра не де по ни је сит ног угља.

уз ду жну осу тран спор те ра у хо ду, мо же од ла га ти у сло је ви ма и 
при ла го ди ти би ло ко јој ме то ди хо мо ге ни за ци је. Ка па ци тет од ла га-
ња угља на де по ни ју из но си 5.000 t/h. Си тан угаљ са де по ни је мо-
же се усме ри ти, или пре ма тран спор те ри ма бу ду ће тер мо е лек тра-
не ТЕ Ко лу ба ра Б, или пре ма тран спор те ру пр ве ли ни је дро бље ња 
и да ље на уто вар у ва го не.

По стро је ње је са по вр шин ским ко пом „Там на ва” по ве за но 
си сте мом тран спор те ра, а не по сред но тран спор те ром СУП 1 ду-
жи не 700 m, на ко ји угаљ до во зи са бир ни ко пов ски тран спор тер 
СУ1. Тран спор тер СУП-2 до но си угаљ са по вр шин ског ко па у 
згра ду рас по де ле лиг ни та. Дис по зи ци о но ре ше ње га ле ри је тран-
спор те ра СУП-2 је де фи ни са но већ код про јек то ва ња по сто је ће 
га ле ри је тран спор те ра СУП-1. Њи хо ве тра се се ви син ски по кла-
па ју, а у осно ви су ско ро па ра лел не Га ле ри ја је про јек то ва на као 
мо стов ска кон струк ци ја у вер ти кал ном на ги бу од 6º 19’ 40”. Под 
тим углом тран спор тер ула зи у згра ду рас по де ле лиг ни та на плат-
фор му на ре ла тив ној ко ти +25,60 m. Та ко је са јед не стра не до би-
је на ста за ши ри не ≈1200 mm, а са дру ге ре ви зи о на ≈700 mm за по-
вре ме не про ла зе рад ни ка при одр жа ва њу тран спор те ра Обје кат је 
об ло жен че лич ним пла сти фи ци ра ним ли мом. Осве тље ње и про ве-
тра ва ње при род ним пу тем, про зо ри ма у зи ду. Под про ла зних ста за 
је од ре бра стог ли ма са за ва ре ним преч ка ма од ква драт ног гво жђа, 
ка ко би се спре чи ло кли за ње с об зи ром на на гиб. Ис под тран спор-
те ра се по ста вља ра ван лим.

Раз мак из ме ђу сту бо ва у по ду жном прав цу је ујед на чен и из но-
си 33,544 m, осим за крај ња по ља, где из но си 25,966 m и 11,43 m. 
Про стор ни стуб у по ду жном прав цу има ши ри ну 3,975m. Раз мак по-
ја се ва сту бо ва у по преч ном прав цу је 4,8 m, што је ујед но и ши ри-
на га ле ри је мо ста. Ши ри на тра ке је 2 m, а ви си на ди за ња ма те ри ја ла 
Х=29,05 m.

Елек тро е нер гет ска ин фра струк ту ра
За по тре бе енер гет ског на па ја ња елек тро мо тор них по го на 

опре ме по стро је ња за при пре му сит ног угља ко ри сти ће се по-
сто је ће тра фо ста ни це у све му пре ма Усло ви ма за на па ја ње елек-
трич ном енер ги јом по стро је ња за при пре му угља „Там на ва”, бр. 
6-24-176. То ком I фа зе из град ње по стро је ња из ве де не су две тра фо 
ста ни це ТС 35/6 kV „По вр шин ски коп” и „ТЕ Ко лу ба ра Б” као и 
ком пле те не ин ста ла ци је елек тро мо тор ног 6 kV раз во да и за II фа-
зу из град ње. Та ко ђе су из ве де не и ком плет не ин ста ла ци је ни ског 
на по на и из во ди за опре му пред ви ђе ну II фа зом из град ње ко ја је и 
пред мет овог про јек та.

Пред ви де ти спољ ни 6 kV ка блов ски раз вод, раз вод не ста-
ни це RP1 и RP2 за на па ја ње пред ви ђе не опре ме, 0,4 kV спољ ни 
ка блов ски раз вод, осве тље ње по стро је ња и ком пле тан раз вод оп-
штих ин ста ла ци ја за све објек те, га ле ри је тран спор те ра и де по ни-
ју сит ног угља. 

Снаб де ва ње пи ја ћом во дом вр ши ће се из по стро је ња за при-
пре му во де „Ка ле нић” ко је се на ла зи у окви ру ПК „Там на ва – за-
пад но по ље”. По стро је ње је из гра ђе но у окви ру ин ве сти ци је из-
град ње ТЕ „Ко лу ба ра Б”, за по тре бе снаб де ва ња пит ком во дом 
ком плек са тер мо е лек тра не, по стро је ња за при пре му угља „Там-
на ва”, као и окол них на се ља. Во до вод ни раз вод за но ве објек те и 
ком плет на во до вод на ин ста ла ци ја по ве за ће се на по сто је ћу мре жу. 

Тех нич ка во да
За снаб де ва ње тех нич ком во дом по стро је ња за при пре му 

угља из гра ђен је си стем за за хва та ње и ис та ло жа ва ње на ре ци Ко-
лу ба ри, на око 140 m уз вод но од же ле знич ког мо ста (km 28+800) 
на пру зи Обре но вац–Вре о ци и тран спорт во де до по тро ша ча на 
„Дро би ла ни”. За тран спорт во де од пумп не ста ни це до ком плек са 
Дро би ла на по ста вљен је по ти сни ПВЦ це во вод на зив ног преч ни ка 
DN 225. Тра са це во во да је по ред од брам бе ног на си па ре ке Ко лу-
ба ре у ду жи ни од око 200 m, а по том по ред ин ду стриј ског ко ло-
се ка до ком плек са Дро би ла на, чи ме је из бег ну та екс про при ја ци ја. 
Укуп на ду жи на це во во да од пумп не ста ни це је 2520 m.

У скло пу овог си сте ма из гра ђе ни су сле де ћи објек ти: во до-
за хват на гра ђе ви на за за хва та ње по треб них ко ли чи на во де из ре ке 
Ко лу ба ре, са гра ви та ци о ним це во во дом до са бир ног бу на ра, кон-
трол ни шахт, са бир ни бу нар са пумп ном ста ни цом за тран спорт 
во де до та ло жни ка, та ло жник за ме ха нич ко пре чи шћа ва ње и од-
стра њи ва ње на но са из во де за хва ће не на во до за хва ту, пумп на ста-
ни ца за по ти ски ва ње из би стре не во де од та ло жни ка до ко ри сни ка, 
све ово из ван ло ка ци је по стро је ња, и по ти сни це во вод за тран-
спорт во де од пумп не ста ни це до ко ри сни ка. Во до за хват је у ре гу-
ли са ном и по сто ја ном ко ри ту ре ке Ко лу ба ре, у бли зи ни ком плек са.
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Хи дрант ску мре жу у кру гу Дро би ла не (Ø 150 mm, Q=67 l/s) 

из ве сти са та квим рас по ре дом над зем них хи дра на та Ø 80 mm, на 
мак си мал ном раз ма ку од 80 m, та ко да је мо гу ће га ше ње евен ту-
ал них по жа ра у сва ком од обје ка та у ком плек су. Пред ви де ти по-
ста вља ње за тва ра ча за по тре бе ха ва риј ског за тва ра ња по је ди них 
де о ни ца, што омо гу ћа ва по прав ке на це во во ду и нео ме та но снаб-
де ва ње во дом остат ка ком плек са; на од ре ђе ним ме сти ма по ста ви-
ти ис пу сте. 

По сто је ће пумп но по стро је ње и хи дрант ска мре жа обез бе ђу-
ју во ду за спољ ну и уну тра шњу хи дрант ску мре жу, као и тех нич ку 
во ду за но во про јек то ва ни си стем за за шти ту од аеро за га ђе ња на 
де по ни ји сит ног угља. 

За на па ја ње дрен чер ис та ла ци ја из ра ђен но ви ре зер во ар, са 
пумп ним по стро је њем и це во вод ном мре жом, ко ји ће се пу ни ти 
во дом из по сто је ће хи дрант ске мре же. Ре зер во ар је по лу у ко пан и 
за јед но са пумп ном ста ни цом сме штен на зе ле ној по вр ши ни по-
ред ТС „Дро би ла на 3”. Спо ља шњи це во вод ни раз вод је од це ви за 
при ти сак од 16 bar. Пр сте на ста мре жа је преч ни ка Ø 225х20,5 mm, 
огран ци су Ø 200х18,2 mm, а тра са је по ста вље на та ко да не угро-
жа ва по сто је ће и бу ду ће ин ста ла ци је, са о бра ћај ни це и објек те80. 
По сто је ће вен тил ске ста ни це при кљу че не су на но во про јек то ва ни 
це во вод за дрен чер ин ста ла ци је.

Фе кал на ка на ли за ци ја по се па ра ци о ном си сте му об у хва та све 
објек те на про сто ру ПК „Там на ва – за пад но по ље” и објек те Дро-
би ла не (згра да уто ва ра лиг ни та, згра да пре то ва ра лиг ни та, згра да 
одва ја ња ме та ла, згра да дро бље ња лиг ни та, згра да при је ма и рас-
по де ле лиг ни та, згра да ла бо ра то ри је и по гон ска згра да дро би ла-
не). Осим са ни тар не от пад не во де, овим си сте мом се при ку пља и 
тех но ло шка от пад на во да из цен трал не ла бо ра то ри је. Цен трал ним 
ко лек то ром при ку пље на фе кал на от пад на во да се уво ди у црп-
ну ста ни цу на про сто ру ПК „Там на ва – за пад но по ље”, ода кле је 
пред ви ђе но да се по мо ћу пум пи ова во да пре пум па ва у по стро је ње 
за пре чи шћа ва ње от пад них во да „Пу токс” за ко је пла ни ра на ре-
кон струк ци ја и до град ња. По стро је ње је ван функ ци је па се ова ко 
при ку пље на во да ди рект но ис пу шта у ко ри то ре ке Клад ни це без 
прет ход ног трет ма на. Од вод у ре ку Клад ни цу је из ве ден са це ви 
Ø250 ко ја ни је уко па на већ се на ла зи на те ре ну и сло бод ним па дом 
се низ оба ле Клад ни це из ли ва у ко ри то. Ве ли ки про блем пред ста-
вља и то што ве ли ка ко ли чи на угље не пра ши не до спе ва у си стем 
фе кал не ка на ли за ци је пре ко шах ти ко је се на ла зе на си сте му ко ја 
се вре ме ном стврд ња ва у це во во ди ма и сма њу је про ти цај не про-
фи ле, што је по сле ди ца не а де кват ног одр жа ва ња си сте ма.

Ат мос фер ска ка на ли за ци ја за при ку пља ње во да са по сто-
је ћих обје ка та, са о бра ћај них по вр ши на и де по ни ја у ком плек су 
си сте мом олу ка, слив ни ка и це во во да од во ди се глав ним ко лек то-
ром од ар ми ра но бе тон ских це ви. Ева ку а ци ја ових во да је, услед 
де ва сти ра ња ре ке Клад ни це због ши ре ња ко по ва, ре ше на им про-
ви зо ва ним ре ше њем, ева ку а ци јом у при род ну зе мља ну ува лу, ко-
ја је оста ла од ре ке Клад ни це, из ко је се по вре ме но, ка да до ђе до 
пре пу ња ва ња, ис пум па ва по то пље ним муљ ним пум па ма и од во ди 
де лом по окол ном те ре ну, де лом у фе кал ну ка на ли за ци ју. Ка на ли-
за ци ју за ева ку а ци ју ат мос фер ских во да са по вр ши на у окви ру но-
во про јек то ва не де по ни је сит ног угља, при ступ них са о бра ћај ни ца и 
ре монт ног пла тоа пред ви де ти као нов си стем за од вод ња ва ње. За 
све ове ат мос фер ске во де (по сто је ће и но во про јек то ва не) по треб но 
је из ра ди ти про је кат ева ку а ци је у ре ци пи јент у скла ду са тех нич-
ким нор ма ма, про пи си ма и вод ним усло ви ма од над ле жног ор га на.

Као по себ на тех нич ка, од но сно тех но ло шка це ли на у окви ру 
про стор не це ли не „Дро би ла на–Там на ва” из гра ди ће се по стро је
ње за пре чи шћа ва ње за га ђе них ат мос фер ских во да, на прет ход но 
раш чи шће ном те ре ну где се на ла зи ла им про ви зо ва на ла гу на.

Ло ка ци ја по стро је ње за пре чи шћа ва ње, ко је чи не гра ђе вин-
ски и дру ги објек ти за јед но са уре ђа ји ма и опре мом, уре ђу је се 
као огра ђе на и осве тље на це ли на. Ис пу шта ње пре чи шће них во да 
се пла ни ра у уре ђе но ко ри то ре ке Клад ни це, у зо ни де сне оба ле 
у ко си ни кон кав не кри ви не ко ри та. На ме сту из ли ва пред ви ђе на 
је из лив на гра ђе ви на са ис пу сном гла вом и жа бљим по клоп цем. 
Ко та дна ис пу ста је по ста вље на на ко ти ве ли ке во де ве ро ват но ће 
по ја ве 1% (сто го ди шња ве ли ка во да). Пред ви ђе на је ста би ли за ци ја 
де сне ко си не ко ри та у ши рој зо ни из ли ва.
–––––––––––––––
80 Тех нич ки ру дар ски про је кат ре кон струк ци је си сте ма за снаб де ва ње тех нич ком 

во дом за про тив по жар ну за шти ту ком плек са „Там на ва” Ре кон струк ци ја си сте ма 
за снаб де ва ње тех нич ком во дом за про тив по жар ну за шти ту ком плек са „Там на-
ва”, „Цеп тинг” Бе о град, 2015. го ди не.

У при прем ној фа зи за про јек то ва ње на по сто је ћим из ли ви-
ма от пад них во да у ре ци пи јент по ста ви ти уре ђа је за ре ги стро ва ње 
про то ка ис пу ште них во да ра ди аде кват ног ди мен зи о ни са ња по-
стро је ња за пре чи шћа ва ње. 

По ти сни це во вод из би стре не во де из ван ло ка ци је „Дро би ла-
не Там на ва” по ла же се у ре гу ла ци о ној ши ри ни са о бра ћај ни це Ка-
ле нић – В. Цр ље ни до ис пу сне гра ђе ви не у ко ри ту ре ке Клад ни це 
ко ја је ко нач ни ре ци пи јент, пре ла зе ћи (рас ко па ва њем) нај пре са 
ле ве на де сну стра ну ре гу ла ци је у прав цу ра ста ста ци о на жа овог 
пу та на ми ни мал ној ду би ни 1,80 m. Це во вод се да ље по ла же у ров 
ду би не 1,5 m, на ра сто ја њу 1–3 m од од крај ње тач ке пут ног про-
фи ла де фи ни са ног у пу ној ре гу ла ци ји. Ре гу ла ци ја овог пу та као 
и при ступ них пу те ва за ТЕ Ко лу ба ра Б и пла ни ра ну ре ги о нал ну 
де по ни ју ко је тра са, та ко ђе, пре ла зи рас ко па ва њем, про ве де на је 
на к.п. број 746, КО Ка ле нић. По ла га ње це во во да и ње го ва упо тре-
ба ус по ста вља се пу тем при ба вља ња са гла сно сти упра вља ча овим 
јав ним пу тем, пу тем ус по ста вља ња ствар не слу жбе но сти или не-
ким дру гим прав ним по слом.

12.5.Мерезаштитеживотнесредине

У бли жем окру же њу по сто је ћег по стро је ња, зе мљи ште је већ 
за га ђе но на та ло же ном пра ши ном из по стро је ња. До град њом но ве 
ли ни је дро бље ња и от пре ме као и из град њом но ве де по ни је сит ног 
угља по ве ћа ће се не га тив ни ути ца ји. По треб на је при ме на ме ра от-
пра ши ва ња у са мом по стро је њу као и од го ва ра ју ће ме ре сма ње ња по-
ди за ња пра ши не са отво ре них де по ни ја угља. Нео п ход но је фор ми ра-
ње и одр жа ва ње за штит ног зе ле ног по ја са око де по ни ја (за са ђи ва ње 
ви ше ред ног шум ског по ја са) и озе ле ња ва ње сло бод них по вр ши на.

У то ку тех но ло шког про це са при пре ме угља на „Дро би ла ни–
Там на ва” до ла зи ће до по ја ве: еми си ја чвр стих че сти ца и еми си ја 
ток сич них га со ва (Fe2O3, CO, SO2, О3) из ра ди о нич ког ком плек са; 
от пад не во де из про из вод них по го на; ства ра се по ве ћан ни во бу ке; 
и на ста је ве ћа ко ли чи на чвр стог от па да (от пад ни че лик, ме синг, 
алу ми ни јум и дру ги ме та ли, као и ко му нал ни от пад). Кри тич не 
опе ра ци је су: дро бље ње и про се ја ва ње, уто вар и тран спорт, као и 
рад СУС мо то ра ру дар ске опре ме. При су ства за га ђи ва ча у око ли ни 
из ра же но је у рад ној сре ди ни, док је у прин ци пу при су ство у жи-
вот ној сре ди ни да ле ко ма ње.

У РБ „Ко лу ба ра” се спро во ди ин те грал ни си стем за шти те 
жи вот не сре ди не пре ко фор ми ра ног Сек то ра за за шти ту и уна пре-
ђе ње жи вот не сре ди не, што под ра зу ме ва из ме ђу оста лог: кон тро лу 
за га ђе ња; уре ђе ње од ла га ња от па да; од го вор ност и про це ду ру за 
упра вља ње жи вот ном сре ди ном, обу ку рад ни ка; мо ни то ринг; из-
ра ду из ве шта ја о без бед но сти и пла но ва за ван ред не при ли ке. 

У фа зи тран спор та, пре ра де и от пре ме угља по ред угље не 
пра ши не ко ја је при сут на као штет ност у ва зду ху, ве о ма је при-
ступ на и по тен ци јал на опа сност од уно ше ња штет них га со ва у 
ат мос фе ру при ли ком по жа ра (по жар је из био 12. ок то бра 2012. 
го ди не у „Дро би ла ни” на по стро је њу за од воз и до воз угља на де-
по ни ју) и са мо у па ле угља.

По ја ва ток сич них га со ва у нор мал ним про из вод ним усло ви ма 
ве зу је се за ра ди о нич ки ком плекс. У кон крет ним по гон ским усло-
ви ма, при из во ђе њу за ва ри вач ких ра до ва из два ја се ви ше ток сич-
них га со ва (Fe2O3, CO, SO2, О3). Њи хо во ма те ри јал но по ја вљи ва ње 
у ва зду ху је ма њег оби ма и уско је ло ци ра но за ме ста где се од ви-
ја ју ови ра до ви. Тем пе ра ту ра па ље ња сме ше угље не пра ши не и ва-
зду ха за угаљ у Kолубарском ба се ну је 380 ºC. Ис пи ти ва ње екс пло-
зив них свој ста ва угље не пра ши не вр ши се пре ма стан дар ду СРПС 
Б.З1.065/90 у че лич ној бом би са мер ним уре ђа ји ма. До ња кон цен-
тра ци ја екс пло зив но опа сне угље не пра ши не из но си 145 g/m³. Ми-
ни мал на ма са угље не пра ши не у је ди ни ци за пре ми не ва зду ха ко ја 
ства ра сме шу спо соб ну за екс пло зи ју из но си 50 g/m³. Мак си мал но 
деј ство екс пло зи је, мак си мал ни при ти сак и мак си мал на екс пло зив-
на ка рак те ри сти ка оства ру је се при кон цен тра ци ја ма пра ши не у 
је ди ни ци за пре ми не ва зду ха од 400 до 800 g/m³. Угље на пра ши на 
у сло ју де бљем од 5 mm се по на ша као то плот ни изо ла тор јер спре-
ча ва од во ђе ње то пло те ко ја се раз ви ја услед ра да уре ђа ја и ин ста-
ла ци ја на ко ји ма се на та ло жи ла. Сла бо од во ђе ње то пло те по ве ћа ва 
тем пе ра ту ру на по вр ши ни уре ђа ја што до во ди до ок си да ци је угља 
и по ја ве ужа ре ног је згра у на та ло же ном сло ју. По ја ва ти ња ња се на 
днев ној све тло сти не мо же уочи ти све док се не по ја ви пла мен и 
тем пе ра ту ра не пре ђе 500 ºC. Тем пе ра ту ра ти ња ња угље не пра ши-
не за угаљ ко лу бар ског ба се на је 240 °C.
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За па љи вост угља (тем пе ра ту ра ти ња ња и тем пе ра ту ра па ље-
ња сме ше угље не пра ши не и ва зду ха) и екс пло зив на свој ства угља 
су из у зет но зна чај не ка рак те ри сти ке угља за си гу ран и без бе дан 
рад по стро је ња за при пре му угља. С об зи ром на утвр ђе на свој ства 
угље не пра ши не, у по го ни ма и објек ти ма у ко ји ма се тре ти ра угаљ 
ових ка рак те ри сти ка, по треб но је при ме ни ти про пи са не ме ре за-
шти те ко је су де фи ни са не ре ле вант ним про пи си ма и стан дар ди ма, 
а тех нич ки про јек ти за шти те од по жа ра мо ра ју би ти са став ни део 
ру дар ске тех нич ке до ку мен та ци је. 

У то ку тех но ло шког по ступ ка при пре ме и от пре ме угља на-
ста ју: тех но ло шка от пад на во да из цен трал не ла бо ра то ри је, са ни-
тар но-фе кал не от пад не во де и ат мос фер ске от пад не во де са кров-
них по вр ши на пра те ћих зи да них обје ка та.

Та ко ђе, у то ку тех но ло шког про це са до пре ме, дро бље ња и 
от пре ме угља штет ност у рад ној око ли ни пред ста вља и пре ко мер-
на бу ка. Бу ка се ства ра при из во ђе њу ви ше опе ра ци ја: до пре ма 
угља пре ко обрт не сип ке у при јем не бун ке ре, дро бље ње ров ног 
угља у че кић ним дро би ли ца ма, уто вар у ва го не за тер мо е лек тра-
ну, уто вар ко мад ног угља за по тре бе ши ро ке по тро шње у ка ми о не, 
за тим при ра ду тран спор те ра са тра ка ма, од но сно елек тро мо то ра 
ве ли ке сна ге. Ме ђу тим, ни во бу ке ко ја на ста је од ових из во ра ни је 
то ли ко ве ли ки, да би се осе тио ште тан ути цај у нај бли жој на се ље-
ној зо ни.

По ја ва ви бра ци ја ве за на је за фа зу дро бље ња угља у скло пу 
згра де дро бље ња и бли же окру же ње са мог објек та.

У то ку ра да по стро је ња за при пре му угља ге не ри са ће се от-
пад ве зан за одр жа ва ње ма ши на опре ме, ис тро ше ни ре зер вни де-
ло ви (ме тал ни от пад, ра бље на уља и ма зи ва, ам ба ла жа од уља и 
ма зи ва, за у ље не кр пе и др.) и ко му нал ни от пад. 

От пад ве зан за одр жа ва ње ма ши на и опре ме и амор ти зо ва них 
ин ста ла ци ја (ме тал ни от пад и др.) се при ку пља, раз вр ста ва на се-
кун дар не си ро ви не и опа сан от пад (ам ба ла жа од ма зи ва, ра бље на 
уља, за у ље не и за ма шће не кр пе) о че му се во ди по себ на еви ден-
ци ја. Се кун дар не си ро ви не се пре да ју ре ги стро ва ним пред у зе ћи ма 
за са ку пља ње се кун дар них си ро ви на, а опа сан от пад се раз вр ста ва 
и па ку је у без бед ну ам ба ла жу и са њим се мо ра по сту па ти у скла-
ду са За ко ном о упра вља њу от па дом. Ко му нал ни от пад по ти че од 
ам ба ла же и ко ли чи на је ве за на за број за по сле них са ку пља се у 
кон теј не ре за ко му нал ни от пад ко ји се ре дов но пра зни од стра не 
над ле жног ло кал ног ко му нал ног пред у зе ћа.

Ме ре за шти те обје ка та, опре ме и по стро је ња се у „Дро би ла-
ни–Там на ва” мо ра ју спро во ди ти у скла ду са ре ле вант ном за кон-
ском ре гу ла ти вом и тех нич ким стан дар ди ма.

Са о бра ћај не и ко му ни ка циј ске по вр ши не, укљу чу ју ћи сте-
пе ни шта, не по крет не ле стве, ме ста и рам пе за уто вар и ис то вар, 
мо ра ју би ти раз ме ште ни и из гра ђе ни та ко да се обез бе ди јед но ста-
ван, без бе дан и од го ва ра ју ћи при ступ ли ци ма и во зи ли ма на на чин 
да за по сле ни ко ји ра де у бли зи ни тих са о бра ћај них по вр ши на не 
бу ду из ло же ни опа сно сти ма.

Опа сне зо не мо ра ју би ти ја сно обе ле же не од го ва ра ју ћим 
озна ка ма. Ако на рад ним ме сти ма по сто је опа сне зо не, те зо не 
мо ра ју да бу ду обез бе ђе не од при сту па нео вла шће них ли ца. По-
треб но је пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре у ци љу за шти те за по сле них 
ко ји су овла шће ни да ула зе у опа сне зо не.

12.6.Смерницезаспровођењепланскогдокумента

Услов за рад ове вр ста по стро је ња је по се до ва ње ин те гри са-
не до зво ле. ин те гри са на до зво ла јед на од лу ка, ко јом се утвр ђу ју 
усло ви ис пу шта ња за га ђу ју ћих ма те ри ја или енер ги је у све ме ди-
ју ме жи вот не сре ди не.

„Дро би ла на–Там на ва”, као по сто је ће по стро је ње, уко ли ко у 
вре ме под но ше ња зах те ва за из да ва ње до зво ле не ис пу ња ва BАТ 
усло ве оба ве зно је при ло жи ти про грам ме ра при ла го ђа ва ња ра да 
про пи са ним усло ви ма.

Над ле жни ор ган мо же по но во раз ма тра ти (ре ви зи ја) ин те гри-
са ну до зво лу на ро чи то у слу ча ју су штин ских про ме на BАТ или 
из ме не у про пи си ма о за шти ти жи вот не сре ди не,

Над ле жни ор ган за из да ва ње до зво ле обез бе ђу је уче шће јав-
но сти у по сту па ку из да ва ња ин те гри са не до зво ле, као и ње не ре-
ви зи је и да је ово уче шће пра во јав но сти и оба ве за за ор га не у по-
ступ ку.

За по тре бе из ра де и уса гла ша ва ња ру дар ске тех нич ке до-
ку мен та ци је за про ши ре ње „Дро би ла не–Там на ва” ино ви ра ти 

при ба вље на вод на до ку мен та с об зи ром на рок њи хо ве ва жно сти 
(Ми шље ње у по ступ ку при ба вља ња вод них усло ва, ЈВП Ср би ја-
во де, број 579 од 21. фе бру а ра 2014. го ди не и Ре ше ње о из да ва њу 
вод них усло ва, Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до-
при вре де, број 325-05-300/2014-07).

13. СЕ ПА РА ЦИ ЈА КВАРЦ НОГ ПЕ СКА У ВРЕ О ЦИ МА

13.1.Полазнеоснове

Стра те шким до ку мен ти ма ко ји се од но се на раз вој ру дар ских 
ак тив но сти у Ко лу бар ском угље ном ба се ну су утвр ђе ни усло ви, 
на чин и ди на ми ка оства ри ва ња раз во ја за по сто је ће руд ни ке са по-
вр шин ском екс пло а та ци јом угља, као и при пре му и ре а ли за ци ју 
тзв. за мен ских ка па ци те та. У ци љу ре а ли за ци је утвр ђе не ди на-
ми ке ру дар ских ак тив но сти, нео п ход на је бла го вре ме на при пре ма 
про сто ра за од ла га ње ја ло ви не. У скла ду са смер ни ца ма Про стор-
ног пла на, од ла га ли шта се фор ми ра ју као уну тра шња, у де ло ви ма 
по вр шин ских ко по ва где је екс пло а та ци ја за вр ше на или на дру гим 
де гра ди ра ним по вр ши на ма у екс пло а та ци о ном под руч ју. Не до-
ста так од го ва ра ју ћег од ла га ли шног про сто ра у ју го и сточ ном де лу 
Ба се на на мет нуо је као при о ри тет но ре ше ње фор ми ра ње од ла га-
ли шта из ме ђу ис точ не кон ту ре ПК По ље „Д” у зо ни уну тра шњег 
од ла га ли шта и про сто ра ре кул ти ви са ног од ла га ли шта ПК По ље 
„А”, на де ло ви ма где су ра ни јем пе ри о ду вр ше на по вре ме на од-
ла га ња. 

Из зо не на ко јој ће се фор ми ра ти од ла га ли ште, из ме ђу оста-
лог, нео п ход но је из ме сти по стро је ње за се па ра ци ју ров ног пе ска 
ко је је у упо тре би од сре ди не осам де се тих го ди на, а функ ци о ни-
ше као део По го на за екс пло а та ци ју не ме та ла пред у зе ћа „Ко лу ба-
ра–Гра ђе ви нар” из Ла за рев ца. Пред у зе ће за из во ђе ње гра ђе вин-
ских ра до ва и екс пло а та ци ју не ме та ла „Ко лу ба ра–Гра ђе ви нар” 
д.о.о. (КГЛ) на ста ло је 2004. го ди не у про це су ре струк ту ри ра ња 
ЈП ЕПС, из два ја њем спо ред них, не ру дар ских де лат но сти из Ру дар-
ског ба се на „Ко лу ба ра”. Као ре зул тат про из вод ног про це са у „Се-
па ра ци ји пе ска” у Јун ков цу, до би ја се су ви кварц ни пе сак ви со ког 
сте пе на фи но ће. Овај пе сак има ве ли ку при ме ну у ин ду стри ји од-
ли ва ка и ста клар ству, али и као си ро ви на за до би ја ње леп ка. КГЛ 
овај пе сак ко ри сти у по ступ ку пе ски ра ња при ли ком при пре ме за 
ан ти ко ро зив ну за шти ту ме тал них кон струк ци ја. 

Ров ни пе сак је, ге не рал но гле да но, ва жна не ме та лич на ми не-
рал на си ро ви на ши ро ке упо тре бе, чи ја је екс пло а та ци ја, при пре ма 
и пре ра да за гра ђе вин ску или ин ду стриј ску про из вод њу од на ци о-
нал ног зна ча ја пре ма на во ди ма из Стра те ги је упра вља ња МС у Ре-
пу бли ци Ср би ји до 2030. го ди не81, јер ће се по тра жња не ме та лич-
них ми не рал них си ро ви на и да ље уве ћа ва ти, с об зи ром на ве ли ке 
ин фра струк тур не про јек те у Ре пу бли ци. 

Осим за си гур но снаб де ва ња тер мо е нер гет ских по стро је ња 
за про из вод њу елек трич не енер ги је, одр жи во ру дар ство на про-
сто ру Ко лу бар ског ба се на под ра зу ме ва ин тен зив ни ји ути цај овог 
ба се на на уку пан при вред ни раз вој др жа ве82. Ви шак си ро ви на мо-
же се пла си ра ти за по тре бе дру гих ко ри сни ка. При то ме се има у 
ви ду и пре ра да, се лек тив но од ла га ње, од но сно де по но ва ње не ме-
та лич них ми не рал них си ро ви на, ка ко не би до шло до њи хо вог ме-
ша ња и уни ште ња, као што је био слу чај са ди ја то меј ском зе мљом. 

На и ме, го то во све не ме та лич не си ро ви не у Ко лу бар ском 
угље ном ба се ну, из у зев по дин ских кварц них пе ско ва, мо ра ју се 
се лек тив но от ко па ва ти ра ди са ме екс пло а та ци је угља. Се лек тив но 
от ко па ва ње и од ла га ње се мо же оба ви ти по сто је ћом ме ха ни за ци-
јом ко ја ра ди на по вр шин ским ко по ви ма РБ „Ко лу ба ре”. Си стем 
се лек тив ног от ко па ва ња и од ла га ња не ме та лич них ми не рал них 
си ро ви на мо ра би ти та ко кон ци пи ран та ко да не до ве де до за сто ја 
и сма ње ња ка па ци те та на про из вод њи угља. 

У ве зи са прет ход ним, пред ви ђе но је при о ри тет но из ме шта-
ње „Се па ра ци је пе ска” из Јун ков ца, ко ја је угро же на ру дар ским 
ра до ви ма, ра ди на став ка при пре ме кварц ног пе ска (ров ни, пра ни, 
вла жни, су ше ни, гра ђе вин ски и ли вач ки) на ло ка ци ју из ме ђу ПК 
„Ве ли ки Цр ље ни” и бу ду ћег ПК По ље „Г” на под руч ју КО Вре о ци.
–––––––––––––––
81 Стра те ги ја, као ре сор ни стра те шки до ку мент, де фи ни ше ди на мич ки план раз во ја 

до 2030. го ди не и од но си се на све сег мен те ру дар ске ин ду стри је Ре пу бли ке Ср-
би је. 

82 Ови ста во ви су и у по ла зним осно ва ма На ци о нал не стра те ги је одр жи вог ко ри-
шће ња при род них ре сур са и до ба ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 33/12 од 15. 
апри ла 2012. го ди не).
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По ред бли зи не си ро вин ске ба зе из по вр шин ских ко по ва ко-

лу бар ског угље ног ба се на и бли же око ли не, оправ да ност из бо ра 
но ве ло ка ци је огле да се у сле де ћем:

– ге о граф ски и са о бра ћај ни по ло жај, бли зи на ма ги страл них 
са о бра ћај ни ца;

– бли зи на же ле знич ке ста ни це Вре о ци и же ле знич ке пру ге за 
до пре му по стро је ња и ре зер вних де ло ва;

– снаб де ве ност основ ном ин фра струк ту ром, ве ћим де лом у 
си сте му РБ „Ко лу ба ра”;

– мо гућ ност од ла га ња от па да из про из вод ног про це са у већ 
де гра ди ра не про сто ре бли ских от коп них по ља и др.

Осим ру дар ских ра до ва, је дан од нај ве ћих про бле ма у функ-
ци о ни са њу по го на у Јун ков цу би ло је ло ше снаб де ва ње се па ра ци-
је ин ду стриј ском, пи ја ћом и са ни тар ном во дом.

13.2.Просторниобухватиграницапросторнецелине

Но ва ло ка ци ја се па ра ци је пе ска83 са при ступ ним пу те ви ма 
фор ми ра се из ме ђу ко нач них кон ту ра по вр шин ских ко по ва, тех-
но ло шког мо ста на ре ци Ко лу ба ри др жав ног пу та ДП IБ бр. 22 
(М22), на про сто ру на се ља Вре о ци ко је се у це ло сти пре се ља ва 
услед раз во ја ру дар ских ак тив но сти у цен трал ном де лу Ко лу бар-
ског ба се на. У ши рој зо ни се па ра ци је у на ред ном пе ри о ду од ви ја-
ће се ин тен зив ни ру дар ски ра до ви и би ће раз ме ште на тех нич ка и 
тех но ло шка ин фра струк ту ра у си сте му РБ „Ко лу ба ра”. 

Ло ка ци ја се фор ми ра на по вр ши ни од око 16,1 ha, ко ја је 
огра ни че на са се вер не и ис точ не стра не тра ка стим тран спорт ним 
си сте ми ма, а са за пад не стра не де сно о бал ним на си пом ре ке Ко лу-
ба ре у II фа зи ње ног из ме шта ња. По вр ши не са ју жне стра не ло ка-
ци је на ме ње не су ру дар ским и пра те ћим ак тив но сти ма на но вом 
по вр шин ском ко пу По ље „Г”. 

Об у хва ће не су сле де ће ка та стар ске пар це ле на под руч ју КО 
Вре о ци (ГО Ла за ре вац, те ри то ри ја гра да Бе о гра да): 

– це ле: 534/2, 536/1, 541/2, 541/3, 554/3, 555/3, 555/8, 555/9, 
555/10, 564/2, 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 567/1, 567/2, 567/3, 567/4, 
568/1, 568/2, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 578, 579, 580/2, 
585/1, 585/2, 585/3, 585/4, 586/3, 588 и 589/3;

– део: 558, 565, 589/1, 589/2, 589/4, 590/1, 2384 и 2385.
Об у хва ће не по вр ши не при па да ју про стор ној це ли ни „Ин-

фра струк тур ни ко ри дор” ко ја је пре ма од ред ба ма Пла на ге не рал-
не ре гу ла ци је за на се ље Вре о ци ре зер ви са на за из град њу пре те-
жно ин фра струк тур них обје ка та из ме ште них из зо не ру дар ских 
ак тив но сти. Про стор на це ли на „Ин фра струк тур ни ко ри дор” је 
ор га ни зо ва на по де лом на пот це ли не у за ви сно сти од ди на ми ке 
ре а ли за ци је пла ни ра них из ме шта ња, а пот це ли на ко јој при па да ју 
об у хва ће не по вр ши не је ре зер ви са на за ко нач но из ме шта ње ре ке 
Ко лу ба ре (III фа за из ме шта ња), др жав ног пу та ДП IБ бр. 22 (М22), 
ма ги страл не пру ге Бе о град–Бар по сле 2020. го ди не и ко ри до ра за 
из ме шта ње два да ле ко во да на зив ног на по на 110 kV. С тим у ве-
зи, гра ни ца зо не се па ра ци је је утвр ђе на на по вр ши ни од 8,24 ha 
по ли ни ји из ме ђу та ча ка I1–I8–I1 ко је су де фи ни са не ко ор ди на та-
ма у др жав ном ко ор ди нат ном си сте му (са при ступ ним пу те ви ма 
укуп но 9,2 ha). На овај на чин ре гу ли са на су од но сним за ко ни ма 
про пи са на ра сто ја ња ове вр сте обје ка та у од но су на јав ни пут и 
же ле знич ку пру гу од го ва ра ју ћег ран га84. 

13.3.Планирананаменаиначинкоришћењаземљишта

Пре те жна на ме на ове про стор не це ли не је пра те ће ру дар ске 
ак тив но сти – при пре ма ми не рал не си ро ви не. 

Уре ђе ње Се па ра ци је пе ска је усло вље но тех нич ким и тех но-
ло шким зах те ви ма ње не основ не функ ци је (при пре ма ми не рал не 
си ро ви не) и из бо ром про це сне опре ме, у за ви сно сти од си ро вин-
ске ба зе, из бо ра асор ти ман ског са ста ва про из во да и усло ва пла-
сма на.

Ка па ци тет по стро је ња ће би ти око 300.000 t/го ди шње. Би-
ланс про из вод ње (ча сов на или го ди шња пре ра да) је про мен љив у 
за ви сно сти од ка рак те ри сти ка ров ног пе ска и зах те ва тр жи шта. 
–––––––––––––––
83 Ло ка ци ја је од ре ђе на је од стра не огран ка „По вр шин ски ко по ви – Ба ро ше вац” и 

при хва ће на од пред став ни ка „Ко лу ба ре–Гра ђе ви нар” што је по твр ђе но За пи сни-
ком са са стан ка одр жа ног 31. ок то бра 2012. го ди не у про сто ри ја ма По сло вод ног 
од бо ра ПД РБ „Ко лу ба ре” д.о.о. у Ла за рев цу.

84 Вре ме ко нач ног из ме шта ња др жав ног пу та IБ-22, ре ке Ко лу ба ре, пругe и да ле ко-
во да је те шко од ре ди ти (оквир но 20–30 го ди на).

По је ди нач ни објек ти ко ји чи не функ ци о нал ну це ли ну по-
стро је ња су при хват ни бун кер, се па ра ци ја, су ша ра, мо сто ви за 
тран спорт не тра ке и си стем пре то ва ра са де по ни ја. По ред по стро-
је ња, на ло ка ци ји ће се рас по ре ди ти по гон ске згра де, ре зер во а-
ри, пумп не ста ни це, тра фо ста ни це, ме тал ни си ло си за су ви пе сак 
снаб де ве ни уре ђа јем за от пра ши ва ње и хи дро тех нич ки објек ти 
(по стро је ње за пре чи шћа ва ње и згу шња вач) и ус по ста ви ти мре жа 
од го ва ра ју ће тех нич ке ин фра струк ту ре. 

За су ше ње кварц ног пе ска у су ша ри ко ри сти се осу ше ни лиг-
нит „Ко лу ба ра”, то плот не мо ћи 14.500 kЈ/кg. Осу ше ни угаљ се ка-
ми он ски тран спор ту је до де поа за угаљ на са мој ло ка ци ји. Де по 
је нат кри вен и са ис то вар ном рам пом, по вр ши не 10*4 m, чи ме се 
за до во ља ва ју по тре бе тро днев не по тро шње. 

По стро је ње се снаб де ва во дом за тех но ло шке про це се са 
при хват них ре зер во а ра ко ји се на ла зе на вр ху објек та се па ра ци је. 
У при хват не ре зер во а ре се вра ћа упо тре бљи ва по врат на во да из 
про це са. Хлад њак су ша ре се снаб де ва во дом од го ва ра ју ћег при-
ти ска из хи дро фор ског по стро је ња. Снаб де ва ње тех нич ком во дом 
ре гу ли са ће се из про точ ног је зе ра на из ме ште ном то ку ре ке Ко лу-
ба ре. Ал тер на тив но снаб де ва ње све жом ин ду стриј ском во дом је из 
во до са бир ни ка за од вод ња ва ње по вр шин ског ко па.

За пре мин ска ма са ров ног пе ска је око 1,5 t/m³ због вла ге ко је 
мо же би ти и до 20% и са др жа ја при ме са угља у ров ном пе ску на 
от ко пу, с то га је нео п ход но од му ља ва ње су спен зи је мо кро про се-
ја ног кварц ног пе ска (за гас-бе тон и слич не про из во де). Хи дро ци-
кло ни ра њем се из два ја сит но зр ни угаљ из кварц ног пе ска и вр ши 
до пун ско од му ља ва ње пе ска.

По ред на ве де них, у ра ду по стро је ња од ви ја ју се још и сле-
де ћи тех но ло шки про це си: кла си ра ње кварц ног пе ска у ко нач не 
асор ти ма не по круп но ћи, од вод ња ва ње круп но зр ног (гра ђе вин-
ског) пе ска 2+0,6 mm у спи рал ном кла си фи ка то ру, згу шња ва ње су-
спен зи је пра ног и кла си ра ног кварц ног пе ска круп но ће –0,6+0,10 
mm ис пред рав ног фил те ра.

За тран спорт згу сну тог му ља из згу шњи ва ча до ја ло ви шта 
ко ри сти се цен ти фу гал на муљ на пум па. Ма се ни удео чвр сте фа зе 
у пул пи је 20%, а круп но ћа зр на 0,15 mm. На ја ло ви шту му ља са-
др жај чвр стог у пул пи 25%, а оно се ус по ста вља у от коп ном про-
сто ру ПК „Ве ли ки Цр ље ни” (бу ду ће од ла га ли ште ПК „По ље Г”), 
евен ту ал но у уну тра шњем од ла га ли шту у ПК „Там на ва ис точ но 
по ље”. Ја ло ви на, од но сно муљ круп но ће ис под 100 μ са др жи че-
сти це угља и гли не.

Ло ка ци ја по зај ми шта ров ног пе ска је про стор за пад но од 
дру ге фа зе из ме шта ња ре ке Ко лу ба ре уз ју жну гра ни цу по вр шин-
ског ко па „Там на ва ис точ но по ље”.

13.4.Правилауређењаиправилаграђења

Зо на се па ра ци је кварц ног пе ска је уре ђе на као је дин стве на 
тех нич ко-тех но ло шка и про стор на це ли на. Уну тар огра ђе ног про-
сто ра (на по вр ши ни од 8,24 ha) из гра ди ће се по стро је ње за по тре бе 
тех но ло шког про це са се па ри ра ња и су ше ња кварц ног пе ска са пра-
те ћим објек ти ма у скло пу уре ђе ња „ин ду стриј ског кру га”, де по за 
од ла га ње пе ска, де по угља за су ше ње и кол ска ва га. Дис по зи ци ја 
по стро је ња и по је ди нач них обје ка та уну тар ре гу ла ци је ин тер не са-
о бра ћај ни це, усло вље на је тех но ло шком ше мом ра да по стро је ња. 

Ин тер ну са о бра ћај ни цу по уну тра шњем обо ду ло ка ци је и 
пла тое за кре та ње во зи ла пред ви де ти са са вре ме ним ко ло во зом за 
од го ва ра ју ће са о бра ћај но оп те ре ће ње и са ка рак те ри сти ка ма ко је 
омо гу ћа ва ју кре та ње ин тер вент них во зи ла. Пар ки ра ње во зи ла је 
уну тар ло ка ци је на уре ђе ној по вр ши ни уз глав ни ко мер ци јал ни 
улаз. Оба ула за у ком плекс, глав ни - ко мер ци јал ни и тех нич ки (до-
пре ма си ро ви не) су обез бе ђе на ка пи ја ма и слу жбе но кон тро ли са-
на. По моћ ни из лаз се фор ми ра уз сер ви сну са о бра ћај ни цу. 

Уре ђе не зе ле не по вр ши не су пред ви ђе не из ме ђу огра де и са-
о бра ћај ни це, а на де лу пре ма ма ги стра ли (у ко нач ној фа зи пла ни-
ра ног из ме шта ња) има ју ве тро за штит ну на ме ну. 

За по тре бе снаб де ва ња Се па ра ци је пе ска тех нич ком во дом из 
про точ ног је зе ра, из гра ди ће се црп на ста ни ца за све жу ин ду стриј-
ску во ду са ма ги страл ним це во во дом до но ве ло ка ци је се па ра ци је, 
ре зер во ар ин ду стриј ске во де и це во вод по врат не ин ду стриј ске во де.

Од ла га ли ште ја ло ви не (му ља) са пра те ћим објек ти ма (пумп-
на ста ни ца, це во во ди) уре ђу је се као ру дар ски објект у скла ду са 
за ко ном. По по тре би, гра ди се сер ви сна са о бра ћај ни ца уз хи дро-
тран спорт му ља. 
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Снаб де ва ње елек трич ном енер ги јом вр ши ће се из ТС „Ве ли-
ки Цр ље ни”. Тра фо ста ни ца уну тар по стро је ња је на пон ског ни воа 
6/0,4 kV, ин ста ли са не сна ге 2 MVA, за на па ја ње елек трич ном енер-
ги јом и елек тро мо тор ни раз вод у по стро је њу. Пред ви ђе на је тип-
ска тра фо ста ни ца (ТС 6/0,4) са усло ви ма уград ње на ли цу ме ста. 
Пред ви ђен је раз вод у ин ду стриј ском кру гу и спољ ње осве тље ње 
кру га. Пред ви де ти си стем за шти те од на по на до ди ра и на по на ко-
ра ка у чи та вом ком плек су. Из ван про стор не це ли не, у се вер ној зо-
ни се па ра ци је, по ста вља се да ле ко вод на пон ског ни воа 6 kV, од ТС 
35/6 до ТС 6/0,4 у ком плек су. 

Слу жбе не про сто ри је и про сто ри је за бо ра вак за по сле них 
пред ви ђе не су кон теј нер ског ти па, од но сно као згра де мон та жно-
де мон та жног ти па, с об зи ром на при вре ме ни ка рак тер и функ ци-
о ни са ње Се па ра ци је пе ска, ве за но за ру дар ске ак тив но сти у цен-
трал ном де лу Ко лу бар ског ба се на, од но сно тра ја ње екс пло а та ци је 
ров ног пе ска. 

При ступ не са о бра ћај ни це су ин тер не са о бра ћај ни це у си сте му 
РБ „Ко лу ба ра”. За ве зу са мре жом ин тер них са о бра ћај ни ца фор ми-
ра ју се са о бра ћај ни при кључ ци. Ве за ком плек са са мре жом јав них 
пу те ва је пред ви ђе на при кљу чи ва њем на глав ну ин тер ну са о бра ћај-
ни цу кроз по вр ши не на ме ње не ру дар ским и пра те ћим ак тив но сти ма. 

Глав на ин тер на са о бра ћај ни ца се гра ди у по ја су ре гу ла ци је ко ји 
се фор ми ра у про стор ној це ли ни на ме ње ној ру дар ским ак тив но сти ма 
на осно ву ових пра ви ла из ме ђу та ча ка О1 до О2 у ду жи ни 627,56 m, 
док је 53,32 m у про стор ној це ли ни Ин фра струк тур ни ко ри дор.

Тра са при ступ не са о бра ћај ни це, оквир не ду жи не 680 m, од-
ре ђе на је ка рак те ри стич ним тач ка ма О1 (ме сто рас кр сни це са са-
о бра ћај ни цом по ста рој тра си ма ги стра ле), О2, и тач ком О3 на од-
го ва ра ју ћем при кључ ку. Ни ве ле та ове са о бра ћај ни це је усло вље на 
ко том рас кр сни це (при кљу чак на јав ну са о бра ћај ни цу оства ру је 
се по пра ви лу ко ри шће њем по сто је ћих са о бра ћај ни ца) и зах те вом 
без бед ног укр шта ња са тран спорт ним тра ка ма. Укр штај се из во ди 
као тип ска че лич на кон струк ци ја пре ла за уз по сти за ње си гур но-
сног од сто ја ња од око 2,0 m. Пут не еле мен те по преч ног про фи ла и 
са вре ме ну ко ло во зну кон струк ци ју пред ви де ти пре ма стан дар ди-
ма за ин тер не ру дар ске пу те ве и пре ма прак си ру дар ског пред у зе-
ћа, во де ћи ра чу на о од го ва ра ју ћој но си во сти (11,5 kN/m²).

13.5.Правилапарцелацијеипрепарцелације

На об у хва ће ним по вр ши на ма у зо ни се па ра ци је при ба вље-
ним у јав ну сво ји ну на осно ву утвр ђе ног јав ног ин те ре са за екс-
пло а та ци ју и јав ног ин те ре са за ад ми ни стра тив ни пре нос за по-
тре бе из ме шта ња ва жних ин фра струк тур них и дру гих обје ка та из 
зо на ру дар ских ак тив но сти ме ња се по сто је ћа ка та стар ска пар це-
ла ци ја по утвр ђе ним ур ба ни стич ким ре гу ла ци ја ма, ра ди фор ми-
ра ња но вих пар це ла и пре на ме не зе мљи шта у руд но зе мљи ште у 
скла ду са За ко ном о ру дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва њи ма85:

– П1 – ло ка ци ја се па ра ци је (гра нич не ли ни је но ве пар це ле 
утвр ђе не су ре гу ла ци јом по огра ди се па ра ци је из ме ђу та ча ка I 1 до I 
8 и об у хва та сле де ће ка та стар ске пар це ле: це ле: 564/2, 566/2, 566/3, 
567/1, 567/2, 567/3, 567/4, 579, 568/1, 568/2; де ло ве: 554/3, 565, 
566/1, 566/4, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 578, 580/2, 585/1 и 2384;

– П2 – при ступ на са о бра ћај ни ца (при кључ ни пут од глав не 
ин тер не са о бра ћај ни це до глав ног ула за у ком плекс – од ре гу ла-
ци је ком плек са, по ли ни ји из ме ђу та ча ка I 4 до I 5 и да ље до гра-
ни це про стор них це ли на „Ин фрук тур ни ко ри дор” и „Ју жно по ље” 
по ли ни ји I 5 до II 1) об у хва та де ло ве к.п. бр. 585/1, 585/3 и 585/4; 

– П3 – ин тер на са о бра ћај ни ца уз ре ку Ко лу ба ру (ре гу ла ци-
ја при ступ не са о бра ћај ни це до ин тер ног сер ви сног пу та уз ле во-
о бал ни на сип по ли ни ји из ме ђу та ча ка III1, I 8 и I 7 на ре гу ла ци ји 
по стро је ња, да ље по ре гу ла ци ји Ко лу ба ре у пр вој фа зи из ме шта ња 
до III2 на гра ни ци Ин фра струк тур ног ко ри до ра и по тој гра ни ци 
до III3, а да ље по ли ни ји де фи ни са ној тач ка ма III4 и III1, а об у хва-
ћен је део к.п. бр. 558 (све КО Вре о ци).

13.6.Мереенергетскеефикасностиизаштитеживотнесредине

Енер гет ска ефи ка сност 
Из бор и тех но ло шки про ра чун ма ши на и уре ђа ја за се па ра-

ци ју и су ше ње кварц ног пе ска из вр ши ти уз пу но по што ва ње прин-
ци па енер гет ске ефи ка сно сти, по стро је ње и опре ма мо ра ју би ти 
би ти ате сти ра ни на ве тар и зе мљо трес.
–––––––––––––––
85 У ка та стар не по крет но сти уво де се но ве ка та стар ске кул ту ре и на ме не.

Се па ра ци ја пе ска, као про из вод на це ли на у си сте му КЛГ тре-
ба да функ ци о ни ше у тех нич ком и тех но ло шком сми слу у прав цу 
сма ње ње тро шко ва про из вод ње, утро ша ка нор ма тив ног ма те ри ја-
ла и по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти. Енер гет ска ефи ка сност се 
оства ру је на бав ком но вог по стро је ња ускла ђе ног са зах те ви ма нај-
ви ших стан дард на, од но сно уко ли ко се опе ра тор од лу чи за ре ви та-
ли за ци ју по сто је ће опре ме, пред ви де ти ефи ка сни ју ор га ни за ци ју 
ра да дро би ли ца, а по по тре би де фи ни са ти но ве тех но ло шке ше-
ме. Тех но ло шки и ге о ме триј ски па ра ме три дро би ли ца мо ра ју би ти 
оп ти ми зо ва ни сход но си ро ви ни ко ја се екс пло а ти ше. Та ко ђе, оп-
ти ми за ци јом про це са мле ве ња, сма ње њем цир ку ла тив не шар же у 
мли ну са ку гла ма, рас те ре ће њем хи дро ци кло на и по ве ћа њем ефи-
ка сно сти ра да мли но ва по сти же се и по ве ћа ње ка па ци те та пре ра де 
у овом по го ну.

Укуп но ин ста ли са на сна га у са да шњој се па ра ци ји на ло ка ци-
ји у Јун ков цу је 1090 kW, од но сно за јед но вре ме ни рад 80% је 872 
kW. Укуп на ко ри сна сна га елек тро мо тор ног по го на у се па ра ци ји 
0,75 * 872 =652 kW, од но сно 922 kW с об зи ром на ин ста ли са ну 
сна гу осве тље ња. По тро шња је 6,15 kWh по то ни ров ног пе ска.

За шти та жи вот не сре ди не 
При ли ком про јек то ва ња, из во ђе ња и упо тре бе ло ка ци је, 

пред у зе ти све стан дар де, нор ма ти ве и пре по ру ке у ве зи са мо гу-
ћим ути ца јем на еле мен те жи вот не сре ди не, а пре све га на без-
бед ност љу ди, зах те ва не код по стро је ња ово га ти па. Трај но скла-
ди ште ње опа сног и нео па сног от па да ре ша ва ти у окви ру пла на 
упра вља ња от па дом опе ра то ра по стро је ња.

Зах те ва се до след на при ме на ме ра за шти те за шти те од по жа-
ра, тех нич ко-тех но ло шких уде са и ха ва риј ских за га ђе ња. От пра-
ши ва ње су ша ре тех нич ки ре ши ти у окви ру по себ ног про јек та от-
пра ши ва ња по стро је ња се па ра ци је. 

По стро је ње за пре чи шћа ва ње ко ри шће не тех нич ке во де на-
ла зи ће се уну тар но ве ло ка ци је се па ра ци је пе ска због по тре бе уса-
гла ша ва ња но ве кон цеп ци је по стро је ња са ва же ћим за ко ни ма за-
шти те жи вот не сре ди не. 

У екс пло а та ци ји, укљу чу ју ћи и про фи лак тич ке ре мон те, при-
ме њи ва ти за шти ту од за га ђи ва ња рад не сре ди не, бу ке и ви бра ци ја, 
во ди ти ра чу на о ми кро кли ми и осве тље но сти рад них про сто ра.

13.7.Смерницезаспровођењепланскогдокумента

На осно ву пра ви ла гра ђе ња и уре ђе ња про сто ра, од но сно, ре-
гу ла ци о них ре ше ња, над ле жни ор ган мо же из да ти ин фор ма ци ју о 
ло ка ци ји за се па ра ци ју са при кључ ним пу те ви ма у це ли ни и из-
вод из план ског до ку мен та за пра те ће ка па ци те те (екс пло а та ци ја 
по зај ми шта гра ђе вин ског ма те ри ја ла, за хва та ње си ро ве во де и ја-
ло ви ште, ин тер не са о бра ћај ни це и др. објек те ко ји се раз ра ђу ју ру-
дар ском тех нич ком до ку мен та ци јом), од но сно из вод из план ског 
до ку мен та за објек те и по вр ши не од јав ног ин те ре са ра ди утвр-
ђи ва ња јав ног ин те ре са и спро во ђе ња екс про при ја ци је не по крет-
но сти.

Но ве ка та стар ске пар це ле за гра ђе ње (се па ра ци ја и са о бра-
ћај ни при кључ ци) уво де се у еви ден ци ју не по крет но сти на осно ву 
ру дар ске и тех нич ке до ку мен та ци је ко ја са др жи ове ре ни про јект 
ге о дет ског обе ле жа ва ња, а ко ји ће се из ра ди ти на осно ву ових пра-
ви ла.

Ди на ми ка из ме шта ња по стро је ња од ре ди ће се на осно ву по-
тре бе да од ла га ли ште „Ту ри ја” бу де у функ ци ји. 

Ре гу ли са ње пра ва гра ђе ња на об у хва ће ним по вр ши на ма у 
јав ној др жав ној сво ји ни, од но сно пра ва њи хо вог ко ри шће ња, ре-
гу ли са но је од го ва ра ју ћим за ко ни ма, при ба вље ном са гла сно шћу 
над ле жног ор га на и уз си стем ска огра ни че ња (у слу ча ју за кон ске 
или ад ми ни стра тив не апро при ја ци је).

14. ЗО НА УТИ ЦА ЈА ПК „ПО ЉЕ Е” У ДЕ ЛУ НА СЕ ЉА ЗЕ О КЕ

14.1.Полазнеоснове

Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је за под руч је на се ља Ба ро ше вац, 
Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро во, „Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 58/08 (у да љем тек сту: План ге не рал не ре гу ла ци је), пред ви ђе-
но је пре се ље ње це лог на се ља Зе о ке, укљу чу ју ћи про стор на се ља 
из ван гра ни це по вр шин ског ко па и за јед нич ког ин фра струк тур ног 
ко ри до ра ко ји је пре по знат као „део на се ља Зе о ке ко ји ни је ди-
рект но угро жен ру дар ским ра до ви ма”. 
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За раз ли ку од ве ћег де ла на се ља, овај део не ће би ти фи зич-

ки за у зет услед раз во ја по вр шин ског ко па, али ће би ти из ло жен 
не по вољ ним ути ца ји ма раз во ја ру дар ских ра до ва у по вр шин ском 
ко пу и то: 

– због од вод ња ва ња по вр шин ског ко па По ље „Е”, чи ја ће ду-
би на у зо ни на се ља Зе о ке би ти 280 m, до ћи ће до ису ши ва ња по-
љо при вред ног зе мљи шта као и по ја ве кли зи шта и сле га ња тла у 
по ја су ши ри не 500 m и ши ре од иви це ко па, што ће има ти за по-
сле ди цу сма ње ње при но са на по љо при вред ном зе мљи шту и оште-
ће ња на гра ђе вин ским објек ти ма до ма ћин ста ва; 

– у овом де лу на се ља би ће при су тан ути цај бу ке, ди ма и пра-
ши не од ру дар ске ме ха ни за ци је у по вр шин ском ко пу и на обод ним 
са о бра ћај ни ца ма;

– пре се ље њем ве ћег де ла на се ља Зе о ке, као и обје ка та јав них 
слу жби и дру штве ног цен тра, бит но се ума њу је до ступ ност овог де-
ла на се ља јав ним сер ви си ма, од но сно, ко ри шће ње јав них сер ви са 
ко ји се на ла зе у су сед ним на се љи ма на зна чај но ве ћој уда ље но сти; 

– до ћи ће до гу бит ка по се да у сво ји ни до ма ћин ства ко ји се 
на ла зи у де лу на се ља ко ји ће би ти за у зет по вр шин ским ко пом, али 
и про ме не вла снич ке струк ту ре на по вр ши на ма у овом де лу на се-
ља и др.

Про це не су да ће ути цај ру дар ских ра до ва у по вр шин ском ко-
пу По ље „Е” би ти та квог ин те зи те та да да ља ег зи стен ци ја де ла на-
се ља Зе о ке не ће би ти мо гу ћа, па је нео п ход но ње го во пре се ље ње. 

На осно ву из вр ше них ана ли за, план ска про по зи ци ја „део на-
се ља Зе о ке ко ји ни је ди рект но угро жен ру дар ским ра до ви ма” за 
про стор ну це ли ну „На се ље Зе о ке” се ме ња у ка те го ри ју „Зо на не-
по сред ног ути ца ја ру дар ских ак тив но сти”.

Пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе ња за зо ну утвр ђу ју се 
бли же план ске про по зи ци је за овај део на се ља Зе о ке, ко је ће омо-
гу ћи ти ус по ста вља ње план ског осно ва за утвр ђи ва ње јав ног ин-
те ре са, спро во ђе ње екс про при ја ци је не по крет но сти и пре се ље ње 
ста нов ни штва. 

14.2.Просторниобухватпросторнецелине

Зо на ути ца ја ко па По ље „Е” у де лу на се ља Зе о ке утвр ђу је 
се на 260 ha из гра ђе них, по љо при вред них и шум ских по вр ши на 
у ју жном де лу КО Зе о ке (те ри то ри ја гра да Бе о гра да, под руч је ГО 
Ла за ре вац) уну тар гра ни це про стор не це ли не ко ја је де фи ни са-
на као не пре ки ну та ли ни ја са сле де ћим опи сом: од по чет не тач ке 
А1 на гра ни ци КО Зе о ке/КО Бу ро во по спољ ној гра ни ци к.п. бр. 
757/5, 756/3, 755/1, 753/2, 751/1 и 750 до А2; по ли ни ји из ме ђу та-
ча ка А2 и А3 се че к. п. бр. 1401, а да ље је по спољ ној гра ни ци к.п. 
бр. 742, 744/1, 748/1,1115 и 1118; по ли ни ји из ме ђу та ча ка А4 и 
А5 се че к. п. бр. 1118 и по спољ ној је гра ни ци к.п. бр.1119, 1120, 
1102, 1105/2, 1105/1 и 1094 до А6; из ме ђу А6 и А7 се че к. п. бр. 
1403/2 , а да ље је по ње ној спољ ној је гра ни ци и спољ ној гра ни-
ци к.п. бр. 1107/2, 1107/3, 1069 и 1067; из ме ђу А8 и А9 се че к. п. 
бр. 1404/1и по спољ ној је гра ни ци к.п. бр. 1065/1, 1065/2, 1064, 
1061/1, 1061/2, 1060/1, 1060/2, 1059/1, 1059/2, 1058/1 и 1058/2; из-
ме ђу А10 и А11 се че к. п. бр. 1403/2; по спољ ној је гра ни ци к.п. 
бр. 1054, 1021, 1022/4, 1412, 1019/1, 1018, 1017/2, 1017/1, 1017/3, 
1016/1, 1016/2, 1014, 1013, 1006, 1005, 1004/1, 1004/3, 991, 1410, 
1271, 1268, 1264/1, 1264/2, 1285/1, 1285/6, по но во 1285/1, 1285/2, 
1285/4, 1285/5, 1285/3 и 1315 до тач ке А12 на гра ни ци КО Зе о ке/
КО Ба ро ше вац и по тој гра ни ци, гра ни ци КО Зе о ке/ КО Дрен и по 
гра ни ци КО Зе о ке/ КО Бу ро во је до по чет не тач ке.

Ова ко де фи ни са на гра ни ца зо не ути ца ја у це ли ни се по кла па 
са гра ни цом про стор не це ли не „На се ље Зе о ке” ко ја је утвр ђе на у 
Пла ну ге не рал не ре гу ла ци је. С об зи ром на то да је овај део на се ља 
под не по сред ним ути ца јем пла ни ра них ру дар ских ра до ва и да је 
ње го ва да ља ег зи стен ци ја угро же на на кон пре се ље ња ста нов ни-
штва из оста лих де ло ва на се ља Зе о ке и за у зи ма ња ло ка ци ја јав них 
на сељ ских са др жа ја и ко му нал не ин фра струк ту ре, не ће се при ме-
њи ва ти пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња утвр ђе на у Пла ну ге-
не рал не ре гу ла ци је и то у по гла вљи ма: IV КОН ЦЕП ЦИ ЈА ОР ГА-
НИ ЗА ЦИ ЈЕ И УРЕ ЂЕ ЊА ПРО СТО РА, 2. НА МЕ НА ПО ВР ШИ НА 
ПЛАН СКОГ ПОД РУЧ ЈА СА БИ ЛАН СИ МА, 2.1. Про стор не це ли-
не и пот це ли не и 2.2. Би ланс по вр ши на, у де лу ко ји се од но си на 
ову про стор ну це ли ну, Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да бр. 58/08, 
стр. 106; и V ПРА ВИ ЛА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ И УРЕ ЂЕ ЊЕ ПРО СТО-
РА, Та бе ла 1: Усло ви из град ње, ре кон струк ци је и адап та ци је обје-
ка та до ма ћин ста ва и Та бе ла 2: Усло ви из град ње и ре кон струк ци је 

ин фра струк тур них си сте ма и обје ка та јав них слу жби у на се љи ма, 
и 1.1. Оп шта пра ви ла за из град њу и уре ђе ње про сто ра у про стор-
ним це ли на ма и пот це ли на ма, Про стор на це ли на „На се ље Зе о ке” 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да” број 58/08, стр. 111, 112 и 114), 
а да ље уре ђе ње об у хва ће них по вр ши на ре гу ли са ће се у скла ду са 
про по зи ци ја ма Про стор ног пла на. 

Про стор на це ли на об у хва та стр му па ди ну Зе оч ких стра на 
ју жно од алу ви јал не рав ни Пе шта на и гра ни це КО Зе о ке пре ма 
КО Бу ро во, КО Дрен и КО Ба ро ше вац, не по сред но уз по вр ши не 
на ко ји ма ће се у на ред ном пе ри о ду ре а ли зо ва ти из ме шта ње ре-
ке Пе штан (из град ња ју жног обод ног ка на ла), јав ног пу та Вре о-
ци–Кру ше ви ца (не ка да шњи Р 201 и ДП IIБ-363) и дру гих ин фра-
струк тур них си сте ма ни жег ран га у за јед нич ком ко ри до ру, што је 
пред у слов за отва ра ње ПК По ља „Е” и „ДЕ”. У се вер ном де лу зо-
не фор ми ра не су окућ ни це 52 до ма ћин ства86 (од ко јих су 44 стал но 
на ста ње не) и на њи ма рас по ре ђе ни стам бе ни и дру ги објек ти до-
ма ћин ста ва та ко да се нај бли жи објек ти на ла зе на 260 m уда ље но-
сти од про јек то ва не кон ту ре ко па. Све об у хва ће не по вр ши не има ју 
при ступ на оп штин ски пут Ла за ре вац–Ба ро ше вац, ди рект ним при-
кљу че њем или пре ко дру гих на сељ ских са о бра ћај ни ца. Ју жни део 
зо не за у зи ма ју шум ске и по љо при вред не по вр ши не са атар ским 
пу те ви ма и ком плекс ме сног гро бља.

Ин фра струк тур ни и ко му нал ни објек ти (елек тро во до ви, укљу-
чу ју ћи и оне у си сте му РБ „Ко лу ба ра”, јав ни путeви – оп штин ски 
пут; не ка те го ри са ни пу те ви Зе о ке–Дрен и Ба ро ше вац–Дрен, ме сно 
гро бље и др.) ко ји оста ју у овом де лу КО Зе о ке ни су у ве ћој ме-
ри под ло жни не га тив ним ути ца ји ма ру дар ских ра до ва у ПК По ље 
„Е”, па је про це на да не по сто ји по тре ба за њи хо вим из ме шта њем. 
Евен ту ал ни ути ца ји по вр шин ског ко па на ове објек те би ће кон тро-
ли са ни ус по ста вља њем од го ва ра ју ћег си сте ма мо ни то рин га. 

14.3.Планирананаменаиначинкоришћењаземљишта,
правилауређењаиправилаграђења

Овим пра ви ли ма се бли же де фи ни ше на ме на про сто ра у 
овом де лу на се ља Зе о ке од јав ног ин те ре са за раз вој ру дар ско-
енер гет ског ком плек са у Ко лу бар ском ба се ну. 

У скла ду са чла ном 16. став 2. Пра вил ни ка о са др жи ни, на-
чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког 
пла ни ра ња, овај део на се ља Зе о ке утвр ђу је се као „зо на не по-
сред ног ути ца ја ру дар ских ак тив но сти на око ли ну” са пре те жном 
на ме ном за раз вој ру дар ско-енер гет ског ком плек са од јав ног ин-
те ре са на свих 260 ha об у хва ће них по вр ши на уну тар гра ни це про-
стор не це ли не. На осно ву план ских про по зи ци ја утвр ђе них Про-
стор ним пла ном за овај део на се ља Зе о ке мо же се утвр ди ти јав ни 
ин те рес и спро ве сти по сту пак екс про при ја ци је не по крет но сти. 

На об у хва ће ним по вр ши на ма из ме ђу гра ни це про стор не це ли-
не и ли ни је екс про при ја ци је утвр ђе не овим пра ви ли ма за по тре бе 
спро во ђе ња екс про при ја ци је и уре ђе ње зо не бу ду ћих ру дар ских ак-
тив но сти (око 86 ha) до ко нач ног пре се ље ња до ма ћин ста ва и укла-
ња ња екс про при са них обје ка та, одр жа ва ће се функ ци о ни са ње свих 
по сто је ћих ко му нал них си сте ма и њи хо ва са о бра ћај на до ступ ност. 
Тро шко ви евен ту ал не ре кон струк ци је (на ни воу при мар не мре же и 
при кљу ча ка), у слу ча ју за у зи ма ња или из ме шта ња за по тре бе ру дар-
ских ак тив но сти и из град ње у ин фра струк тур ном ко ри до ру по сто је-
ћих обје ка та, на те рет су ко ри сни ка екс про при ја ци је.

Ни је до зво ље на из град ња но вих гра ђе вин ских обје ка та већ са-
мо одр жа ва ње функ ци је по сто је ћих до пре се ље ња. Мо гу ћа је из град-
ња ин фра струк тур них обје ка та и мре жа за по тре бе ру дар ских ак тив-
но сти уз обез бе ђе ње про пи са них за штит них и си гур но сних по ја са.

На овим по вр ши на ма, на кон укла ња ња по сто је ћих обје ка-
та, укљу чу ју ћи де ло ве у тлу, раш чи шћа ва ња и кр че ња, уко ли ко се 
про це ни да не по сто ји ри зик по су сед не објек те и функ ци је, мо гу-
ће је ор га ни зо ва ти не ке пра те ће и по моћ не ру дар ске ак тив но сти за 
по тре бе слу жбе одр жа ва ња, ис тра жних ра до ва и за шти те жи вот не 
сре ди не (из град њом ру дар ских обје ка та ван екс пло а та ци о ног по-
ља, као што су при руч не ла бо ра то ри је, ма га ци ни и скла ди шта са 
кан це ла риј ским про сто ром, објек ти за сме штај опре ме и уре ђа ја у 
си сте му мо ни то рин га). На за ове свр хе ан га жо ва ним по вр ши на ма 
спро во ди се ка та стар ска пре на ме на, а по по тре би се фор ми ра ју и 
уво де у ка та стар не по крет но сти но ве ка та стар ске пар це ле.
–––––––––––––––
86 Пре ма по да ци ма из ка та стра не по крет но сти за КО Зе о ке и Из ја шња ва ња до ма-

ћин ста ва о усло ви ма пре се ље ња ко је је спро ве де но у на се љу Зе о ке.
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У окви ру гра ни це про стор не це ли не ди рект но се при ме њу ју 
оп шта пра ви ла упо тре бе зе мљи шта, гра ђе ња, уре ђе ња и за шти те 
про сто ра Про стор ног пла на: Део дру ги, I. Оп шта пра ви ла упо тре-
бе зе мљи шта, гра ђе ња, уре ђе ња и за шти те про сто ра, Та бе ла 63: 
Усло ви из град ње, ре кон струк ци је и адап та ци је обје ка та до ма ћин-
ста ва, Та бе ла 64: Усло ви из град ње и ре кон струк ци је ин фра струк-
тур них си сте ма и обје ка та јав них слу жби у на се љи ма; 2.2. На се ља 
ко ја се на ла зе на кон так ту са ру дар ско-енер гет ским ком плек сом 
и 2.5. Уре ђе ње и ко ри шће ње екс про при са ног по љо при вред ног и 
дру гог зе мљи шта до за у зи ма ња за по тре бе ру дар ства.

По вр ши на ма у ју жном де лу про стор не це ли не не ме ња се ка-
та стар ска на ме на (из у зев у де ло ви ма план ског об у хва та где се ус-
по ста вља но ва ур ба ни стич ка ре гу ла ци ја и за ко је ће се из ра ди ти 
од го ва ра ју ћа ур ба ни стич ко-тех нич ка до ку мен та ци ја у скла ду са 
овим пра ви ли ма уре ђе ња). 

По вр ши не ко је су при ба вље не у јав ну сво ји ну за по тре бе ру-
дар ских ак тив но сти или кроз про ши ре ну екс про при ја ци ју, ко ри сте 
се у опит но-оглед не по љо при вред не свр хе, пре све га с об зи ром на 
пра ће ње ути ца ја ру дар ских ак тив но сти, а у скла ду са за ко ном мо-
гу се у том ци љу усту па ти на ко ри шће ње фа кул те ти ма, ин сти ту ти-
ма, шко ла ма и дру гим ин сти ту ци ја ма.

По сто је ће шу ме (укљу чу ју ћи и шу ме соп стве ни ка у сми слу 
За ко на о шу ма ма,) об на вља ће се, не го ва ти и га ји ти у скла ду са 
пла но ви ма га здо ва ња шу ма ма.

По сто је ће шу ме и по ди за ње но вих шу ма на зе мљи шту при-
ба вље ном у др жав ну сво ји ну уре ђи ва ће се као шу ме од зна ча ја за 
обра зо ва ње и шу ме за на уч но-ис тра жи вач ку де лат ност, уз пу ну 
кон тро лу њи хо ве за штит не и оп ште ко ри сне функ ци је и на на чин 
да се не угро зи ста бил ност зе мљи шта и не узро ку ју по жа ри, еро-
зи је и бу ји це.

Са о бра ћај на до ступ ност об у хва ће них по вр ши на обез бе ђу је 
се одр жа ва њем по сто је ћих са о бра ћај ни ца и атар ских пу те ва и одр-
жа ва њем, ре ви та ли за ци јом или ре кон струк ци јом у по ја су ре гу ла-
ци је ка ко је то утвр ђе но у Пла ну ге не рал не ре гу ла ци је, са бир них 
са о бра ћај ни ца S2 и S3 и об у хва ће ног де ла тзв. Бу ров ског пу та.

По сто је ћа ас фалт на са о бра ћај ни ца, (са бир на са о бра ћај ни ца 
S3) ко ри сти се и као при ступ ни пут до ме сног гро бља ко је се за др-
жа ва у функ ци ји на са да шњој ло ка ци ји уз пла ни ра но про ши ре ње 
ком плек са. 

На укуп ним об у хва ће ним по вр ши на ма (к.п. бр. 1232 из ван 
пла ни ра не ре гу ла ци је јав ног пу та; и к.п. бр. 1236/2, 1237 и део 
1412, ко је су у прет ход ном пе ри о ду већ при кљу че не гро бљу и на 
њи ма вр ше на са хра њи ва ња; и у про ши ре њу ком плек са: це ле к.п. 
бр. 1243/2 и 1245 и де ло ви к.п. бр. 1241, 1244/1 и 1246) ор га ни-
зу је се ком плекс ме сног гро бља са прет ход но из гра ђе ним са др-
жа ји ма и већ фор ми ра ним гроб ним по љи ма и но вом пар це лом за 
са хра њи ва ње у де лу про ши ре ња ком плек са, та ко да је обез бе ђе но 
укуп но 220–330 но вих гроб них ме ста, што са сло бод ним и ре зер-
ви са ним гроб ним ме сти ма у по сто је ћем де лу ком плек са зна чај но 
пре ва зи ла зи по тре бан број гроб них ме ста за пе ри од од 30 го ди на, 
као кључ ни кри те ри јум за ди мен зи о ни са ње гро бља у ре кон струк-
ци ји. 

Но ва ур ба ни стич ка ре гу ла ци ја гро бља се ус по ста вља по ли-
ни ји огра ђи ва ња де фи ни са ној тач ка ма 1–19–1. На де лу из ме ђу 
та ча ка 1 и 14, ли ни ја огра ђи ва ња је по ста вље на на ли ни ју ре гу-
ла ци је са бир не са о бра ћај ни це S3. Пла ни ра на ре гу ла ци о на ши ри-
на са о бра ћај ни це се обез бе ђу је по ме ра њем гра ни ца к.п. бр. 1232 и 
за у зи ма њем де ло ва су сед них ка та стар ских пар це ла. Пре пре но ше-
ња еле ме на та ге о дет ског обе ле жа ва ња на те рен нео п ход но је из-
вр ши ти ре ког но сци ра ње ста рог де ла гро бља за слу чај да је би ло 
са хра њи ва ња у крај њем ивич ном де лу гро бља. Уко ли ко се та кво 
ста ње утвр ди, нео п ход но је из вр ши ти ко рек ци ју пла ни ра не ре гу-
ла ци је пу та кроз из ра ду од го ва ра ју ће ур ба ни стич ко-тех нич ке до-
ку мен та ци је.

Но ва пар це ла про ши ре ног ком плек са гро бља фор ми ра ће се 
пре пар це ла ци јом об у хва ће них це лих и де ло ва ка та стар ских пар-
це ла по осно ву утвр ђе ног јав ног ин те ре са за ад ми ни стра тив ни 
пре нос и уве сти у ка та стар не по крет но сти за КО Зе о ке.

Про блем ми ру ју ћег са о бра ћа ја ре ши ти из град њом пар кин га 
за мин. 35 во зи ла, на рас по ло жи вим по вр ши на ма, из ван огра ђе ног 
де ла ком плек са. Ди мен зи је пар кинг ме ста, су 2,4x4,8 m, а ши ри на 
про ла за за во зи ла је 5,5 m. Два пар кинг ме ста, ши ри не 3,5 m, пред-
ви де ти за ин ва ли де. У скло пу уре ђе ног пар кин га пред ви де ти по-
ста вља ње кон теј не ра за чвр сти от пад. Пар кинг-про стор об ра ди ти 

за трав ње ним бе тон ским ра стер еле мен ти ма или на дру ги уоби ча-
је ни на чин.

Евен ту ал не по ве ћа не по тре бе за пар ки ра њем, пре ма про це-
на ма над ле жних у слу ча ју ве ћих ис пра ћа ја или за ду шни ца, мо гу 
се оства ри ти ко ри шће њем ми мо и ла зни це из гра ђе не на при ступ-
ном пу ту уз од го ва ра ју ћу ре гу ла ци ју са о бра ћа ја.

Ме сно гро бље Зе о ке у но вом об у хва ту на по вр ши ни од 2,44 
ha уре ђу је се као ма ло гро бље за са хра њи ва ње ин ху ма ци јом, уз 
мо гућ ност по ла га ња ур ни у гроб. На но вим по вр ши на ма за са хра-
њи ва ње оства ре ни су нај ви ши стан дар ди са вре ме ног уре ђе ња гро-
бља од 12-18 m² по гроб ном ме сту.

Ин тер на кол ско-пе шач ка са о бра ћај ни ца ко ја се гра ди са са-
вре ме ним ко ло во зним за сто ром из ме ђу два ула за глав ног – се вер-
ног и по моћ ног ју жног, раз два ја ста ри и но ви део гро бља. Опро-
штај но-це ре мо ни јал ни склоп у окви ру ком плек са де фи ни са ти, у 
дис по зи ци о ном и га ба рит ном сми слу, на кон де таљ ног пре гле да и 
пре ци зног утвр ђи ва ња ме ста до са да шњих са хра њи ва ња. За отво-
ре ни и за тво ре ни ис пра ћај ни про стор се зах те ва исти ни во опре-
мље но сти и об ра де (спољ на об ра да). Отво ре ни ис пра ћај ни про-
стор об ра ди ти по пло ча ва њем и опре ми ти клу па ма, жар ди ње ра ма 
и ђу бри је ра ма.

Ин тер на кол ско-пе шач ка са о бра ћај ни ца, глав не ста зе и ис-
пра ћај ни пла то, мо ра ју би ти из ве де ни без про стор них ба ри је ра за 
кре та ње ин ва лид них ли ца.

Ски ца 33: Ор га ни за ци ја про сто ра у окви ру про ши ре ног де ла  
ком плек са

Гро бље је осве тље но, а снаб де ва ње по се ти ла ца пи ја ћом во-
дом је са укра сне спољ не че сме у окви ру но вог отво ре ног ис-
пра ћај ног про сто ра. Ат мос фер ске во де се дре ни ра ју низ па ди ну, 
пре ма пут ном ка на лу од но сно у ја ру гу ко ју је са ис точ не стра не 
фор ми ра ла спир ни ца. С об зи ром на то да је ис точ на огра да ком-
плек са по ли ни ји во до де ри не, уз огра ду се уну тар ком плек са фор-
ми ра по јас уре ђе ног зе ле ни ла та ко да су по вр ши не за са хра њи ва-
ње уда ље не мин. 15 m од огра де.

Ком плекс гро бља се уре ђу је се као јав на по вр ши на за по тре-
бе из град ње и ре кон струк ци је овог ко му нал ног објек та, при че му 
се оства ру ју сле де ћи би лан си по вр ши на:

Та бе ла 83:  Би ланс по вр ши на у огра ђе ном де лу ком плек са ме сног 
гро бља у Зе о ка ма

по сто је ћи део ком плек са (укљу чу ју ћи ста ри део гро бља, ин тер ну са о бра-
ћај ни цу и по вр ши ну под објек том) 

1,70 ha

про ши ре ње ком плек са (уре ђе но зе ле ни ло – 34 а, но ва гроб на по ља – 40 а ) 0,74 ha
Огра ђе ни део ком плек са УКУП НО 2,44 ha
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14.4.Имплементацијапланскихпропозиција

Сту па њем на сна гу Про стор ног пла на, у гра ни ца ма об у хва-
та про стор них це ли на и ко ри до ра по себ не на ме не би ће у при ме ни 
план ске про по зи ци је утвр ђе не у пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма 
гра ђе ња уме сто про по зи ци ја утвр ђе них у по сто је ћим план ским 
до ку мен ти ма до не тим на ло кал ном ни воу. 

План ска ре ше ња за Зо ну ути ца ја ко па По ље „Е” у де лу на-
се ља Зе о ке утвр ђу ју на ме ну „пре те жне ру дар ске ак тив но сти” и 
пред ста вља ју план ски основ за утвр ђи ва ња јав ног ин те ре са и пре-
се ље ње ста нов ни штва. Ова зо на се по кла па са зо ном мо ни то рин га 
ути ца ја ру дар ско-енер гет ског ком плек са на око ли ну. Мо ни то ринг 
ће се спро во ди ти пре ма про јек ту и про гра му мо ни то рин га та ко 
што ће се пра ти ти ути ца ји ко ји су по сле ди ца из град ње пра те ћих 
ру дар ских обје ка та, ути ца ји у то ку екс пло а та ци је и ути ца ји на кон 
за вр шет ка екс пло а та ци је на ПК По ље „Е”. 

Мо ни то ринг ће се ус по ста ви ти у функ ци ји про це не ри зи ка 
од ру дар ских ак тив но сти у це ли ни и кон тро ле мо гу ћих ште та у 
жи вот ној сре ди ни. Ре жим мо ни то рин га ће се ме ња ти у за ви сно сти 
од до стиг ну тог сте пе на ри зи ка.

Шум ске и по љо при вред не по вр ши не ју жно од ли ни је екс про-
при ја ци је за ко је вла сни ци по ка жу ин те рес да на ста ве да их ко-
ри сте у по љо при вред не и шум ско-при вред не или шум ско уз гој не 
свр хе, не ће се при ба вља ти у јав ну сво ји ну, али ће се укљу чи ти у 
шум ску и по љо при вред ну осно ву и про гра ме за шти те и об на вља-
ња, а оба ве зе вла сни ка у ве зи са тим ре а ли зо ва ти у скла ду са за-
ко ном.

За по тре бе из ра де тех нич ке до ку мен та ци је за ре кон струк ци ју 
и уре ђе ње ме сног гро бља нео п ход но је из ра ди ти: од го ва ра ју ће ге-
о дет ске под ло ге; ге о ло шко-ге о тех нич ку до ку мен та ци ју на осно ву 
сту диј ско-ис тра жних ра до ва (ла бо ра то риј ског ис пи ти ва ња узо ра-
ка из ис тра жних бу шо ти на и ја ма од го ва ра ју ће ду би не и угра ђе-
них пи је зо ме та ра ра ди утвр ђи ва ња са др жа ја еле ме на та у узор ци-
ма, струк ту ри и по ро зно сти тла с об зи ром на бр зи ну раз град ње и 
за др жа ва ње кон та ми нан те про ду ко ва не раз град њом ле ше ва, PPV, 
NPV и бр зи не кре та ња и ква ли те та под зем них во да у сми слу Пра-
вил ни ка о до зво ље ним ко ли чи на ма опа сних и штет них ма те ри ја у 
зе мљи шту и во ди за на вод ња ва ње и ме то да ма њи хо вог ис пи ти ва-
ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 23/94), као и оце не мо гућ но сти 
ку му ла тив них за га ђе ња). При ба ви ти кон зер ва тор ске усло ве и пре-
по ру ке над ле жног за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у ве зи са 
уре ђе њем ме ста вред них ста рих спо ме ни ка у ста ром де лу гро бља. 

При ли ком из ра де тех нич ке до ку мен та ци је пред ви де ти мо-
гућ ност фа зног уре ђе ња гро бља та ко што би се, на при мер, уре ђе-
ње ис пра ћај ног пла тоа и пар кин га из ве ло у дру гој фа зи, а у ве зи са 
тим утвр ди ла и ди на ми ка при ба вља ња зе мљи шта за про ши ре ње у 
овом де лу ком плек са.

14.5.УтицајрударскихактивностинадеонасељаЗеокекоји
ниједиректноугроженрударскимрадовима–прилог

Ова про стор на це ли на об у хва та стр му па ди ну Зе оч ких стра-
на ју жно од алу ви јал не рав ни Пе шта на и гра ни це КО Зе о ке пре ма 
КО Бу ро во, КО Дрен и КО Ба ро ше вац, не по сред но уз по вр ши не 
на ко ји ма ће се у на ред ном пе ри о ду ре а ли зо ва ти из ме шта ње ре ке 
Пе штан (из град ња ју жног обод ног ка на ла), јав ног пу та Вре о ци–
Кру ше ви ца (не ка да шњи Р 201 и ДП IIБ-363) и дру гих ин фра струк-
тур них си сте ма ни жег ран га у за јед нич ки ко ри дор, што је пред у-
слов за отва ра ње ПК По ља „Е” и „ДЕ”.

На об у хва ће ној по вр ши ни од око 260 ha, на те ре ну у ра спо ну 
ап со лут них ко та 120–160 mнв, пре ма по да ци ма из Пла на ге не рал-
не ре гу ла ци је, рас по ре ђе но је укуп но 52 ку ћи шта од ко јих је са мо 
44 стал но на ста ње но. Ку ће и дру ги објек ти до ма ћин ста ва рас по-
ре ђе ни су у ни жим де ло ви ма про стор не це ли не са при кључ ком 
на тзв. Бу ро вач ки пут, де сно у прав цу ра ста ста ци о на же оп штин-
ског пу та, у сре ди шњем де лу обо стра но. Са о бра ћај на по ве за ност 
са дру гим де ло ви ма ата ра, а пре све га са јав ним на сељ ским са-
др жа ји ма, у вре ме из град ње ин фра струк тур них си сте ма у но вом 
ко ри до ру би ће обез бе ђе на пре ко мре же по сто је ћих не у гро же них 
на сељ ских са о бра ћај ни ца и из град њом при вре ме них пу те ва.

У де лу на се ља Зе о ке ко ји ни је ди рект но угро жен ру дар ским 
ра до ви ма, у од но су на на се ље у це ли ни, жи ви не што ста ри ја по-
пу ла ци ја (ин декс ста ре ња 1.4; про сек за на се ље 1.1). Нај број ни је 
је, и са истим уче шћем, ста нов ни штво ста ро сти 40–59 го ди на и 

са пре ко 60 го ди на (28% и 28,5%), за тим ста нов ни штво ста ро сти 
20–39 го ди на (23,5%), а нај ма ње има мла дог ста нов ни штва (20%). 
Сва ко че твр то до ма ћин ство (17) је ста рач ко – без чла но ва мла ђих 
од 60 го ди на. Про це на је да би у овом де лу на се ља 2020. го ди не 
мо гло жи ве ти из ме ђу 130 и 150 ста нов ни ка87.

Ге о струк тур не и ге о мор фо ло шке ка рак те ри сти ке про стор
не це ли не88

У ге о ло шкој гра ђи раз ма тра ног про сто ра па ле о зо ик је пре-
о вла ђу ју ће пред ста вљен се ри цит ским шкриљ ци ма и ме та пе шча-
ри ма, а под ре ђе но фи ли ти ма и фи ли тич ним шкриљ ци ма. Фи ли ти 
ко ји су ре ги стро ва ни на ју жним па ди на ма на се ља Зе о ке су сит но-
зр не, шкри ља ве, ја ко убра не и ме ке до сред ње чвр сте сте не ко је су 
под ло жне про це си ма спи ра ња. Ка рак те ри стич на је по кри ве ност 
ових тво ре ви на елу ви јал ним и у ма њем оби му де лу ви јал ним на-
сла га ма на ко ји ма се раз вио гу сти биљ ни, нај че шће шум ски по-
кри вач. 

Елу ви јум је де бљи не око 0,5 m, а рет ко, мо же до сти ћи и 2,0 m. 
Гра де га пот пу но рас пад ну ти шкриљ ци тј. ко хе рент на за гли ње на 
пра ши на сто-пе ско ви та стен ска ма са са рет ком mm–cm дро би ном. 
Рет ке, ве ће по вр ши не (ме тар ско-де ка ме тар ске) от кри ве них шкри-
ља ца има у бо ко ви ма ја ру га, тј по вре ме них ле вих при то ка Пе шта-
на. До ли не ових ја ру га су ре ла тив но ве о ма ду бо ке, ме сти мич но 
пре ла зе ви ше де се ти на ме та ра. На от кри ве ним из дан ци ма шкри-
ља ца, утвр ђе на је зо нар ност стен ске ма се у по гле ду ис пу ца ло сти и 
све жи не. На и ме, у по ди ни елу ви јал но-де лу ви јал ног по кри ва ча на-
ла зи се зо на ин тен зив но ис пу ца лих, (на cm–dm бло ко ве) хе миј ски 
и ме ха нич ки из ме ње них шкри ља ца. Рас пад ну тост стен ске ма се у 
овој зо ни про це њу је се око 50–70%. Де бљи на зо не ин тен зив но ис-
пу ца лих, хе миј ски и ме ха нич ки из ме ње них шкри ља ца је 2–4 m. 
Ис под ове зо не про сти ре се зо на из ра же не ис пу ца ло сти и сма-
ње ног сте пе на из ме ње но сти-рас пад ну то сти. Услед ис пу ца ло сти 
стен ска ма са је из де ље на углав ном на из ду же не бло ко ве де ци ме-
тар ско-ме тар ске ве ли чи не, са рет ким при мер ци ма круп них ме тар-
ских бло ко ва. До ми ни ра фа ми ли ја пу ко ти на фор ми ра на по ли та-
жи ма и фо ли ја ци ји се ри цит ских шки ра ља ца-ме та пе шча ра. Ове 
пу ко ти не па да ју ка ју го за па ду под углом од 3º до 45º. Шкриљ ци су 
у овој зо ни из ме ње ни дуж кон ти ну ал них пу ко ти на и на отво ре ним 
по вр ши на ма. Бо ја шкри ља ца је си во-зе ле на, си во-жу та и жу та. 

Рас тре си ти елу ви јал но-де лу ви јал ни по кри вач из ло жен је 
про це си ма по вр шин ског спи ра ња под деј ством по вр шин ских ди-
фу зних во да. Та ко фор ми ран де лу ви јал но-про лу ви јал ни за стор 
убла жа ва на гиб па ди не, али ти ме се ста бил ност па ди не не по ве ћа-
ва, већ се сма њу је. 

Ис пу ца ла стен ска ма са је по вр шин ски хе миј ско-ме ха нич ки 
де гра ди ра на 40–70%, али има пар ти ја прак тич но пот пу но из ме ње-
них. Те, по вр шин ски из ме ње не пар ти је, ло ме се на бло ко ве под ла-
ким удар ци ма че ки ћа. На ре ла тив но ма лу чвр сто ћу стен ске ма се у 
овој зо ни сли ко ви то ука зу је ду би на про ди ра ња ко ре ња др ве ћа ко-
је je ини ци јал но користилo пу ко ти не. Про це њу је се да је 70–80% 
стен ске ма се хе миј ски и ме ха нич ки из ме ње но.

Уоча ва се зна чај на ра сед на струк ту ра дуж ко је су се јед ним 
де лом ути сну ле ма се да ци та. Због то га су мо гу ћи пот пу но су прот-
ни ге о тех нич ки усло ви: од вр ло те шких, услед ин тен зив но тек-
то ни зи ра них и по ло мље них па ле о зој ских сте на, до по вољ них, у 
прак тич но не из ме ње ним ма са ма да ци та. Ге о тех нич ки усло ви ни су 
јед но знач ни ни у зо на ма ду бо ких ја ру га с об зи ром на то да не пре-
ки дан еро зи о ни рад бу јич них си ла мо же да ути че да је над слој у 
ствар но сти мно го ма њи.

Пре ма све му на ве де ном, и с об зи ром на пла ни ра не ру дар ске 
ра до ве, ре ал но је оче ки ва ти из ра же не са вре ме не про це се у зо ни 
мор фо ло шког пре ла за, од но сно на кон так ту две раз ли чи те ге о ло-
шке сре ди не.

Хи дро ге о ло шке ка рак те ри сти ке и сле га ње тла услeд оба ра
ња ни воа под зем не во де

На про сто ру по вр шин ског ко па По ље „Е” и на се ља Зе о ке 
фор ми ра не су три из да ни: по влат на, ме ђу слој на и по дин ска.

По влат на из дан је фор ми ра на у алу ви јал ним и гор ње понт-
ским пе ско ви ма и шљун ко ви ма у по вла ти гор њег угље ног сло ја. 
–––––––––––––––
87 Из вор по да та ка План ге не рал не ре гу ла ци је, на осно ву Еви ден ци је до ма ћин ста ва 

2007. го ди не.
88 На осно ву ре ког но сци ра ња те ре на и оце на угра ђе них у Ге не рал ни про је кат – Ре-

гу ла ци је ре ке Пе штан и кон тро ле оти ца ња по плав них во да, Књи га II, VPI Ja ro-
slav Čer ni, 2007. го ди не.
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У ис точ ном де лу по вр шин ског ко па По ље „Е” и се ла Зе о ке као и 
у су сед ном по вр шин ском ко пу По ље „Ц”, чи ји је коп По ље „Е” 
нор ма лан на ста вак, по сто ји та ко ђе не по сред ни кон такт алу ви јал-
не и ме ђу слој не из да ни. С об зи ром да је у по вр шин ском ко пу По-
ље „Ц” до шло до еро до ва ња и глав ног угље ног сло ја не по сто ји 
мо гућ ност пре ли ва ња во де из кро вин ске из да ни глав ног угље ног 
сло ја у алу ви јал ну из дан89.

По вр шин ском екс пло а та ци јом угља фи зич ки се уни шта ва те-
ра сна из дан (70–80 km²), алу ви јал на из дан (50–60 km²), по влат на 
из дан (15–20 km²) и ме ђу слој ска из дан (25–30 km²), од но сно аку-
му ла ци ја под зем них во да ка па ци те та пре ко 400 l/s. 

Са по ве ћа њем ко ри шће ња под зем не во де, а та ко ђе и из град-
њом дре на жних си сте ма за по тре бе из град ње и/или за шти те, ру-
дар ских ра до ва до ла зи до сни же ња ни воа под зем не во де ко је 
знат но пре ва зи ла зе при ро дан ре жим, због че га се као не ми нов на 
по сле ди ца ја вља сле га ње тла. 

Ка ко у овом тре нут ку не ма аде кват них ме ре ња на про сто ру 
на се ља Зе о ке, за про ве ру до ме та ути ца ја де пре си о ног лев ка на 
ису ши ва ње под зем них во да у око ли ни по вр шин ских ко по ва и мо-
гу ћи ути цај на сле га ње по шло се од прет по став ке да ће се из ра дом 
и укљу чи ва њем ли ни је 1 бу на ра у рад, ни во под зем не во де у пр вој 
из да ни обо ри ти до до ње гра ни це сло ја пе ско ви тих гли на, ка ко би 
за вр шне ета же екс пло а та ци о ног по ља би ле у су вом, а да ће ли ни
ја 2 бу на ра при хва та ти пре о ста ле (обо ре не ни вое из пр ве из да ни 
и во де из дру ге из да ни) и да ће за вр шна ли ни ја бу на ра (ли ни ја 3) 
при хва та ти пре о ста ле во де из дру ге из да ни и во де из тре ће из да ни. 
Гру ба про це на по тен ци јал ног сле га ња те ре на у де лу Зе о ка у зо ни 
ути ца ја бу ду ћег ко па „По ље Е”, оквир но до 500 m од иви це ко па 
из но си: на иви ци ко па s = 36,6 cm, на око 250 м од ко па s = 27,6 cm 
и на око 500 m од ко па s = 14,5 cm90.

До би је не вред но сти прог но зног сле га ња су ве ли ке и мо гу се 
штет но од ра зи ти на ста бил ност тла и по сто је ће објек те у на се љу 
(по ја ва кли зи шта, трај на оште ће ња гра ђе вин ских обје ка та и сл.). 
Ве ли чи не прог но зног сле га ња тре ба тре ти ра ти као ори јен та ци о не, 
а за кон крет не ве ли чи не сле га ња тре ба при ли ком из ра де тех нич ке 
до ку мен та ци је за По ље „Е” из ра ди ти мно го оп се жни је про ра чу не, 
при че му би тре ба ло тач но де фи ни са ти ра ди ју се ути ца ја бу на ра 
као и из вр ши ти до пун ска на мен ска ис тра жи ва ња за де фи ни са ње 
ге о ме ха нич ких и ге о тех нич ких ка рак те ри сти ка за сту пље них ли то-
ло шких сре ди на у на се љу Зе о ке. 

Екс пло а та ци ја лиг ни та на по вр шин ским ко по ви ма усло вља ва 
ра ди кал не про ме не ре жи ма под зем них во да, та ко да се на ана ли зи-
ра ном под руч ју у да љој бу дућ но сти не мо же ра чу на ти са ста бил-
ним снаб де ва њем во дом из под зем них акви фе ра. Услед оба ра ња 
ни воа под зем них во да све ве ћи број ло кал них из во ри шта под зем-
них во да не ће би ти упо тре бљив.

Ути цај бу ке, пра ши не и га со ва на на се ље
Угро жа ва ња жи вот не сре ди не је при сут но и услед бу ке, али 

тре ба има ти у ви ду да ин те зи тет еми то ва не бу ке знат но и ре ла тив-
но бр зо опа да са по ве ћа њем ра сто ја ња од из во ра бу ке (од 80 dB на 
из во ру бу ке до чак 5 dB на 500 m од ко па). Бу ка по ти че од ру дар-
ских ак тив но сти на ко пу. Нај ве ћи ути цај на еми си је бу ке да ју: ро-
тор ни ба ге ри за от крив ку и угаљ, тра ка сти тран спор те ри от крив ке 
и угља, си сте ми за од ла га ње от крив ке, по моћ на ме ха ни за ци ја и 
ста ни це за уто вар угља. 

Ме ре ње ни воа бу ке у зо ни ути ца ја по вр шин ских ко по ва за по-
тре бе мо ни то рин га жи вот не сре ди не у РБ „Ко лу ба ра”, от по че ло је 
12. ав гу ста 2013. го ди не и још увек се ре дов но спро во ди. Ме ре ња 
се вр ше у зо ни ути ца ја по вр шин ских ко по ва „Там на ва – за пад но 
по ље”, По ље „Ц”, По ље „Д” и „Ве ли ки Цр ље ни”, као и у зо ни бу-
ду ћег по вр шин ског ко па „Ра дље во” и по кри ва ју де ло ве те ри то ри-
је оп шти на Ла за ре вац, Обре но вац, Лај ко вац и Уб. У за ви сно сти од 
кли мат ских (па да ви не, бр зи на ве тра) и оп штих те рен ских усло ва, 
то ком, на при мер, 2014. го ди не, ни во бу ке је ме рен на пре ко 120 
ло ка ци ја. Ме ре ње ни воа бу ке у жи вот ној сре ди ни вр ше но је пре ма 
Пра вил ни ку о ме то да ма ме ре ња бу ке, са др жи ни и оби му из ве шта-
ја о ме ре њу бу ке („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/10) стан дар ди-
ма SRPS ISO 1996-1 и SRPS ISO 1996-2. Пре ма из ве шта ји ма Сек-
то ра за за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не о ста њу жи вот не 
–––––––––––––––
89 Бог да но вић В., Илић З. и др., (2007), Из бор огра ни че ња и отва ра ња по вр шин ског 

ко па Ју жно По ље у Ко лу бар ском угље ном ба се ну, Ко лу ба ра про јект, Ла за ре вац.
90 Мр Ве сна Та хов, дипл.инж.ге ол. (ли цен ца ИКС број 391 L630 12): „Ана ли за тла 

услед оба ра ња ни воа под зем не во де у „По ље Е” Ко лу бар ског угље ног ба се на на 
по сто је ће објек те у на се љу Зе о ке”, Бе о град, 2015. го ди не.

сре ди не у РБ Ко лу ба ра д.о.о. 2014. и 2015. го ди не, еми си ја бу ке у 
днев ном и ноћ ном ре жи му пре шла је гра нич ну вред ност за нпр. 
стам бе на под руч ја са мо у ши рој зо ни уто вар них и пре то вар них ме-
ста. На осно ву ових ре зул та та у од го ва ра ју ћој сту диј ско до ку мен-
та ци ји у ве зи са про це ном ни воа бу ке за ре цеп то ре уда ље не ви ше 
од 1000 m од по вр шин ског ко па не оче ку је ути цај бу ке из тех но ло-
шког про це са екс пло а та ци је лиг ни та на по вр шин ском ко пу, по што 
ни вои бу ке не пре ла зе до зво ље не вред но сти ко је на при мер за гру-
пу по слов но-стам бе них под руч ја, IV зо на, из но се 50–60 dB.

Са дру ге стра не еми си је бу ке су стал не по што руд ни ци ра де 
24 ча са днев но, укљу чу ју ћи да не ви кен да и др жав них пра зни ка, па 
ду го трај но из ла га ње и ни жим ни во и ма бу ке мо же до ве сти до не у-
ро ло шких и кар ди о ва ску лар них смет њи код за по сле них, ма да не 
по сто је исти по у зда ни до ка зи за слу чај пре но ше ње бу ке из рад не 
у жи вот ну сре ди ну.

Опа сност од штет них ути ца ја ви бра ци ја објек тив но по сто ји 
у по је ди ним фа за ма ра да ру дар ских ма ши на али је ве за на ис кљу-
чи во за рад ну сре ди ну.

Иако ма њег зна ча ја, не ки од пси хо ло шко-афек тив них ути ца-
ја, као што је осве тље ност или про ме на пеј за жних ка рак те ри сти-
ка, мо гу иза зва ти не га тив не по сле ди це по ста нов ни штво у окру-
же њу по вр шин ских ко по ва. 

Руд нич ке пра ши не, ко је на ста ју екс пло а та ци јом и пре ра дом 
угља и спа да ју у ин ду стриј ске пра ши не, под од ре ђе ним усло ви-
ма (ве тар, вла жност, ат мос фер ски при ти сак) из рад не сре ди не 
ла ко до спе ва ју у окру же ње, а у ат мос фе ри из дво је не као тзв. ин-
ду стриј ски аеро со ли не га тив но ути чу на раз вој биљ ног и жи во-
тињ ског све та и здра вље љу ди. 

По ред деј ства иза зва ног уди са њем, пра ши не мо гу де ло ва ти 
на чо ве чи ји ор га ни зам пре ко ко же. Не га тив но се од ра жа ва ју на ди-
сај не пу те ве (ан тра ко за и дру ге фи зи о ло шке про ме не на плу ћи ма 
иза зва не угље ном пра ши ном) и слу зо ко жу уста, очи ју и но са. Иза-
зи ва ју алер ги је и за тва ра ње по ра на ко жи. Твр де ми не рал не пра-
ши не има ју абра зи о но деј ство на зу бе и де сни.

Де по зи ци ја пра ши не у ди сај ним ор га ни ма је у за ви сно сти 
од ве ли чи не че сти ца (леб де ћа – пра ши на ко ја се на ла зи у ва зду ху; 
уди шљи ва или ре спи ра бил на – ве ће че сти це ко је се за др жа ва ју у 
гор њим ди сај ним пу те ви ма и по сле из ве сног вре ме на из ба цу ју; и 
ал ве о рал на – че сти це ма ње од 7 μm ко је се де по ну ју у плу ћи ма и 
у кон цен тра ци ја ма ма њим од до зво ље них мо гу иза зва ти хро нич-
на обо ље ња). Че сти це ор ган ског са ста ва су че сте и ра зно вр сне на 
ло ка ци ја ма бли зу по вр шин ских ко по ва угља. У аеро се ди мен ти ма 
су при сут не и че сти це из из дув них га со ва мо то ра СУС. Че сти це 
угља и че сти це ча ђи че сто су сје ди ње не у агре га ти ма са дру гим 
че сти ца ма.

На не ким ме сти ма ме ре ња, ко ја су из вр ши ле акре ди то ва не 
ин сти ту ци је у пе ри о ду 2001–2013. године, за по тре бе из ра де сту-
ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну по је ди нач них про је-
ка та екс пло а та ци је угља у Ко лу бар ском ба се ну или код утвр ђи ва-
ња тзв. нул тог ста ња ра ди ус по ста вља ња мо ни то рин га ква ли те та 
ва зду ха (кон цен тра ци ја су спен до ва них че сти ца, ча ђи и за сту пље-
ност SiO2 у укуп ној ко ли чи ни пра ши не), иако са мо у по је ди нач-
ним слу ча је ви ма, кон ста то ва не су кон цен тра ци је леб де ће пра ши не 
ве ће од мак си мал но до зво ље них, па се ге не рал но кон ста ту је да се 
у од ре ђе ним усло ви ма, при за то по год ним кли мат ским па ра ме-
три ма, еми то ва на пра ши на мо же из не ти и у окол ну жи вот ну сре-
ди ну, пре све га у ат мос фер ски ва здух где мо же до сти ћи или чак 
над ма ши ти гра нич ну вред ност кон цен тра ци је, од но сно код ду же 
из ло же но сти у жи вот ној и рад ној сре ди ни мо же иза зва ти у људ-
ском ор га ни зму па то ло шке про ме не и обо ље ња, од но сно по ре ме-
ћај хе миј ске хо ме о ста зе. 

По тен ци јал ни из во ри за га ђи ва ња ва зду ха су спен до ва ним че-
сти ца ма (ми не рал на пра ши на) су су ве по вр ши не на ак тив ним ета-
жа ма и рад ним по вр ши на ма ко па и од ла га ли шта, тра се трач них 
тран спор те ра и ру дар ске ма ши не и тех но ло шка опре ма на по вр-
шин ском ко пу (ба гер, уто ва рач, бул до зер и др.). Уто ва ра чи, ка ми-
о ни, бул до зе ри и дру га уто вар на, тран спорт на и по моћ на ме ха ни-
за ци ја из вор су за га ђи ва ње ва зду ха из дув ним га со ви ма из мо то ра 
ру дар ских и по моћ них ма ши на, вр ши се из сле де ћих мо гу ћих (CO, 
NOx, SO2, акро ле ин).

При ли ком от кри ва ња угља по сто ји опа сност од по жар них га-
со ва из дво је них у ва зду шну сре ди ну с об зи ром на то да се при ме-
њу ју ма ши не ве ли ких ин ста ли са них сна га, а тран спорт ја ло ви не 
се оба вља гу ме ним тра ка ма ве ли ких ду жи на.
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Пре се ље ње ста нов ни штва, обје ка та са јав ним функ ци ја ма, 

ин фра струк тур них и дру гих си сте ма из на се ља Зе о ке
Кон цеп ци ја пре се ље ња на се ља утвр ђе на је у Про гра му пре-

се ље ња ко ји је са став ни део Пла на ге не рал не ре гу ла ци је. 
У ве зи са пре се ље њем до ма ћин ста ва из де ла на се ља ко ји ни је 

ди рект но угро жен ру дар ским ра до ви ма, при ли ком раз ма тра ња про-
гра ма за из ра ду пла на и у про це ду ри до но ше ња Од лу ке о из ра ди 
Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за под руч је на се ља Ба ро ше вац, Зе о-
ке, Ме до ше вац и Бу ро во, („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 
34/08), за ин те ре со ва ни гра ђа ни и њи хо ви пред став ни ци у Скуп-
шти ни град ске оп шти не Ла за ре вац ин си сти ра ли су на по је ди нач-
ном из ја шња ва њу до ма ћин ста ва из овог де ла на се ља ра ди утвр ђи-
ва ња оби ма пре се ље ња, а ти ме и на чи на уре ђе ња овог де ла на се ља. 

Ски ца 34: Ди на ми ка пре се ље ња ста нов ни штва

Из вор: Про грам пре се ље ња ко ји је са став ни део Пла на ге не рал не ре гу ла ци је

Из ја шња ва ње о усло ви ма пре се ље ња до ма ћин ста ва спро ве-
де но је у це лом на се љу Зе о ке од 14–19. ма ја 2010. го ди не. Вла сни-
ци не по крет но сти чи ја се до ма ћин ства пре се ља ва ју прет ход но су 
упо зна ти са на чи ном и усло ви ма пре се ље ња де фи ни са ним у Про-
гра му пре се ље ња и на кнад но пре ци зи ра ном ди на ми ком пре се ље-
ња ускла ђе ном са раз во јем ру дар ских ра до ва.

По пу ња ва њем упит ни ка, ста нов ни ци Зе о ка су се опре де ли ли 
за јед ну од по ну ђе них мо гућ но сти: (1) ор га ни зо ва но пре се ље ње на 
уре ђе ну ло ка ци ју Цр не Ме ђе, и то у де лу на се ља Цр не Ме ђе 2 за 
пре се ље ња за ко је ће по сту пак екс про при ја ци је би ти по кре нут до 
кра ја 2012. го ди не, од но сно у де лу на се ља Ку са дак за пре се ље ња 
по сле 2012. го ди не; и (2) ин ди ви ду ал но (по је ди нач но) пре се ље ње. 

Пот пи си ва њем по пу ње ног Упит ни ка из ја шња ва ли су се гра ђа-
ни, до ступ ни при ли ком спро во ђе ња по ступ ка из ја шња ва ња, ко ји су 
вла сни ци гра ђе вин ске пар це ле и глав ног стам бе ног објек та са пре би-
ва ли штем у Зе о ка ма 31. ок то бра 2008. го ди не и да ље91, у по гле ду на-
чи на пре се ље ња њи хо вог до ма ћин ства (пре ма еви ден ци ји не по крет-
но сти – 171) али, на лич ни зах тев, и су вла сни ци по је ди нач но, као и 
они ко ји не ис пу ња ва ју усло ве пре ма кри те ри ју ми ма ко ји су де фи ни-
са ни у Про гра му пре се ље ња и де таљ но об ја шње ни у упит ни ку. 

У де лу на се ља ко ји ни је ди рект но угро жен ру дар ским ра до-
ви ма ни ко од вла сни ка се ни је из ја снио да же ли да оста не да жи ви 
на свом по се ду, а још 10 вла сни ка не по крет но сти у овом де лу на-
се ља ко ји не жи ве у Зе о ка ма, тра жи ло је екс про при ја ци ју не по-
крет но сти. 

За ор га ни зо ва но пре се ље ње опре де ли ло се 103 вла сни ка или 
ви ше од 61% свих до ма ћин ста ва у на се љу, и то: за ло ка ци ју Цр не 
Ме ђе 2–35 вла сни ка и за ло ка ци ју Ку са дак – 73 вла сни ка. Од укуп-
но 44 вла сни ка ко ји су на ста ње ни у де лу на се ља ко ји ни је ди рект-
но угро жен, њих 25 се опре де ли ло за ор га ни зо ва но пре се ље ње. 

С тим у ве зи, а на осно ву спо ра зу ма са пред став ни ци ма гра-
ђа на МЗ Зе о ке, у ЈП ЕПС, Огра нак РБ Ко лу ба ра, пред у зи ма ју се 
ак тив но сти на уре ђе њу на се ља пред ви ђе них за пре се ље ње пре о-
ста лих до ма ћин ста ва из Зе о ка и из град њи јав них са др жа ја, с об-
зи ром на то да се за у зи ма ју ло ка ци је основ не шко ле (ис ту ре но 
оде ље ње), де чи је уста но ве, До ма МЗ, ам бу лан те и спорт ских те ре-
на услед раз во ја ру дар ских ра до ва. Ове ак тив но сти пред ста вља ју 
опе ра ци о на ли за ци ју Про гра ма пре се ље ња.
–––––––––––––––
91 Са рад ни ци ИАУС-а ко ји је спро вео из ја шња ва ње, при ли ком по пу ња ва ња Упит-

ни ка ни су би ли овла шће ни, а ни у мо гућ но сти да утвр ђу ју тач ност ис ка за о вла-
сни штву или ствар ном на чи ну ко ри шће ња не по крет но сти, на ро чи то у слу ча ју 
су сво јин ских и на след них пра ва или ванк њи жног вла сни штва.

Пре ма са да шњим са гле да ва њи ма ди на ми ке раз во ја ру дар-
ских ак тив но сти и из град ње у за јед нич ком ин фра струк тур ном 
ко ри до ру, пре се ље ње пре о ста лих 10–15 до ма ћин ста ва, укљу чу-
ју ћи и јед но зе оч ко до ма ћин ство чи ји су објек ти рас по ре ђе ни на 
са мој гра ни ци на се ља у КО Бу ро во92, за у зи ма ње ло ка ци ја јав них 
на сељ ских са др жа ја, са о бра ћај ни ца и ко му нал не ин фра струк ту ре 
пред ви ђа се до кра ја 2018. го ди не, та ко да се у пе ри о ду 2019–2020. 
го ди не бит но по гор ша ва ју усло ви жи во та у де лу на се ља ко ји ни је 
ди рект но угро жен, па је у истом пе ри о ду нео п ход но обез бе ди ти 
усло ве и спро ве сти пре се ље ња и из овог де ла на се ља. 

На овај на чин ства ра ју се пред у сло ви за отва ра ње ПК По ље 
„Е”, ко ји је обје кат стра те шког зна ча ја за ру дар ско-енер гет ски сек-
тор и од јав ног и на ци о нал ног ин те ре са. По вр шин ски коп По ље 
„Е” је за мен ски ре сурс и при род ни на ста вак По ља „Д”. Про це ње-
не ре зер ве из но се око 350 ми ли о на то на угља, а у пр вој фа зи раз-
во ја тре ба ло би да бу де от ко па но око сто ми ли о на то на. Ле жи ште 
овог по ља се про сти ре на по вр ши ни од око де сет ква драт них ки-
ло ме та ра, а пре се ца га ре ка Пе штан, као и не ко ли ко да љин ских 
пу те ва. Про це не го во ре да се на овом про сто ру, у два угље на сло-
ја, на ла зи лиг нит од лич ног ква ли те та (пре ко 8.400 КЈ/kg).

15. ЗО НА УТИ ЦА ЈА ПК „ПО ЉЕ Д” У ДЕ ЛУ НА СЕ ЉА ВРЕ О ЦИ

15.1.Полазнеоснове

Део на се ља Вре о ци пре ма КО Ве ли ки Цр ље ни на ла зи се из-
ван гра ни ца екс пло а та ци о ног под руч ја Ко лу бар ског лиг нит ског 
ба се на, па с тим у ве зи ни је ди рект но угро жен ру дар ским ра до-
ви ма. До ма ћин ства ло ци ра на у том де лу на се ља, пре ма од ред ба ма 
Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за на се ље Вре о ци, ко ри сти ла су ре-
жим из град ње за на се ља ко ја ни су пред ви ђе на за пре се ље ње до 
2020. го ди не. 

Скуп шти на град ске оп шти не Ла за ре вац је на сед ни ци од 17. 
де цем бра 2008. го ди не (Од лу ка бр. Број 06-145/2008-IХ) до не-
ла План ге не рал не ре гу ла ци је за на се ље Вре о ци (у да љем тек сту: 
План ге не рал не ре гу ла ци је), као и „Про грам пре се ље ња Вре о ца” 
(у да љем тек сту: Про грам пре се ље ња) и „Стра те шку про це ну ути-
ца ја Пла на ге не рал не ре гу ла ци је на жи вот ну сре ди ну”, као са став-
не де ло ве Пла на ге не рал не ре гу ла ци је. 

До но ше њем Пла на ге не рал не ре гу ла ци је ство рен је план ски 
основ да Вла да утвр ди јав ни ин те рес за спро во ђе ње екс про при ја-
ци је и ад ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти и у овом де лу на-
се ља (Ре ше ње Вла де 05 број 465-7455/2011 од 29. сеп тем бра 2011. 
го ди не).

План ге не рал не ре гу ла ци је и Про грам пре се ље ња за сно ва ни 
су на Про грам ским осно ва ма за пре се ље ње на се ља Вре о ци (у да-
љем тек сту: Про грам ске осно ве) ко је је усво јио УО ЈП ЕПС-а (број 
I-953/3 од 12. но вем бра 2007. го ди не), а по твр ди ла Вла да Ре ше-
њем (05 број 310-5277/2007-3 од 22. но вем бра 2007. го ди не), ко јим 
су утврђенe оба ве зе уче сни ка у пре се ље њу Вре о ца у од но су на 
спро во ђе ње ак тив но сти ве за них за пре се ље ње. До го во ре ни усло-
ви пре се ље ња до ма ћин ста ва ре гу ли са ни су пот пи си ва њем од го ва-
ра ју ћих уго во ра о усло ви ма пре се ље ња. Та ко ђе, пред ви ђе но је да 
се у то ку спро во ђе ња Про гра ма пре се ље ња у де лу на се ља ко ји је 
ин ди рект но угро жен ру дар ским ак тив но сти ма спро ве де но во из ја-
шња ва ње о усло ви ма пре се ље ња. 

РБ „Ко лу ба ра” је, у до го во ру са пред став ни ци ма МЗ Вре о ци, 
по кре ну ла ини ци ја ти ву да се то ком ју на ме се ца 2013. го ди не спро-
ве де ан ке та до ма ћин ста ва ко ја жи ве у де лу на се ља Вре о ци ко ји 
ни је ди рект но угро жен ру дар ским ра до ви ма, ка ко је то и пред ви ђе-
но од ред ба ма Пла на ге не рал не ре гу ла ци је и Про гра ма пре се ље ња, 
као и на осно ву „Про грам ских осно ва за пре се ље ње на се ља Вре-
о ци” (2007). Из ја шња ва ње је ор га ни зо ва но са ци љем да се утвр ди 
број до ма ћин ста ва ко ја би се опре де ли ла да оста ну да жи ве у на се-
љу Вре о ци (Kусања) и њи хо вог про стор ног рас по ре да, и про це ни 
мо гућ ност уре ђе ња и за шти те на се ља од не га тив них ути ца ја ру-
дар ских ак тив но сти. Из ја шња ва њем је об у хва ће но 46 до ма ћин ста-
ва ко ја жи ве у овом де лу Вре о ца, а вла сни ци не по крет но сти ни су 
скло пи ли уго вор о усло ви ма пре се ље ња са РБ „Ко лу ба ра”. 
–––––––––––––––
92 Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је и Про гра мом пре се ље ња пред ви ђе но је пре се ље ње 

до ма ћин ства Мар ја но вић (Ми хај ла) Сло бо да на (к.п. бр. 132 КО Бу ро во, озна ка у 
од го ва ра ју ћим та бе лар ним пре гле ди ма 30Б-15/15) пре ма ди на ми ци пре се ље ња 
ко ја је утвр ђе на за на се ље Зе о ке.
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Укуп но де сет вла сни ка су се из ја сни ли да же ле да са сво јим 
до ма ћин ством оста ну да жи ве у Вре о ци ма на по сто је ћој пар це ли 
и да не ће тра жи ти екс про при ја ци ју не по крет но сти ко ји ма рас по-
ла жу у де лу КО Вре о ци ко ји ни је ди рект но угро жен ру дар ским ра-
до ви ма.

Од укуп ног бро ја вла сни ка ко ји су пре из ја шња ва ња за сно ва-
ли уго вор ни од нос о усло ви ма пре се ље ња са ПД РБ „Ко лу ба ра”, 
са мо два (2), и то је дан вла сник и је дан од мо гу ћих на след ни ка, 
из ја сни ли су се да же ле да оста ну да жи ве у Вре о ци ма. 

По ла зе ћи од то га да је Про стор ним пла ном овај део на се-
ља Вре о ци ре зер ви сан за но ву при вред ну зо ну и има ју ћи у ви ду 
број вла сни ка не по крет но сти (око 6%) ко ји су се опре де ли ли да са 
сво јим до ма ћин ством оста ну да жи ве у овом де лу на се ља Вре о ци 
(Kусања) и про стор ног рас по ре да тих до ма ћин ста ва утвр ђе но је да:

1. не по сто је ра ци о нал ни раз ло зи за оп ста нак и функ ци о ни-
са ње овог де ла Вре о ца као са мо стал ног на се ља;

2. не по сто ји по тре ба за из град њом но вих обје ка та јав них 
слу жби у овом де лу на се ља Вре о ци; до ма ћин ства до њи хо вог ко-
нач ног пре се ље ња упу ће на су на ко ри шће ње по сто је ћих јав них 
слу жби у Вре о ци ма до пре стан ка њи хо ве функ ци је, од но сно на 
објек те јав них слу жби у Ве ли ким Цр ље ни ма и Ла за рев цу; 

3. ЈП ЕПС и РБ „Ко лу ба ра” омо гу ће свим ста нов ни ци ма/до-
ма ћин стви ма са стал ним пре би ва ли штем у на се љу Вре о ци из овог 
де ла на се ља пре се ље ње до 2018. го ди не у скла ду са Про грам ским 
осно ва ма.

С об зи ром на то да ће усло ви жи во та у овом де лу Вре о ца, на-
кон пре се ље ња ве ћи не до ма ћин ста ва из на се ља, ру ше ња екс про-
при са них обје ка та и ин тен зи ви ра ња ру дар ских ак тив но сти на ко пу 
По ље „Д” би ти бит но по гор ша ни и на осно ву из вр ше них ана ли за, 
план ска про по зи ци ја „део на се ља ко ји ни је ди рект но угро жен ру-
дар ским ра до ви ма” за ову про стор ну це ли ну се ме ња у ка те го ри ју 
„зо на не по сред ног ути ца ја ру дар ских ак тив но сти”.

С тим у ве зи, ста вља се ван сна ге део план ских ре ше ња и 
про по зи ци ја Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за Про стор ну це ли ну 
По ље „Д”, пот це ли на „Део Вре о ца ко ји ни је ди рект но угро жен ру-
дар ским ра до ви ма”, а у скла ду са план ским ре ше њи ма Про стор-
ног пла на утвр ђу ју се но ва пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња за 
овај део План ског под руч ја ПГР Вре о ца.

15.2.Просторниобухватиграницапросторнецелине

Зо на не по сред ног ути ца ја ПК По ље „Д” об у хва та део под-
руч ја КО Вре о ци по вр ши не од 157,6 ha уну тар гра ни це са сле де-
ћим опи сом: од по чет не тач ке (А59) по спољ ној гра ни ци к. п. бр. 
386, 387, 389, 391/1, 392, 395/1, 397/1, 398/2, 402/1, 2377/2, 442/1, 
443/1, 438/8, 444/3, 444/1, 445/1, 446/1, 650/3 и 650/1 до тач ке (Б59), 
се че пар це лу по пра вој ли ни ји до тач ке (Б60), по но во je по ње ној 
гра ни ци , се че к. п. бр. 2366 из ме ђу та ча ка (Б61) и (Б62), по спољ ној 
гра ни ци к. п. бр. 689, 690, 694/4, 694/5, 696, 695, 914, по спољ ној 
гра ни ци к. п. бр. 694/2, се че је и да ље је по спољ ној гра ни ци 692/1, 
684/1, 693/3, 693/4, 189/2, 188/1, 191, 192 и 195, се че к. п. бр. 2392 
из ме ђу та ча ка (Б58) и (Б57), по спољ ним гра ни ца ма к. п. бр. 2392 
и 198/3, да ље се че к. п. бр. 2380 из ме ђу та ча ка (Б56) и (Б13) и да-
ље спољ ном гра ни цом ове пар це ле и к. п. бр. 200, 201, 208, по но-
во 201 и 200, спољ ном гра ни цом к. п. бр. 2380, 209/4, 209/3, 207, 
205/2 и 205/3 до тач ке (Б30), се че пар це лу 229/2 из ме ђу ове тач ке и 
тач ке (Б29), спољ ном гра ни цом к. п. бр. 229/1, 222/5, 222/2, 222/6, 
227, 226, 225/1 до међ не тач ке (22) на гра ни ци КО Вре о ци/КО В. 
Цр ље ни, по спољ ној гра ни ци к. п. бр. 2403 и да ље по ка та стар ској 
гра ни ци до по чет не тач ке (А59).

Ова гра нич на ли ни ја се у це ли ни по кла па са гра ни цом Пот-
це ли не 4 про стор не це ли не По ље „Д”, та ко да су и озна ке ка рак-
те ри стич них та ча ка ур ба ни стич ке ре гу ла ци је пре у зе те из Пла на 
ге не рал не ре гу ла ци је.93 

Зо на не по сред ног ути ца ја ру дар ских ак тив но сти утвр ђе на 
Про стор ним пла ном у це ли ни се по кла па са по вр ши на ма у окви ру 
гра ни це Пот це ли не 4 ко ја је утвр ђе на у Пла ну ге не рал не ре гу ла-
ци је. 
–––––––––––––––
93 Ма ња од сту па ња ко ор ди на та та ча ка су из раз ло га тех нич ког уса гла ша ва ња са са-

да ва же ћим ДКП за КО Вре о ци.

Ски ца 35: На ме на по вр ши на 2020. го ди не и Син хрон план  
ин фра струк тур них си сте ма

(из вод из Пла на ге не рал не ре гу ла ци је)

На об у хва ће ним по вр ши на ма не ће се при ме њи ва ти план ске 
про по зи ци је и пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња утвр ђе на у 
Пла ну ге не рал не ре гу ла ци је и то у по гла вљи ма: 

– V КОН ЦЕПТ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ И НА МЕ НА ПО ВР ШИ НА, 
2. Про це на мо гућ но сти раз во ја на се ља Вре о ци и 3. На ме на по вр-
ши на са би лан си ма, Та бе ла 1: Би лан си по вр ши на по про стор ним 
це ли на ма и пот це ли на ма, у де лу пре те жна на ме на 2020. го ди не за 
про стор ну це ли ну По вр шин ски ко по ви, Пот це ли на 4 („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 54/08, стр. 60 и 61 и 68);

– VI ОП ШТА ПРА ВИ ЛА ИЗ ГРАД ЊЕ И УРЕ ЂЕ ЊА ПРО-
СТО РА, Та бе ла 1 и Та бе ла 2 („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 54/08, стр. 70 и 71); 

– 1.2. Оп шта пра ви ла за из град њу и уре ђе ње про сто ра у про-
стор ним це ли на ма и пот це ли на ма, Про стор на це ли на „По ље Д”, 
Пот це ли на 4 („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 58/08, стр. 71 
и 72).

Да ље уре ђе ње об у хва ће них по вр ши на ре гу ли са ће се у скла ду 
са про по зи ци ја ма Про стор ног пла на.

15.3.Планирананаменаиначинкоришћењаземљишта,
правилауређењаиправилаграђења

Овим пра ви ли ма се бли же де фи ни ше на ме на про сто ра у 
овом де лу на се ља Вре о ци од јав ног ин те ре са за раз вој ру дар ско-
енер гет ског ком плек са у Ко лу бар ском ба се ну. 

У скла ду са чла ном 16. став 2. Пра вил ни ка о са др жи ни, на-
чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког 
пла ни ра ња за део на се ља Вре о ци утвр ђен као „зо на не по сред ног 
ути ца ја ру дар ских ак тив но сти на око ли ну” ус по ста вља се пре те-
жна на ме на ру дар ске ак тив но сти. 

На об у хва ће ним по вр ши на са ко јих су укло ње ни објек ти пре-
се ље них до ма ћин ста ва и дру ге екс про при са не не по крет но сти, у 
план ском пе ри о ду мо гу ће је ор га ни зо ва ти пра те ће и по моћ не ру-
дар ске ак тив но сти, од но сно из гра ди ти објек те ко ји у сми слу За-
ко на о ру дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва њи ма пред ста вља ју 
ру дар ске објек те на ме ње не пра те ћим и по моћ ним ру дар ским ак-
тив но сти ма (укљу чу ју ћи одр жа ва ње ру дар ских обје ка та, по стро је-
ња, ма ши на и уре ђа ја, упра вља ње ру дар ским от па дом, спро во ђе ње 
са на ци је и ре кул ти ва ци је) и то сле де ће објек те:

– ру дар ске објек те, по стро је ња и уре ђа је у функ ци ји при пре-
ме ге о ло шких и ру дар ских ис тра жи ва ња, 

– тран спорт не и дру ге си сте ме у окви ру тех но ло ги је тран-
спор та угља до нпр. де по ни ја за хо мо ге ни за ци ју, 

– објек те и по вр ши не на ме ње не при вре ме ном од ла га њу ру-
дар ског от па да (из у зев ја ло ви не) на ме сту на ста ја ња до ко нач ног 
од ла га ња, 

– објек те, по стро је ња и уре ђа је за за шти ту руд ни ка од под-
зем них и по вр шин ских во да; 

– објек те, по стро је ња и уре ђа је ко ји чи не це ли ну са елек-
трич ном мре жом руд ни ка; и

– глав не и по моћ не ма га ци не и скла ди шта ма те ри ја ла и опре-
ме са пра те ћим кан це ла риј ским и ла бо ра то риј ским про сто ром. 



27. новембар 2017. Број 107 217
Мо гу ћа је по по тре би из град ња и дру ге пра те ће тех нич ке и 

тех но ло шке ин фра струк ту ре у ци љу ор га ни за ци је екс пло а та ци је 
ре зер ви нпр. дру гих ми не рал них си ро ви на. Ни је пред ви ђе на из-
град ња обје ка та и по стро је ња за се па ра ци ју, при пре му и пре ра ду 
угља, де по ни ја за хо мо ге ни за ци ју и сл.

Сви пла ни ра ни објек ти и ак тив но сти мо ра ју би ти про јек то ва-
ни, из ве де ни и у функ ци ји уз при ме ну за штит них ме ра и уз мак си-
мал ну кон тро лу пре но ше ња ути ца ја из рад не у жи вот ну сре ди ну. 

По је ди нач не екс про при са не не по крет но сти (згра де и дру ги 
објек ти), за ко је се до ка же оправ да ност адап та ци је за по тре бе пра-
те ћих и по моћ них ру дар ских ак тив но сти, за јед но са зе мљи штем 
мо гу би ти при ве де не пла ни ра ној на ме ни.

На кон са гле да ва ња кон цеп ци је ду го роч ног про стор ног раз во-
ја Ко лу бар ског ба се на пре ма од ред ба ма Про стор ног пла на пред-
ви ђа се ре зер ва ци ја про сто ра овог де ла на се ља „Ку са ња” за бу ду-
ћу ин ду стриј ску зо ну. При вред но-ин ду стриј ска зо на у Вре о ци ма 
и ком плекс око цр кве „По кров св. Бо го ро ди це”, као и по сто је ћи 
ин фра струк тур ни си сте ми, с об зи ром на то да се на ла зе из над 
моћ ног ле жи шта угља, би ће у пост план ском пе ри о ду из ме ште ни 
са са да шњих ло ка ци ја у скла ду са ди на ми ком раз во ја ру дар ских 
ра до ва у цен трал ном де лу Ба се на. С то га при про јек то ва њу ру дар-
ских обје ка та на ме ње них пра те ћим и по моћ ним ру дар ским ак тив-
но сти ма у овој зо ни у план ском пе ри о ду, у по гле ду оправ да но сти 
ин ве сти ци ја и про стор них усло вље но сти ко је мо гу иза зва ти, узе ти 
у об зир њи хо ву евен ту ал ну при вре ме ност.

С об зи ром на то да на овом про сто ру екс пло а та ци ја угља ни-
је пла ни ра на за др жа ва ју се у функ ци ји, одр жа ва ју и по по тре би 
ре кон стру и шу у све му пре ма пра ви ли ма Про стор ног пла на, јав ни 
пу те ви (не ка да шњи ДП IIБ-363/Р-201, не ка те го ри са не и на сељ ске 
са о бра ћај ни це у ре гу ла ци ји утвр ђе ној Пла ном ге не рал не ре гу ла-
ци је) и дру ги ин фра струк тур ни објек ти од зна ча ја за ши ре под-
руч је и ру дар ско- енер гет ски сек тор, нпр. 2ДВ 35 kV Цен трал на 
ра ди о ни ца + Су ша ра. (План ге не рал не ре гу ла ци је, Кар та број 8: 
Син хрон план). 

Усло ви из град ње, ре кон струк ци је и адап та ци је обје ка та до-
ма ћин ста ва, као и усло ви из град ње и ре кон струк ци је у окви ру ко-
му нал не ин фра струк ту ре и обје ка та јав них слу жби у на се љу утвр-
ђу ју се ди рект ном при ме ном оп штих пра ви ла упо тре бе зе мљи шта, 
гра ђе ња, уре ђе ња и за шти те про сто ра (Део дру ги, I Оп шта пра-
ви ла упо тре бе зе мљи шта, гра ђе ња, уре ђе ња и за шти те про сто ра, 
Та бе ла 63 и Та бе ла 64) и то:

– ни је до зво ље но фор ми ра ње но вих гра ђе вин ских пар це ла пар-
це ла ци јом на гра ђе вин ском зе мљи шту из ван гра ђе вин ског под руч ја;

– ни је до зво ље на из град ња, но вих обје ка та (стам бе них и дру гих 
згра да и пра те ћих обје ка та) на по сто је ћем из гра ђе ном зе мљи шту;

– на по сто је ћим објек ти ма мо гу ће је са мо те ку ће одр жа ва ње, 
без до град ње, ре кон струк ци је и пре зи ђи ва ња; 

– из у зет но, у усло ви ма ка да су по сто је ћи објек ти у та квом 
екс пло а та ци о ном ста њу да су скло ни па ду или не бе збед ни за да-
ље ко ри шће ње, по ред ру ше ња објек та, мо гу ће из во ђе ње нео п ход-
них са на ци о них ра до ва на укла ња њу де рут них еле ме на та и њи хо-
вој за ме ни или оја ча њу, на осно ву одо бре ња над ле жног ор га на по 
при ја ви ра до ва. 

На об у хва ће ним по вр ши на ма ко ри сник екс про при ја ци је 
обез бе ди ће про стор не усло ве за ко ри шће ње екс про при са ног по-
љо при вред ног зе мљи шта до за у зи ма ња за по тре бе ру дар ства.

С тим у ве зи пред ви ђе но је тех нич ко одр жа ва ње, као и евен-
ту ал но из во ђе ње но вих пољ ских пу те ва за обез бе ђе ње аде кват не 
са о бра ћај не по ве за но сти овог де ла на се ља са дру гим де ло ви ма 
ата ра Вре о ци.

15.4.Смерницезаспровођењепланскогдокумента

Про грам ским осно ва ма за пре се ље ње на се ља Вре о ци (у да-
љем тек сту: Про грам ске осно ве) ко је је усво јио УО ЈП ЕПС-а (број 
I-953/3 од 12. но вем бра 2007. го ди не), а по твр ди ла Вла да Ре ше њем 
(05 број 310-5277/2007-3 од 22. но вем бра 2007. го ди не), утврђенe 
су оба ве зе уче сни ка у пре се ље њу Вре о ца и га ран ци је у од но су на 
спро во ђе ње ак тив но сти ве за них за пре се ље ње.

За по тре бе пре се ље ња до ма ћин ста ва и одр жа ва ња функ ци о-
ни са ња и уре ђе ња де ла на се ља Вре о ци ко ји ни је ди рект но угро-
жен бу ду ћим ру дар ским ак тив но сти ма из ра ди ће се Опе ра тив ни 
про грам на осно ву ко јег ће се пред у зи ма ти ко ор ди ни са не ак тив но-
сти у ве зи са свим аспек ти ма пре се ље ња.

У окви ру ак тив но сти на опе ра ци о на ли за ци ји Про гра ма пре-
се ље ња Вре о ца обез бе ди ти функ ци о ни са ње овог де ла на се ља као 
и дру гих де ло ва Вре о ца ко ји ни су до са да пре се ље ни, а пре све га 
у ве зи са одр жа ва њем ко му нал не опре мље но сти и с об зи ром на 
до ступ ност јав ним на сељ ским са др жа ји ма у то ку пре се ље ња на-
се ља.

На овим по вр ши на ма, до ко нач ног пре се ље ња на се ља, у то ку 
екс пло а та ци је угља и на кон то га, ус по ста ви ти си стем пер ма нент-
ног пра ће ња еко ло шких па ра ме та ра и обез бе ди ти кроз из ра ду од-
го ва ра ју ћег про јек та и про гра ма мо ни то рин га ја сне про це ду ре и 
по ступ ке за сма ње ње оче ки ва них пре ко ра че ња. 

Уре ђе ње по вр ши на за по тре бе из ме шта ња по сто је ћих ка па-
ци те та из При вред но-ин ду стриј ске зо не Вре о ци и из град њу но вих 
ка па ци те та у окви ру пра те ћих ру дар ских ак тив но сти на про сто ру 
на се ља Ку са ња (об у хва ће ни део Вре о ца) ко ји је ре зер ви сан за бу-
ду ћи ру дар ско-енер гет ско-ин ду стриј ски ком плекс је на осно ву но-
ве план ске до ку мен та ци је. Ак тив но сти у план ском пе ри о ду су у 
оби му и уз огра ни че ња пре ма овим пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви-
ли ма гра ђе ња.

16. ЗО НА УТИ ЦА ЈА ПК „ПО ЉЕ Д” У ДЕ ЛУ НА СЕ ЉА  
МЕ ДО ШЕ ВАЦ

16.1.Полазнеоснове

Це ло куп на по вр ши на КО Ме до ше вац (10 km²) у град ској 
оп шти ни Ла за ре вац, те ри то ри ја гра да Бе о гра да, на ла зи се у екс-
пло а та ци о ном под руч ју Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на. Ве ћи део 
на се ља (487 до ма ћин ста ва) је до 2007. го ди не пре се љен из зо не 
отва ра ња и раз во ја ПК „По ље Д”, та ко да пре ма по да ци ма из по-
след њег по пи са у на се љу жи ви 650 ста нов ни ка. Пре се ље ња су вр-
ше на ор га ни зо ва но на ло ка ци ју „Цр не Ме ђе” (тзв. Но ви Ме до ше-
вац), где је за по тре бе пре се ље них до ма ћин ста ва из Ме до шев ца и 
дру гих на се ља фор ми ран и од го ва ра ју ћи на сељ ски цен тар са нео-
п ход ним јав ним слу жба ма. 

Пре о ста ли део на се ља Ме до ше вац се на ла зи из над лиг нит-
ског ле жи шта у зо ни раз во ја ру дар ских ра до ва у ПК „По ље Е” у 
да љој бу дућ но сти. План ске про по зи ци је за овај део на се ља утвр-
ђе не су у Пла ну ге не рал не ре гу ла ци је за на се ље Вре о ци („Слу жбе-
ни лист гра да Бе о гра да”, број 54/08 – у да љем тек сту: План ге не-
рал не ре гу ла ци је). 

Про грам пре се ље ња за овај део на се ља Ме до ше вац је са став-
ни део Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за под руч је на се ља Ба ро ше-
вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро во. План пре се ље ња до ма ћин ста ва 
из на се ља Ме до ше вац ускла ђен је са Аманд ма ни ма на Од лу ку о 
при сту па њу из ра ди Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за под руч је на-
се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро во (Скуп шти на ГО 
Ла за ре вац, број 06-78/2008/IX од 10. сеп тем бра 2008. го ди не). 
Аманд ма ни ма на од лу ку је зах те ва но пре се ље ње свих пре о ста-
лих до ма ћин ста ва до кра ја 2015. го ди не, с тим што ће се у пр вом 
план ском пе ри о ду из вр ши ти пре се ље ња из де ла на се ља се вер но 
од пу та Вре о ци–Кру ше ви ца. Пре ма аманд ма ни ма на од лу ку о из-
ра ди Пла на, до ма ћин стви ма је тре ба ло омо гу ћи ти по је ди нач но из-
ја шња ва ње да ли же ле пре се ље ње до 2015. го ди не или да оста ну 
да жи ве у на се љу и по сле 2020. го ди не, с об зи ром на пла ни ра ни 
раз вој ру дар ских ра до ва.

Из ја шња ва ње о усло ви ма пре се ље ња до ма ћин ста ва спро ве-
де но је у на се љу Ме до ше вац од 26–31. ју ла 2010. го ди не, а свих 
116 вла сни ка ко ји ис пу ња ва ју усло ве из Про гра ма пре се ље ња се 
опре де ли ло за пре се ље ње.

За пре се ље ње су се та да опре де ли ла и она до ма ћин ста ва 
(њих 15) ко ја жи ве у де лу на се ља из ме ђу ПК „По ље Д” и ин ду-
стриј ског ком плек са „Ко лу ба ра–Ме тал” у При вред но-ин ду стриј-
ској зо ни Вре о ци (део План ског под руч ја Пла на ге не рал не ре гу ла-
ци је за под руч је на се ља Вре о ци). То ком спро во ђе ња из ја шња ва ња 
вла сни ка зе мљи шта и глав них стам бе них обје ка та из гра ђе них на 
зе мљи шту на под руч ју КО Ме до ше вац, у на се љу Ме до ше вац, из-
вр ше но је и еви ден ти ра ње до ма ћин ста ва (16 до ма ћин ста ва) ко ја 
као ме сто пре би ва ли шта има ју стан у овом де лу на се ља Ме до ше-
вац, у тзв. Ко ло ни ји, у објек ти ма ко ји мо гу би ти пред мет екс про-
при ја ци је или ад ми ни стра тив ног пре но са и за ко је је пред ви ђе но 
да се пре се ља ва ју пре ма усло ви ма из Со ци јал ног про гра ма, ко ји је 
по се бан део Про гра ма пре се ље ња на се ља. 
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Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња Про стор ног пла на се из-
ра ђу ју се за део на се ља Ме до ше вац у ко јем жи ве ова до ма ћин ства 
са ци љем да се: (1) обез бе ди да љи раз вој ру дар ских ак тив но сти 
(пра те ћих) од јав ног ин те ре са у об у хва ће ном де лу на се ља и пре ма 
то ме план ски утвр ди но ва пре те жна на ме на про сто ра; (2) на осно-
ву про це не ути ца ја ру дар ских ра до ва у по вр шин ском ко пу „По ље 
Д” овај део на се ља ка те го ри зу је као „зо на не по сред ног ути ца ја ру-
дар ских ак тив но сти”; (3) омо гу ћи ус по ста вља ње план ског осно ва 
за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са, спро во ђе ње екс про при ја ци је не по-
крет но сти и пре се ље ње ста нов ни штва.

С тим у ве зи на по вр ши на ма у окви ру гра ни це ове про стор не 
це ли не не ће се при ме њи ва ти пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња 
утвр ђе на у Пла ну ге не рал не ре гу ла ци је. 

16.2.Просторниобухватиграницапросторнецелине

Зо на ути ца ја ПК „По ље Д” у де лу на се ља Ме до ше вац об у-
хва та и ути ца је пра ши не са де по ни је у Ме до шев цу пре ма Сту ди ји 
о про це ни ути ца ја про јек та за те че ног ста ња за из гра ђе ну де по ни ју 
пе пе ла и шља ке у Ме до шев цу, на укупноj по вр ши ни од 30,50 ha, у 
окви ру гра ни це план ског об у хва та ових пра ви ла уре ђе ња и пра ви-
ла гра ђе ња са сле де ћим опи сом: од тач ке Б31 на гра ни ци КО Вре-
о ци/Ме до ше вац и по тој гра ни ци до тач ке 12 у ко јој скре ће ге не-
рал но у прав цу ју го и сто ка по гра ни ци ка та стар ских пар це ла у КО 
Ме до ше вац до тач ке 10 у ко јој ме ња пра вац пре ма ју гу и по ли-
ни ји 10–Б37–А57 из ла зи на ре гу ла ци ју пу та Вре о ци–Кру ше ви ца 
код ме сног гро бља; скре ће у прав цу за па да по ре гу ла ци ји тог пу та 
до тач ке А56; да ље је по ли ни ји из ме ђу та ча ка 7–6–5–4–3–2–1 до 
по чет не тач ке.

Гра ни ца план ског об у хва та је не пре ки ну та ли ни ја из ме ђу та ча-
ка де фи ни са них ори јен та ци о ним ко ор ди на та ма у др жав ном ко ор ди-
нат ном си сте му, ко је тре ба про ве ри ти при ли ком обе ле жа ва ња на те-
ре ну и за по тре бе из ра де про је ка та пар це ла ци је и пре пар це ла ци је94. 

Об у хва ће не су сле де ће ка та стар ске пар це ле на под руч ју КО 
Ме до ше вац, ГО Ла за ре вац, те ри то ри ја гра да Бе о гра да: це ле к.п. 
бр. 658, 659/1, 659/2, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 
671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 689, 690, 691, 692, 693/1, 693/2, 
694, 698, 699, 702/1, 703/2, 709/1, 710/2, 711/2, 714/1, 714/3, 714/4, 
714/5, 715/1, 715/2, 716/1, 716/2, 716/3, 716/4, 717, 718/1, 719/1, 
719/4, 720/1, 720/2, 720/5, 721/1, 721/2, 722/1, 722/2, 723/1, 723/2, 
724, 725,726, 731, 733, 1698; и де ло ви к.п. бр. 1693, 1733/3. 

16.3.Планирананаменаиначинкоришћењаземљишта,
правилауређењаиправилаграђења

С об зи ром на то да се на ве ћем бро ју об у хва ће них пар це ла 
у ду жем вре мен ском пе ри о ду већ оба вља ју ру дар ске ак тив но сти 
на тран спор ту угља и де по но ва њу ру дар ског от па да, а да је овај 
део на се ља под не по сред ним ути ца јем по сто је ћих и пла ни ра них 
ру дар ских ак тив но сти на це ло куп ном план ском об у хва ту утвр ђу је 
се као пре те жна на ме на: пра те ће ру дар ске ак тив но сти.

С об зи ром на про по зи ци је Про стор ног пла на, од мах по ње-
го вом усва ја њу по кре ну ће се по сту пак утвр ђи ва ња јав ног ин те ре-
са и екс про при ја ци је не по крет но сти ра ди при во ђе ња об у хва ће них 
по вр ши на на ме ни и да љем уре ђе њу по вр ши на на ме ње них ру дар-
ским ак тив но сти ма од јав ног ин те ре са. 

С тим у ве зи на об у хва ће ним по вр ши на ма не ће се при ме њи-
ва ти план ске про по зи ци је и пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња 
утвр ђе на у Пла ну ге не рал не ре гу ла ци је и то у по гла вљи ма: 

– V КОН ЦЕПТ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ И НА МЕ НА ПО ВР ШИ НА, 
2. Про це на мо гућ но сти раз во ја на се ља Вре о ци и 3. На ме на по вр-
ши на са би лан си ма, Та бе ла 1: Би лан си по вр ши на по про стор ним 
це ли на ма и пот це ли на ма, у де лу пре те жна на ме на 2020. го ди не за 
про стор ну це ли ну „По ље Д”, Пот це ли на 2 („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, број 54/08, стр. 63 и и 67);

– VI ОП ШТА ПРА ВИ ЛА ИЗ ГРАД ЊЕ И УРЕ ЂЕ ЊА ПРО-
СТО РА, Та бе ла 1 и Та бе ла 2 („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 54/08, стр. 70 и 71);

– 1.2. Оп шта пра ви ла за из град њу и уре ђе ње про сто ра у про-
стор ним це ли на ма и пот це ли на ма, Про стор на це ли на „По ље Д”, Пот-
це ли на 2 („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да, број 58/08, стр. 71 и 72).
–––––––––––––––
94 На ро чи то про ве ри ти тач ке озна че не са А и Б, ко је су пре у зе те из Пла на ге не рал-

не ре гу ла ци је а с об зи ром на од сту па ње ди ги тал ног ка та стар ског пла на од под-
ло га ове ре них за по тре бе из ра де Пла на ге не рал не ре гу ла ци је 2007. го ди не.

Ме ња се опис гра ни це про стор не це ли не „По ље Д”, Пот це-
ли на 2 и При вред но-ин ду стриј ска зо на Вре о ци, Пот це ли на 1, та-
ко што се из план ског об у хва та Пла на ге не рал не ре гу ла ци је ис-
кљу чу ју по вр ши не у Зо ни ути ца ја ПК „По ље Д” у де лу на се ља 
Ме до ше вац, а гра ни це про стор них це ли на и пот це ли на по ме ра ју 
на гра ни цу План ског об у хва та ових пра ви ла Про стор ног пла на на 
сле де ћи на чин:

– за пад на гра ни ца Пот це ли не 2 про стор не це ли не „По ље Д” 
се утвр ђу је по ли ни ји А57–Б37–10; у оста лом де лу је на на чин ка-
ко је то де фи ни са но у Пла ну ге не рал не ре гу ла ци је; 

– гра ни ца Пла на ге не рал не ре гу ла ци је се по ме ра на ли ни ју 
Б31–1 до 7–А56 и да ље у сме ру ју го и сто ка ка ко је де фи ни са но у 
Пла ну ге не рал не ре гу ла ци је; по овој ли ни ји је де фи ни са на и ко-
рек ци ја гра ни це Пот це ли не 1 При вред но ин ду стриј ске зо не, а ти-
ме и гра ни ца оста лог гра ђе вин ског зе мљи шта (4.2. Опис гра ни це 
оста лог гра ђе вин ског зе мљи шта). 

Да ље уре ђи ва ње по вр ши на об у хва ће них гра ни цом план ског 
об у хва та ре гу ли са ће се у скла ду са про по зи ци ја ма Про стор ног 
пла на. 

У Пот це ли ни 1 ове про стор не це ли не (укуп но 18,75 ha и 
то це ле к.п. бр.: 667, 668, 669, 670, 671, 672, 675, 690, 691, 693/1, 
693/2, 698, 699, 702/1, 703/2, 709/1, 710/2, 711/2, 714/1, 714/3, 714/4, 
714/5, 715/1, 715/2, 716/1, 716/2, 716/3, 716/4, 717, 718/1, 719/1, 
719/4, 720/1, 720/2, 720/5, 721/1, 722/1, 722/2, 723/1, 723/2, 724, 725; 
и де ло ви к.п. бр. 673, 674, 677, 689, 692, 694, 1693, 1698 и 1733/3), 
на осно ву Опе ра тив ног пла на пре се ље ња ко ји ће се из ра ди ти на 
осно ву про по зи ци ја ПП као раз ра да Про гра ма пре се ље ња на се ља, 
по кре ну ће се пре се ље ње до ма ћин ста ва и ре а ли за ци ја тзв. Со ци-
јал ног про гра ма за пре се ље ња из ко лек тив них стам бе них згра да. 
Ко лек тив не стам бе не згра де су на ло ка ци ји „Ко ло ни ја” и то: при-
зем на згра да, ули ца Ко ло ни ја број 45, са јед ним дво соб ним ста ном; 
че ти ри двој на објек та, ули ца Ко ло ни ја бр. 40–43, са осам дво соб-
них ста но ва; и згра да „За во да”, ули ца Ко ло ни ја број 44, са јед ним 
дво соб ним и шест јед но соб них ста но ва, по вр ши не 46–59 m².

По вр ши не у окви ру Пот це ли не 1 са ко јих су до ма ћин ства 
пре се ље на и објек ти до ма ћин ста ва укло ње ни сук це сив но ће при-
во ди ти пла ни ра ној на ме ни, од но сно за у зи ма ти за по тре бе пра те-
ћих и по моћ них ру дар ских ак тив но сти.

На по вр ши на ма у Пот це ли ни 2 на ста ви ће се пра те ће ру дар-
ске ак тив но сти на де по но ва њу пе пе ла и шља ке.

Де по ни ја пе пе ла и шља ке у за штит ном по ја су ПК „По ље Д” 
у Ме до шев цу (Пот це ли на 2) из гра ђе на је као при вре ме но ре ше ње 
де по но ва ња ру дар ског от па да и то 2008. го ди не као пр ва фа за и 
за по тре бе дво го ди шњег ра да то пла не у Вре о ци ма. У дру гој фа зи 
пред ви ђе на је би ла из град ња дру ге де по ни је, не по сред но уз по сто-
је ћу у прав цу кон теј нер ског на се ља (упра ва „По ља Д”). Обе де-
по ни је су пред ви ђе не за при вре ме но од ла га ње от па да, до ње го вог 
тран спор та и трај ног скла ди ште ња у от коп ном про сто ру ПК По ље 
„Д”, где је, на кон окон ча не екс пло а та ци ја, про стор већ де гра ди-
ран. На кон по пу ња ва ња свих пет пла ни ра них ка се та де по ни је за 
трај но скла ди ште ње пе пе ла и шља ке, пред у зе ће се ак тив но сти на 
пре кри ва њу де по но ва ног ма те ри ја ла ми не рал ном ба ри је ром, на-
но ше ње про дук тив ног сло ја зе мље (мин. 1 m) и би о ло шка ре кул-
ти ва ци ја. 

Де по ни ја је из гра ђе на95 на уда ље но сти око 50 m од иви це ко-
па (Е+110), де лом у ис ко пу од око 3 m, а де лом из град њом од ма-
те ри ја ла из ис ко па, на си па ви си не до 4 m (ко та дна је 122,50 m; 
на сла бо про пу сном гли но ви том тлу дно је ис пла ни ра но у на ги бу 
пре кри ве но ХДПЕ фо ли јом де бљи не 2 mm; у га ба ри ту 60x240 m, 
обод ни на сип са на ги бом ко си на 1:1,5 и ши ри ном у кру ни 4 m). 
На 60 m од ме ста ис та ка ња из гра ђен је пре лив ни на сип об ло жен 
фо ли јом, та ко да су до би је на два по ља, ма ње за при мар но та ло-
же ње и ве ће за фи но та ло же ње. Из би стре на во да (око 90%) пре ко 
пре лив ног ко лек то ра пум па ма вра ћа у То пла ну као тех но ло шка во-
да за хи дра у лич ки тран спорт пе пе ла и шља ке. Хи дро ме ша ви на се 
фор ми ра у ма се ном од но су 1:8. Де по ни ја је осве тље на и снаб де ве-
на елек трич ном енер ги јом за рад пум пи. 

Из град ње но ве ка се те за де по но ва ње пе пе ла и шља ке
С об зи ром на то да је по сто је ћа де по ни ја за пу ње на до мак си-

мал не ко те де по но ва ња, нео п ход на је из град ња но ве при вре ме не 
–––––––––––––––
95 УРП из ме шта ња де ла тра се це во во да за тран спорт пе пе ла и шља ке у Вре о ци ма, 

Књи га III, Све ска 1-3: Тех нич ка ре ше ња при вре ме не де по ни је пе пе ла и шља ке, 
Прој ме тал ад, Бе о град 2007. го ди не.
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де по ни је не по сред но уз по сто је ћу. Га ба рит не и гра ђе вин ске еле-
мен те да ти у од го ва ра ју ћој ру дар ској тех нич кој до ку мен та ци ји96. 

Уред ба о од ла га њу от па да на де по ни је („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 92/10) – При лог 2, Тех нич ки и тех но ло шки усло ви за 
про јек то ва ње, из град њу и пу шта ње у рад де по ни је.

Уз прет по став ку функ ци о нал но сти по сто је ћег дре на жног си-
сте ма и усво је не фил тра ци о не ка рак те ри сти ка пе пе ла и дру гих ма-
те ри ја ла ко ји се ја вља ју на де по ни ји, зе мљи ште и под зем не во де 
ће би ти за шти ће ни од кон та ми ни ра ју ћих аген са са др жа них у про-
цед ним во да ма.

Прет ход на до ку мен та ци ја (до ку мен та ци ја ура ђе на за над ви-
ше ње ка се та А и Б до ко те 110,2 mнм) ба зи ра ла се на ис ку стви ма 
сте че ним на де по ни ја ма пе пе ла ТЕНТ–А и ТЕНТ–Б. На про сто ру 
ка се та ко је су би ле пред мет хи дро ди на мич ких ис пи ти ва ња (хи-
дро ди на мич ки мо де ли и про ра чу ни) ни су би ли по ста вље ни мо-
ни то ринг објек ти те је ре жим во да де фи ни сан хи по те тич ки – Уз 
прет по став ку функ ци о нал но сти по сто је ћег дре на жног си сте ма и 
усво је не фил тра ци о не ка рак те ри сти ка пе пе ла и дру гих ма те ри ја ла 
ко ји се ја вља ју на де по ни ји.

По ред обод ног на си па но ве ка се те на cca 5,0 m од уну тра-
шње иви це ко си не про јек то ва ти дре на жни си стем. Пре ма по сто-
је ћој прак си, при ме ни ти кла сич не дре на жне це ви ти па „Ра у дрил”, 
преч ни ка 250 mm. Ду би на дре на жног си сте ма нај ма ња је на по чет-
ку пре ма за пад ној стра ни на си па и ра сте пре ма ре ви зи о ним шах-
то ви ма. На ме сти ма скре та ња дре на же, по ста вља ју се ре ви зи о ни 
шах то ви. Дре на же се од по чет ка до ре ви зи о них шах то ва мо гу се 
гра ди ти са на ги бом од 2‰, а од ре ви зи о них шах то ва до пре лив не 
шах те на гиб се по ве ћа ва на 5‰97. Дре на жни те пих (са шљун ком и 
ге о тек сти лом), због при хва та ња пла ни ра не ко ли чи не во де, по ста-
ви ће се од про јек то ва не дре на же до но жи це ко си не на си па.

Спре ча ва ње уно ше ња пе пе ла у дре на жну цев по сти же се из-
ра дом дре на жне при зме на ги бом стра на 1:1 и дре на жне ви си не од 
75 cm, по ста вље њем ге о тек сти ла око дре на жне при зме ква ли те та 
300 gr/m² и за тр па ва њем дре на жне це ви шљун ком (мак си мум 5% 
зр на ма ње од 1 mm).

Но ва ка се та ће би ти осве тље на са стра не пре ма жи ча ри. 

16.4.Смерницезаспровођењепланскогдокумента

По по тре би ино ви ра ти ра ни је до нет План упра вља ња от пад-
ним пе пе лом и шља ком из То пла не у Вре о ци ма. Упо тре ба при вре-
ме них де по ни ја мо ра би ти у скла ду са вод ним ак ти ма и усло ви ма 
над ле жних ин сти ту ци ја, но си ла ца јав них овла шће ња.

Спро ве сти но во ис пи ти ва ње пе пе ла и ње го ву ка те го ри за ци ју. 
Акре ди то ва но те ло спро во ди ис пи ти ва ње пе пе ла од го ва ра ју ћом ме-
то дом на ко ју упу ћу је при ме на срп ског стан дар да из чла на 4. Уред бе 
о тех нич ким и дру гим зах те ви ма за пе пео, као гра ђе вин ски ма те-
ри јал на ме њен за упо тре бу у из град њи, ре кон струк ци ји, са на ци ји 
и одр жа ва њу ин фра струк тур них обје ка та јав не на ме не или се оба-
вља ју екви ва лент на ис пи ти ва ња ка ко би се про ве ри ла уса гла ше ност 
пе пе ла са од го ва ра ју ћим зах те ви ма из стан дар да SRPS EN 14227-4. 
Пе пео из тер мо е лек тра на и дру гих тер мо е нер гет ских по стро је ња 
мо же да се ко ри сти као гра ђе вин ски ма те ри јал за из град њу, ре кон-
струк ци ју, са на ци ју и одр жа ва ње ин фра струк тур них обје ка та јав не 
на ме не, ако ис пу ња ва зах те ве срп ског стан дар да SRPS EN 14227-4 
(Ме ша ви не ве за не хи дра у лич ким ве зи вом – Спе ци фи ка ци је – Део 4: 
Ле те ћи пе пео за ме ша ви не ве за не хи дра у лич ким ве зи вом). 
–––––––––––––––
96 „Тех нич ки ру дар ски про је кат из град ње но ве ка се те за де по но ва ње пе пе ла и шља-

ке из РЈ То пла не” (2012. го ди не, РБ „Ко лу ба ра” д.о.о., Огра нак „Про јект”).
97 У скла ду са Ди рек ти вом ЕУ 1999/31/ЕЦ о од ла га њу от па да на де по ни је.

Из ра ди ти Про јект и план мо ни то рин га и до след но га спро-
во ди ти до ко нач ног пре се ље ња на се ља и да ље у ци љу спре ча ва ња 
пре но ше ња ути ца ја у рад ну сре ди ну су сед них ин ду стриј ских ком-
плек са.

16.5.Утицајрударскихактивностина(део)насеља
Медошевац–прилог

На се ља у не по сред ној око ли ни по вр шин ског ко па и еми си је 
за га ђи ва ча из нпр. „Пре ра де”, из ло же на су опа сно сти од ди рект-
них ути ца ја из аспек та ква ли те та ва зду ха, во де и по тен ци јал не 
ими си је пре ко мер не бу ке, при че му се ри зик про це њу је у за ви сно-
сти од ве ли чи не (до зе, кон цен тра ци је) и ефе ка та не га тив ног ути-
ца ја, еспо зи ци је и ве ро ват но ће ку му ла тив ног деј ства. 

При ли ком утвр ђи ва ња зо не ути ца ја ру дар ских ак тив но сти 
на раз ма тра ни део на се ља Ме до ше вац ко ри шће не су про це не да-
те у ре ле вант ној сту диј ској до ку мен та ци ји раз ма тра ној и усво је ној 
у про пи са ним про це ду ра ма98 и по лу го ди шњи из ве шта ји о ста њу 
жи вот не сре ди не за пе ри од 2011–2015. го ди не Слу жбе за ЗЖС РБ 
„Ко лу ба ра”.

Екс пло а та ци ја лиг ни та на ПК „По ље Д” ути ца ла је, а и да-
ље ће ути ца ти на про ме не ре жи ма под зем них во да, та ко што ус-
лед оба ра ња ни воа под зем них во да све ве ћи број из во ри шта под-
зем них во да не ће би ти упо тре бљив. Тре ба на по ме ну ти да ду би на 
фил тер ских бу на ра мо же из но си ти и 500 m, па је с тим у ве зи и 
ути цај де пре си о ног лев ка ши ри.

Елек тро маг нет но и све тло сно зра че ње је огра ни че но ис-
кљу чи во на рад ну сре ди ну и не по сред ну бли зи ну опре ме и уре-
ђа ја (тран сфор ма то ри, опре ма за за ва ри ва ње). Ра ди о ак тив ност се 
си сте мат ски кон тро ли ше, по чев од 1992. го ди не, у по го ни ма ТЕ 
„Ко лу ба ра А” и „Пре ра да” и на де по ни ја ма пе пе ла и шља ке (Со ко-
ло во, Јун ко вац и са да Ме до ше вац). Ре зул та ти ука зу ју на по ве ћа ни 
са др жај ра ди о ну кле и да у пе пе лу и шља ци, али увек уз за кљу чак 
да они ра ди ја ци о но не угро жа ва ју око ли ну и ста нов ни штво.

Зна ча јан ри зик по здра вље ста нов ни штва у овом де лу на се-
ља Ме до ше вац пред ста вља ју ди рект ни ути ца ји угље не пра ши не и 
бу ке као по сле ди це ру дар ских ак тив но сти. При свим про це на ма 
тре ба има ти у ви ду су пер по зи ци ју са ути ца ји ма и из по го на „Пре-
ра де”. 

Ути цај угље не пра ши не на ре спи ра тор ни си стем за ви си од 
са др жа ја сло бод ног SiO2 (2–25%), с тим што че сти це ве ли чи не до 
5 μm до спе ва ју до плућ них ал ве о ла и мо гу иза зва ти ан тра ко зу и 
си ли ци – ан тра ко зу.

На осно ву при ка за рас по де ле кон цен тра ци ја су спен до ва них 
че сти ца око по вр шин ског ко па ко ја је да та у Сту ди ји о про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за те че ног ста ња екс пло а та ци је угља 
на по вр шин ском ко пу „По ље Д”, мо же се за кљу чи ти да ће при 
свим ус по ста вље ним сце на ри ји ма, са мо у слу ча ју зо не стам бе-
них обје ка та дуж трач них тран спор те ра за тран спорт угља до се-
па ра ци је до ћи до пре ко ра че ња гра нич не вред но сти од 120 μg/m³. 
Ана ли за сте пе на угро же но сти пре ма ме ре њи ма ква ли те та ва зду ха, 
раз ли чи тог оби ма и при ме ње не ме то де, спро во де се у овој зо ни у 
пе ри о ду од 90-тих го ди на до да нас.
–––––––––––––––
98 Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за те че ног ста ња екс пло а та ци је 

угља на по вр шин ском ко пу „По ље Д” РГФ, Ру дар ски од сек, 2007. го ди не; Сту-
ди ја о про це ни ути ца ја про јек та за те че ног ста ња за из гра ђе ну де по ни ју пе пе ла 
и шља ке у Ме до шев цу, По ље Д на жи вот ну сре ди ну, Ин сти тут за ру дар ство и 
ме та лур ги ју Бор, 2011. го ди не; „Тех нич ки ру дар ски про је кат из град ње но ве ка-
се те за де по но ва ње пе пе ла и шља ке из РЈ То пла не”, 2012. го ди не, РБ „Ко лу ба ра” 
д.о.о., Огра нак „Про јект”. 
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Ски ца 36: Рас по де ла кон цен тра ци ја су спен до ва них че сти ца око по вр шин ског ко па без при ме не (ле во) и уз при ме ну ме то да и по сту па ка 
за шти те (де сно)

Из вор:  Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за те че ног ста ња екс пло а та ци је угља на по вр шин ском ко пу „По ље Д”, РГФ, Ру дар ски од сек, 2007.

И ра ни је, то ком де ве де се тих го ди на спро ве де на ме ре ња ста ња за пра ше но сти и бу ке у зо ни стам бе них обје ка та дуж тра ка за тран-
спорт угља до се па ра ци је у зо ни до ма ћин ста ва ко ја су ло ци ра на 12 до 120 m од тра ке, на свим мер ним ме сти ма по ка за ла су пре ко ра че ња 
у зна чај ном оби му (59%). Про це не ни воа бу ке из тех но ло шког про це са за ре цеп то ре уда ље не до 1000 m од по вр шин ског ко па не пре ла зи 
до зво ље не вред но сти за стам бе но-по слов не зо не, али бу ду ћи да је БТУ си стем у не пре кид ном ра ду, а ти ме и ути ца ји ду го трај ни, мо ра ју 
се пред у зи ма ти од го ва ра ју ће за штит не ме ре. За вр шни део БТУ си сте ма, тра ка (C14), за тран спорт угља до Су ве се па ра ци је кроз раз ма-
тра ни део на се ља, од ко је су до ма ћин ства уда ље на 12–25 m, а нај ви ше 120 m, иза зи ва стал на пре ко ра че ња до зво ље ног ни воа бу ке, при 
че му тре ба има ти у ви ду и ре ал ну су пер по зи ци ју ути ца ја услед еми си је из са о бра ћа ја. 

Ски ца 37: Про це на ни воа бу ке око ПК „По ље Д”

Из вор: Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за те че ног ста ња екс пло а та ци је угља на по вр шин ском ко пу „По ље Д”, РГФ, Ру дар ски од сек, 2007. го ди не

Ре зул та ти ме ре ња ко ја је спро вео Ру дар ски ин сти тут 90-тих 
го ди на, за исте про из вод не и ме те о ро ло шке усло ве, по ка зу ју да су 
два до ма ћин ства уз тра ку не пре кид но из ло же на пре ко мер ном ути-
ца ју бу ке, код се дам до ма ћин ста ва су пре ко ра че ња до зво ље ног ни-
воа кон ста то ва на и у ноћ ном и у днев ном ре жи му, док су код оста-
лих ре зул та ти би ли на гра ни ци до зво ље них. Та ко ђе и из ве шта ји о 
ста њу жи вот не сре ди не у Ко лу бар ском ба се ну ука зу ју на по је ди-
нач на пре ко ра че ња у нпр. зо ни ути ца ја пре сип них ме ста.

На Ски ци 37 при ка за на је про це на ни воа бу ке у функ ци ји 
уда ље но сти ре цеп то ра од из во ра бу ке за ути цај 60 ре ал них из во-
ра бу ке у јед но вре ме ном ра ду (ба ге ри, пре сип на ме ста, од ла га чи, 
дре глај ни и бул до зе ри).

По тен ци јал на опа сност од по жа ра про це ње на је као мо гућ ност 
на ста ја ња ег зо ге них по жа ра ма њих раз ме ра на ру дар ској ме ха ни за-
ци ји (ба ге ри, од ла га чи, уто ва ри ва чи, бул до зе ри, ка ми о ни, ауто ци-
стер не), ко ји су крат ко трај ног ка рак те ра, бр зо се ло ка ли зу ју и га се, 
и ен до ге них по жа ра (као по сле ди ца ок си да ци је и са мо у па ле угље не 
ма те ри је, на ко си на ма отво ре них ета жа, од ла га ли шти ма и де по ни ја-
ма или на та ло же не угље не пра ши не на ру дар ској опре ми) за ко је је 
про це ње но да су ло кал ног ка рак те ра и не пред ста вља ју опа сност ни 
за рад ну, ни за жи вот ну сре ди ну (крат ко трај ни по жар 2011. го ди не 
или онај ве ћих раз ме ра кра јем 2014. го ди не у зо ни от ко па ва ња угље-
не ета же, на ло ка ци ји код ро тор ног ба ге ра „гло дар 8”, као и на про-
сто ру ру дар ског на се ља, код Управ не згра де „По ља Д” у Ме до шев цу).
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По сто је ће де по ни је пе пе ла и шља ке у Ко лу бар ском ба се ну 

пред ста вља ју по тен ци јал ни по вре ме ни из вор за га ђи ва ња зе мљи-
шта, по вр шин ских и под зем них во да и за га ђи ва ња ва зду ха, због 
ди рект ног пре лив ног ис пу шта ња от пад них во да у око ли ну или 
због ми гра ци је те шких и ток сич них ме та ла у под зем не во де и ду-
бље сло је ве зе мљи шта. Са су вих по вр ши на де по ни ја ве тар по вре-
ме но раз но си че сти це пе пе ла, услед ње го ве рас тре си то сти, ма ле 
гу сти не и фи не гра ну ла ци је. 

Ути цај при вре ме не де по ни је пе пе ла и шља ке из То пла не 
Вре о ци је про це њен као ма ли, с об зи ром на то да је де по ни ја об ло-
же на ХДПЕ фо ли јом и при ме њен за тво ре ни ци клус по врат не во де. 
Од ло же ни ма те ри јал је у вла жном ста њу та ко да се не оче ку је по-
ди за ње че сти ца пе пе ла и шља ке пу тем ве тра и тран спо но ва ње у 
жи вот ну сре ди ну. 

С об зи ром на при вре ме ни ка рак тер, ка ко по сто је ће, та ко и су-
сед не но ве де по ни је и на де се то стру ко уве ћа ну це ну тран спор та, 
про ме на тех но ло ги је пре пум па ва ња, та ко што би се фор ми ра ла гу-
ста хи дро ме ша ви на у об ли ку па сте са ма се ним од но сом 1:1.5, ни је 
про це ње на као оправ да на.

Са дру ге стра не пе пео и шља ка су на осно ву фи зич ко-хе-
миј ских ис пи ти ва ња99 из ве де них у ИРМ Бор (2009) ка рак те-
ри са ни као опа сни от пад (ин дек сни број из ка та ло га от па да 
100101/190205/190299 са упо треб ном вред но шћу). Ти ме је ство-
ре на оба ве за да се ми ни ми зи ра или спре чи штет ни ути цај про из-
ве де ног пе пе ла и шља ке на жи вот ну сре ди ну или да се пред ви ди 
ко ри шће ње де ла овог от па да у дру гим ин ду стриј ским гра на ма у 
све му пре ма Пла ну упра вља ња от пад ним пе пе лом и шља ком из 
То пла не у Вре о ци ма.

На осно ву до са да шњих ис ку ста ва и ли те ра тур них по да та ка, 
у окви ру Сту ди је о про це ни ути ца ја про јек та за те че ног ста ња за 
из гра ђе ну де по ни ју пе пе ла и шља ке у Ме до шев цу, По ље „Д” на 
жи вот ну сре ди ну, Ин сти тут за ру дар ство и ме та лур ги ју Бор, 2011, 
из ра ђе не су про це не да ће се су вих по вр ши на де по ни ја услед деј-
ства ја чих ве тро ва че сти це пе пе ла преч ни ка 50 μm ис та ло жи ти на 
ра сто ја њу до 50 m, од 20 μm до уда ље но сти од 200 m, а че сти це од 
10 μm чак до 500 m и с об зи ром на то по граф ске ка рак те ри сти ке 
утвр ђе на100. Ве ро ват но ћа ису ши ва ња и по ве ћа ње пла жа је из ра зи-
то уве ћа но у на ред ном пе ри о ду с об зи ром на то да је де по ниј ски 
про стор у це ли ни за пу њен и да се де по ни ја не ће ко ри сти ти до ко-
нач ног пра жње ња.

17. ЗО НА УТИ ЦА ЈА ПК „ТАМ НА ВА – ЗА ПАД НО ПО ЉЕ”  
У НА СЕ ЉУ СКО БАЉ

17.1.Полазнеоснове

Стра те ги јом раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 2025. 
го ди не са про јек ци ја ма до 2030. го ди не утвр ђе ни су енер гет ски 
ре сур си и по тен ци ја ли Ре пу бли ке Ср би је, ка ко фо сил на, кон вен-
ци о нал на (угаљ, наф та и при род ни гас), та ко и не кон вен ци о нал на 
го ри ва (уљ ни шкриљ ци), и об но вљи ви из во ри енер ги је, уз кон ста-
та ци ју да за да љи ду го роч ни раз вој енер ге ти ке уоп ште, а по себ но 
за про из вод њу елек трич не енер ги је, ре ал ну осно ву пред ста вља ју 
укуп не екс пло а та бил не ре зер ве угља, при че му су нај зна чај ни ја у 
Ре пу бли ци Ср би ји ле жи шта лиг ни та (ме ки мр ки угаљ). Кон ста то-
ва но је да је за одр жа ва ње ра да но вих тер мо ка па ци те та по треб но 
отва ра ње но вих по вр шин ских ко по ва, од но сно, да би се обез бе дио 
не сме тан рад по сто је ћих тер мо е нер гет ских бло ко ва у Ко лу бар-
ском ба се ну пред ви ђа ју се ин ве сти ци је у по сто је ће ко по ве („Там-
на ва – за пад но по ље”, По ља „Ц” и „Д”), отва ра ње по вр шин ског 
ко па По ље „Е” (Д/Е), као за мен ског ко па за коп По ље „Д” и отва-
ра ње по вр шин ског ко па По ље „Г”, као за ме не за коп „Ве ли ки Цр-
ље ни”, на на чин ка ко се то пла ни ра и у окви ру из ра де „Ду го роч-
ног про гра ма раз во ја угље них ба се на ЕПС-а”, 2015, РГФ – ЦПЕ и 
Корпоративнe и инвестиционe стра те ги је ЈП ЕПС, На црт, фе бру ар 
2014. го ди не.

По вр шин ски коп „Там на ва за пад но по ље” је нај мла ђи коп 
Ко лу бар ског ба се на, про јек то ван за про из вод њу од 12x106 t угља, 
–––––––––––––––
99 TCLP тест ток сич но сти ука зао је на при су ство те шких ме та ла ко ји се рас тва ра ју 

у кон так ту са ки се лим ки ша ма и мо гу иза зва ти за га ђе ње по вр шин ских и под зем-
них во да.

100 Гра ни ца ути ца ја пра ши не са де по ни је у Ме до шев цу из Сту ди је о про це ни ути ца-
ја про јек та за те че ног ста ња за из гра ђе ну де по ни ју пе пе ла и шља ке у Ме до шев цу 
при ка за на је на гра фич ком при ка зу ових пра ви ла као : гра ни ца ути ца ја де по ни је.

од но сно, 22x106 m³ от крив ке. Екс пло а та ци о но пра во РБ „Ко лу ба-
ра” на ле жи шту За пад но по ље ус по ста вље но је 1990. го ди не ре-
ше њем над ле жног ми ни стар ства број 310-02-0031/90 и во ди се на 
ли сту 321А. Пр ви ра до ви на овом ко пу су за по че ли 1984. го ди не 
из ра дом усе ка отва ра ња и од вод ња ва њем са се вер не, од но сно, се-
ве ро за пад не стра не ко па на осно ву „Глав ног про јек та отва ра ња, 
раз во ја и екс пло а та ци је по вр шин ског ко па „Там на ва – за пад но по-
ље” (1984. го ди не) у де лу КО Ка ле нић. Са от ко па ва њем от крив ке 
се за по че ло 1994. го ди не, а са екс пло а та ци јом угља 1995. го ди не 
на осно ву Глав ног ру дар ског про јек та по вр шин ског ко па Там на-
ва – за пад но по ље (1993. го ди не). С об зи ром на екс пло а та ци о не 
усло ве, пре све ра сло ја ва ње угља у ле жи шту, сма ње ни ин ве сти ци-
о ни ка па ци тет у го ди на ма уну тра шње и свет ске еко ном ске кри зе, 
на по ве ћа не зах те ве за обез бе ђе њем но ве и спе ци фич не ру дар ске 
опре ме и про бле ме са при ба вља њем зе мљи шта, коп се раз ви јао 
кроз ви ше ин ве сти ци о них ци клу са за шта је из ра ђи ва на сту диј ска 
и про јект на ру дар ска до ку мен та ци ја на ни воу де таљ них ру дар ских 
про је ка та, као и Сту ди ја о про це ни ути ца ја за те че ног ста ња по вр-
шин ског ко па „Там на ва – за пад но по ље” на жи вот ну сре ди ну про-
јек та: До пун ски ру дар ски про је кат по вр шин ског ко па „Там на ва – 
за пад но по ље”, 2007. го ди не, Ру дар ски ин сти тут, Бе о град–Зе мун, 
Идеј ни про је кат за шти те по вр шин ског ко па „Там на ва – за пад но 
по ље” од ве ли ких во да са ме ђу сли ва Клад ни це укљу чу ју ћи во де 
Ду бо ког по то ка, ко ји је 2002. го ди не из ра дио Ин сти тут „Ја ро слав 
Чер ни” и нај но ви ји Тех нич ки ру дар ски про јект од во ђе ња во да, 
2012. го ди не, Ин сти тут „Ја ро слав Чер ни” и др. 

Овај по вр шин ски коп у на ред ном пе ри о ду ула зи у но ви ин ве-
сти ци о ни ци клус, а у том сми слу се у окви ру ЈП ЕПС-а и Огран ка 
РБ „Ко лу ба ра” спро во де зна чај не ак тив но сти на при пре ми по стро-
је ња и дру гих ка па ци те та за хо мо ге ни за ци ју угља, на бав ци но ве 
спе ци фич не от коп не опре ме и ре а ли за ци ји Про јек та уна пре ђе ња 
жи вот не сре ди не у ПД „РБ Ко лу ба ра”, као и Пла на укљу чи ва ња 
за ин те ре со ва них стра на и Ак ци о ног пла на за за шти ту жи вот не 
сре ди не и со ци јал на пи та ња, ко ји су ње го ви са став ни де ло ви.

На кон спро ве де не са на ци је по сле ве ли ких по пла ва из 2014. 
го ди не, на под руч ју де ла КО Ка ле нић и КО Ра дље во у оп шти ни Уб 
и це ле КО Ма ли Бо рак у оп шти ни Лај ко вац, ко је је об у хва тио коп 
у свом на пре до ва њу до са да, на ста вља ју се ак тив но сти пред ви ђе-
не Пла ном ак ци ја за убла жа ва ње и мо ни то ринг ути ца ја на жи вот-
ну сре ди ну при ре а ли за ци ји про јек та ис пум па ва ња во де и му ља са 
ПК „Там на ва – за пад но по ље” и ус по ста вље ног ин те грал ног си-
сте ма мо ни то рин га у Ко лу бар ском ба се ну.

До 2020. го ди не по вр ши не за у зе те раз во јем ко па по ве ћа ће се 
на 12 km² ње го вим ула ском на под руч је на се ља Ско баљ, уз за у зи-
ма ње до дат них по вр ши на за дру ге ру дар ске ак тив но сти од ко јих 
су нај зна чај ни је ак тив но сти на од вод ња ва њу ко па, за тим ак тив но-
сти на пре се ље њу до ма ћин ста ва, из ме шта њу јав них обје ка та и из-
ме шта њу ме сног гро бља. 

Део по вр ши на у КО Ско баљ при ба вља се за по тре бе ко нач ног 
из ме шта ња ва жних ин фра струк тур них обје ка та из цен трал ног де ла 
Ба се на, као и за раз вој ПК „Ју жно по ље” у пост план ском пе ри о ду.

Пла ни ра не ак тив но сти су од јав ног ин те ре са и зах те ва ју 
бла го вре ме ну имо вин ску при пре му зе мљи шта, од но сно пре се ље-
ње на се ља Ско баљ, пре ма од лу ка ма над ле жних ор га на ЈП ЕПС и 
Огран ка РБ „Ко лу ба ра” у це ли ни, на на чин и у скла ду са план ским 
про по зи ци ја ма Про стор ног пла на и овим пра ви ли ма уре ђе ња и 
пра ви ли ма гра ђе ња, а на осно ву прак се ус по ста вље не у Ко лу бар-
ском ба се ну и дру гим ру дар ским ба се ни ма. За по тре бе пре се ље ње 
на се ља из ра ђен је Про грам пре се ље ња на се ља Ско баљ као са став-
ни део Про стор ног пла на (у да љем тек сту: Про грам пре се ље ња). 

За у зи ма ње ве ли ких по вр ши на зе мљи шта, де гра да ци ја еко-
си сте ма и пре се ље ње ста нов ни штва, од но сно про ме не у мре жи 
на се ља, нај зна чај ни ји су аспек ти струк тур них про ме на иза зва них 
екс пло а та ци јом лиг нит ског ле жи шта. Ово ме тре ба до да ти и ре ла-
тив но ви сок сте пен за га ђе ња сре ди не (ва зду ха, во де, тла и жи вог 
све та) од штет них еми си ја из енер гет ско-ин ду стриј ског ком плек-
са. Ин тен зи ван раз вој ру дар ско-енер гет ско-ин ду стриј ског си сте-
ма, ути че на убр за ње со цио-еко ном ских тран сфор ма ци ја у ба се ну 
(ур ба ни за ци је, де а гра ри за ци је), као и на про ме ну у раз ме шта ју и 
функ ци ја ма на сељ ских цен та ра. За по тре бе из во ђе ња ру дар ских 
ра до ва на те ри то ри ји оп шти не Лај ко вац из вр ше не су ма сов не екс-
про при ја ци је не по крет но сти на под руч ју КО Ма ли Бо рак и КО 
Ско баљ, што је до ве ло до пре се ље ња ве ли ког бро ја до ма ћин ста ва 
из из ових у дру га на се ља на под руч ју оп шти не, и то пре те жно на 
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под руч је Ја буч ја и Лај ков ца. Са пре се ље њи ма је за по че то по чет-
ком се дам де се тих го ди на, и до са да је ра се љен нај ве ћи број до ма-
ћин ста ва. Пре се ље ње је та да вр ше но ис кљу чи во по За ко ну о екс-
про при ја ци ји ис пла том не по крет но сти у нов цу без ор га ни зо ва ња 
ло ка ци ја за за јед нич ко пре се ље ње.

У по след њој раз вој ној фа зи (пре ма са да шњим пред ви ђа њи-
ма101 за кључ но са 2040-ом го ди ном) по вр шин ски коп „Там на ва – 
за пад но по ље”, по ред по вр ши на у КО Ско баљ, за у зе ће и ма ње де-
ло ве под руч ја КО Ја буч је у оп шти ни Лај ко вац.

17.2.Просторниобухват

Пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе ња об у хва ће но је це-
ло куп но под руч је КО Ско баљ на те ри то ри ји оп шти не Лај ко вац.

По ред про сто ра пред ви ђе ног за раз вој ПК „Там на ва – за-
пад но по ље”, ре зер ви сан је про стор за из ме шта ње ин фра струк-
тур них обје ка та из цен трал ног де ла Ба се на и раз вој ПК „Ју жно 
по ље” по сле 2020. го ди не. Об у хва ће но је око 563 ha из гра ђе них, 
по љо при вред них, шум ских и оста лих по вр ши на уну тар гра ни це 
ка та стар ске оп шти не Ско баљ де фи ни са не и обе ле же не гра нич ним 
бе ле зи ма пре ма су сед ним ка та стар ским оп шти на ма: КО Ра дље во 
(оп шти на Уб), КО Вре о ци и КО Цве то вац (град Бе о град, ГО Ла за-
ре вац) и КО Ма ли Бо рак и КО Ја буч је (оп шти на Лај ко вац).

На об у хва ће ном це ло куп ном под руч ју ка та стар ске оп шти не 
Ско баљ, пре ма за те че ном ста њу ко ри шће ња про сто ра, око 45% 
по вр ши на је при ба вље но пу тем екс про при ја ци је и ад ми ни стра-
тив ног пре но са за по тре бе ру дар ских ак тив но сти у прет ход ном 
пе ри о ду, нај ви ше до 1990. го ди не до ка да је пре се ље но 80-ак до-
ма ћин ста ва из ис точ ног де ла на се ља Ско баљ и на том про сто ру, 
по пре стан ку екс пло а та ци је, фор ми ра но уну тра шње од ла га ли ште 
у ПК „Там на ва – ис точ но по ље” (об у хва ће на је ис точ на и ју жна 
ко си на ко па, во до са бир ни ци, као и зо на тран спорт них си сте ма са-
да из ПК „В. Цр ље ни” до дро би ла не „Там на ва” и уто вар ног ме-
ста на ин ду стриј ској пру зи Вре о ци – ТЕНТ). Ма њи део зе мљи шта 
и дру гих за хва ће них не по крет но сти је екс про при сан у скла ду са 
За ко ном о от кла ња њу по сле ди ца по пла ва у Ре пу бли ци Ср би ји102. 
Овим за ко ном утвр ђен је јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, од но-
сно ад ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти, ра ди из град ње обје-
ка та утвр ђе них др жав ним про гра мом об но ве103 (за по тре бе из град-
ње вод них обје ка та и из во ђе ња са на ци о них и дру гих ра до ва пре ма 
Глав ном про јек ту обје ка та ин тер вент не за шти те ПК „Там на ва – за-
пад но по ље” и ПК „Ве ли ки Цр ље ни” од вод них то ко ва Ко лу ба ре, 
Пе шта на и Вра ни чи не по сле ве ли ке по пла ве, Ин сти тут за во до-
при вре ду „Ја ро слав Чер ни”, 2014, пре ра ђен у фор ми про јек та за 
гра ђе вин ску до зво лу), као и при вре ме но за у зи ма ње не по крет но-
сти ра ди из во ђе ња ра до ва об у хва ће них про гра мом об но ве. 

У крај њем се ве ро за пад ном де лу ка та стар ске оп шти не фор-
ми ра не су ре тен зи је дуж то ка Ду бо ког по то ка као део си сте ма 
за шти те ПК „Там на ва – за пад но по ље” од ве ли ких во да са ме ђу-
сли ва ре ке Клад ни це, од но сно при па да ју ћи де ло ви ре тен зи о них 
про сто ра и бра на са пра те ћим објек ти ма104. Овај си стем за шти те 
под ра зу ме вао је из град њу се дам ре тен зи о них бра на и фор ми ра ње 
ре тен зи ја у ни зу на Ду бо ком по то ку и по то ку Ра до вац, с тим што 
су са раз во јем по вр шин ског ко па за у зи ма ни про сто ри по је ди них 
ре тен зи ја, а у си стем за шти те укљу чи ва ле про јек то ва не уз вод не 
ре тен зи је. Са да шњем ста њу од го ва ра ус по ста вље ни си стем од две 
(че ти ри) ре тен зи је (Ре тен зи ја III и Ре тен зи ја IV’), ко ји функ ци о ни-
ше са пре ла зним ре ше њем си сте ма за од во ђе ње во да ка из ме ште-
ном ко ри ту ре ке Ко лу ба ре у I фа зи из ме шта ња и ко ји чи не сле де-
ћи објек ти: црп на ста ни ца Ре тен зи ја III, че лич ни по ти сни це во вод 
(Д = 400 mm) са пра те ћим објек ти ма од црп не ста ни це Ре тен зи-
ја III до Ко лу ба ре, црп на ста ни ца Ре тен зи ја IVа и че лич ни по ти-
сни це во вод (Д = 400 m) са пра те ћим објек ти ма од црп не ста ни це 
Ре тен зи ја IVа’’ до во до са бир ни ка у ПК „Там на ва ис точ но по ље” и 
ули ва у Ко лу ба ру уз вод но од тех но ло шког мо ста.
–––––––––––––––
101 „Ду го роч ни про грам раз во ја угље них ба се на ЕПС-а”, 2015, РГФ – ЦПЕ.
102 На род на скуп шти на усво ји ла је 16. ју ла 2015. го ди не За кон о из ме ни За ко на о от-

кла ња њу по сле ди ца по пла ва у Ре пу бли ци Ср би ји, та ко да је ва же ње овог за ко на 
би ло про ду же но до 31. де цем бра 2015. го ди не”.

103 Уред ба о утвр ђи ва њу Др жав ног про гра ма об но ве оште ће них обје ка та руд не про из-
вод ње и снаб де ва ња, од но сно Уред ба о из ме на ма и до пу на ма Уред бе о утвр ђи ва њу 
Др жав ног про гра ма об но ве оште ће них обје ка та руд не про из вод ње и снаб де ва ња.

104 План ски основ за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са и спро во ђе ње екс про при ја ци је 
пред ста вља ле су Из ме не и до пу на пла на де таљ не ре гу ла ци је за шти те ПК „Там-
на ва – за пад но по ље” од ве ли ких во да са ме ђу сли ва ре ке Клад ни це, ко ји се са 
до но ше њем Про стор ног пла на не ће при ме њи ва ти, а да ље уре ђе ње об у хва ће них 
по вр ши на спро во ди ће се на осно ву ових пра ви ла Про стор ног пла на.

На об у хва ће ним по вр ши на ма, из ван си сте ма за шти те ко-
па од ве ли ких во да у ак ту ел ној фа зи из гра ђе но сти, укљу чу ју ћи и 
тран спорт ни си стем до ре ци пи јен та као пре ла зно ре ше ње, по ред 
на сељ ских са о бра ћај ни ца и са о бра ћај ни ца ин тер ног ка рак те ра 
за по тре бе ру дар ских ак тив но сти (не ка да шњи јав ни пу те ви као у 
слу ча ју не ка да шњег ДП IIA 145 (Р 101а) или но во и згра ђе ни, као 
онај у зо ни Ре тен зи је IV’) и обје ка та и раз во да ко му нал не ин фра-
струк ту ре на ла зи се око 110 гру па обје ка та до ма ћин ста ва, од ко јих 
је стал но на ста ње но пе де се так, а оста ли се ко ри сте до за кљу че ња 
спо ра зу ма о на кна ди (по кре ну ти по ступ ци то ком 2007. и 2010. го-
ди не), од но сно у скла ду са ЗОЕ до пот пу ног укла ња ња. Та ко ђе, 
об у хва ће ни су јав ни на сељ ски са др жа ји ко ји ће се из ме шта ти пре-
ма ди на ми ци утвр ђе ној у Про гра му пре се ље ња на се ља Ско баљ: 1) 
фуд бал ско игра ли ште – на ла зи се на кат. пар це ли бр. 234 и 235, 
КО Ско баљ; 2) Основ на шко ла „Ди ми три је Ту цо вић” из Ја буч ја, 
ка та стар ска пар це ла број 228/1; 3) цр ква са дво ри штем – на ла зи се 
на кат. пар це ли број 671, обје кат ни је упи сан; и 4) се о ско гро бље, 
ко му нал ни обје кат на кат. пар це ли број 261.

Об у хва ће не по вр ши не ће у на ред ном пе ри о ду би ти ме сто ин-
тен зив них ак тив но сти на пре се ље њу на се ља, из град њи основ них 
ру дар ских обје ка та и пра те ћих и по моћ них ру дар ских ра до ва у зо-
ни по вр шин ског ко па. 

17.3.Наменапростора,начинкоришћењаземљишта,правила
уређењаиправилаграђења

17.3.1. На ме на про сто ра и на чин ко ри шће ња зе мљи шта

У скла ду са стра те шким опре де ље њи ма у ру дар ском сек то ру 
и раз вој ним пла но ви ма у Ко лу бар ском лиг нит ском ба се ну на об у-
хва ће ним по вр ши на ма до 2020. го ди не, с об зи ром на јав ни ин те-
рес, ус по ста ви ће се но ви на чин ко ри шће ња зе мљи шта и но ва на-
ме на про сто ра и то:

– зо на основ них ру дар ских ак тив но сти – 394,41 ha (по вр шин-
ски коп са уну тра шњим од ла га ли штем, тех нич ка ин фра струк ту ра, 
објек ти од вод ња ва ња и си стем за шти те од спољ них во да и др.);

– про стор ре зер ви сан за из ме шта ње ин фра струк тур них обје-
ка та из цен трал ног де ла Ко лу бар ског ба се на – 103,04 ha ( из ме-
шта ње ДП IБ 22, пру ге Бе о град Бар, р. Ко лу ба ре, 2 ДВ 110 kV и 
др. си сте ми ни жег ран га); 

– про стор ре зер ви сан за раз вој ПК „Ју жно по ље” – 65,70 ha;
– од но сно, укуп но 63,15 ha.
На про сто ру ре зер ви са ном за ин фра струк тур ни ко ри дор 

пред ви ђа се: (1) из град ња ин фра струк тур них обје ка та ма ги страл-
ног зна ча ја у ко ри до ру за њи хо во ко нач но из ме шта ње из зо на ру-
дар ских ак тив но сти – др жав ни пут ДП IB 22, ма ги страл на же ле-
знич ка пру га Бе о град–Бар, ре ка Ко лу ба ра у III фа зи из ме шта ња, 
да ле ко во ди ДВ 110 kV број 107/1 и 120/1; (2) основ не ру дар ске 
ак тив но сти у пост план ском пе ри о ду, а уре ђи ва ће се ди рект ном 
при ме ном пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња но вог план ског до-
ку мен та. До 2020. го ди не уре ђе ње и из град ња ће се од ви ја ти ис-
кљу чи во за по тре бе при ба вља ња зе мљи шта за утвр ђе не ко нач не 
на ме не, пре се ље ње на се ља и за ре а ли за ци ју не ких етап них ре ше-
ња, као у слу ча ју уре ђе ња под руч ја за хва ће ног по пла ва ма из ма-
ја 2014. го ди не пре ма пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе ња 
Про стор ног пла на или за по тре бе, пре све га, при вре ме ног раз во ја 
пра те ћих и по моћ них ру дар ских ак тив но сти (ло ги сти ка ко па). На 
де ва сти ра ним по вр ши на ма пре по ру чу је се спро во ђе ње ме ра при-
вре ме не ре кул ти ва ци је.

На про сто ру ре зер ви са ном за раз вој ПК „Ју жно по ље” основ-
не ру дар ске ак тив но сти ће се ус по ста ви ти у за ви сно сти од ди на-
ми ке раз во ја укуп них ка па ци те та Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на, 
на кон што до ђе до за у зи ма ња При вред но-ин ду стриј ске зо не у Вре-
о ци ма и по сто је ћег ин фра струк тур ног ко ри до ра, ула ском у зо ну ду-
бљих угље них сло је ва у ле жи шту при на пре до ва њу ПК По ље „Е” 
у прав цу ис ток–за пад. Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња за зо ну 
ПК „Ју жно по ље” би ће утвр ђе на но вим план ским до ку мен том.

17.3.2. Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња

На се ље Ско баљ
До ко нач ног пре се ље ња на се ља и укла ња ња по сто је ћих обје-

ка та до ма ћин ста ва, у скла ду са план ским про по зи ци ја ма Про-
стор ног пла на да тим у Де лу дру гом, у по гла вљу I Оп шта пра ви ла 
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упо тре бе зе мљи шта, гра ђе ња, уре ђе ња и за шти те про сто ра, 2. Из-
град ња, уре ђи ва ње и за шти та про сто ра у зо на ма ути ца ја ру дар-
ско-енер гет ског си сте ма, 2.1. Уре ђе ње на се ља ко ја се на ла зе из-
над лиг нит ског ле жи шта, та бе ле 63. и 64. при ме њи ва ће се сле де ћа 
пра ви ла:

– ре жим из град ње, ре кон струк ци је и адап та ци је обје ка та до-
ма ћин ста ва утвр ђу је се с об зи ром на ди на ми ку ру дар ских ра до ва 
и ди на ми ку пре се ље ња до ма ћин ста ва и јав них обје ка та утвр ђе ну у 
Про гра му пре се ље ња на се ља Ско баљ;

– не мо гу се фор ми ра ти но ве гра ђе вин ске пар це ле;
– на гра ђе вин ском зе мљи шту из ван гра ђе вин ског под руч ја 

(пре ма по сто је ћем на чи ну ко ри шће ња) ни је до пу ште но гра ђе ње 
но вих, ни ти до град ња или адап та ци ја по сто је ћих обје ка та до ма-
ћин ста ва (стам бе них, при вред них и пра те ћих еко ном ских) и по-
сто је ћих јав них обје ка та, из у зев евен ту ал не са на ци је по је ди нач них 
кон струк тив них скло по ва и за ме не по сто је ћих кућ них ин ста ла ци-
ја ра ди без бед но сти упо тре бе до пре се ље ња до ма ћин ста ва;

– уз мо гу ће те ку ће одр жа ва ње обје ка та, ин ста ла ци ја, дво ри-
шних за сто ра, огра да и мо би ли ја ра, ин ве сти ци о но одр жа ва ње је 
мо гу ће по при ја ви ра до ва и са гла сно сти ко ри сни ка екс про при ја-
ци је; 

– за бра ње на је из град ња ка пи тал них при вред них, ин ду стриј-
ских, ин фра струк тур них и дру гих обје ка та; и

– из град ња или ре кон струк ци ја на сељ ских ко му нал них обје-
ка та и мре жа за ви си, та ко ђе, од ди на ми ке ру дар ских ра до ва, од но-
сно од пла ни ра ног вре ме на за из ме шта ње, па се обез бе ђу је ис кљу-
чи во одр жа ва ње функ ци је по сто је ћих ин фра струк тур них обје ка та 
и мре жа у на се љу.

По вр шин ски коп „Там на ва – за пад но по ље”
Уре ђе ње про сто ра уну тар кон ту ра по вр шин ског ко па у на сту-

па њу спро ве шће се на осно ву од ред би За ко на о ру дар ству и ге о-
ло шким ис тра жи ва њи ма и при ме ном тех нич ких нор ма ти ва, пре-
по ру ка и усло ва да тих у Пра вил ни ку о тех нич ким зах те ви ма за 
по вр шин ску екс пло а та ци ју ле жи шта ми не рал них си ро ви на. 

Из ван про јек то ва не кон ту ре по вр шин ског ко па ус по ста вља 
се у обод ном по ја су (боч но и ис пред фрон та ру дар ских ра до ва): 
тзв. си гур но сни по јас за за шти ту ра ди ли шта и си гур ност ра да ру-
дар ске ме ха ни за ци је, дре на жни и ре ни бу на ри и дру ги хи дро тех-
нич ки објек ти и ин ста ла ци је за од вод ња ва ње ко па, при вре ме ни 
објек ти за по тре бе из во ђе ња ру дар ских ра до ва и то: са о бра ћај ни-
це, ли ниј ски тран спор те ри, скла ди шта го ри ва и ре про ма те ри ја ла, 
кон теј не ри за раз ли чи те на ме не (ис хра на, по вре ме ни сме штај рад-
ни ка, кан це ла ри је и др.), енер гет ски и те ле ко му ни ка ци о ни во до ви 
и дру га тех нич ка ин фра струк ту ре, уре ђа ји за мо ни то ринг и др.

Сви ови по је ди нач ни ру дар ски објек ти и ра до ви при вре ме ног 
су ка рак те ра.

За шти та од по вр шин ских во да ПК „Там на ва – за пад но по ље”
У окви ру III фа зе си сте ма за за шти ту од по вр шин ских во да у 

прет ход ном пе ри о ду ре а ли зо ва не су бра не и ре тен зи је III и IV’ на 
Ду бо ком по то ку, а у на ред ном пе ри о ду нео п ход но је из гра ди ти но-
ви си стем за од вод во да из ре тен зи ја на Ду бо ком по то ку ка но вом 
ре ци пи јен ту – по то ку Ско баљ. 

На ве де ни објек ти, уз по сто је ће објек те бра не и ре тен зи је III’ 
и IVа, оства ру ју нео п хо дан сте пен за шти те по вр шин ског ко па, а 
њи хо ва упо тре ба и гра ђе ње као ру дар ских обје ка та за за шти ту и 
од вод ња ва ње ко па у екс пло а та ци о ном под руч ју ре гу ли са на је за-
ко ном о ру дар ству и при ме ном тех нич ких нор ма ти ва и стан дар да 
за хи дро тех нич ке објек те.

Ко нач но ре ше ње си сте ма за од во ђе ње во да из ре тен зи ја на 
Ду бо ком по то ку ка по то ку Ско баљ са сто ји се из црп них ста ни ца 
уз ре тен зи је III, IVа и IV`, по ти сних це во во да из ових црп них ста-
ни ца ка по то ку Ско баљ, ве зног ка на ла од по ти сних це во во да до 
вр ха ја ру ге и ко лек то ра по ло же ног низ ја ру гу ка по то ку Ско баљ. 
Та ко ђе у овој фа зи пред ви ђе но је и уре ђе ње по сто је ћег ко ри та ре-
ке Ско баљ.

За по ти ски ва ње во де из црп не ста ни це „Ре тен зи ја III” ка по-
то ку Ско баљ, пред ви ђен је че лич ни це во вод мон та жно-де мон та-
жни (по ла же се по по вр ши ни те ре на, на при руб ни це). За овај це-
во вод су пред ви ђе не це ви ко је би се де мон ти ра ле из пре ла зног 
ре ше ња си сте ма за тран спорт во да из ре тен зи ја на Ду бо ком по-
то ку. На кра ју це во во да пред ви ђе на је из лив на гра ђе ви на у ве зни 
ка нал. Из лив на гра ђе ви на је про јек то ва на као за јед нич ки ар ми ра-
но бе тон ски обје кат за це во во де ко ји иду ка Ско ба љу из ре тен зи ја 
III, IVа и IV`.

Низ вод но од из лив не гра ђе ви не пред ви ђе но је об ла га ње дна 
и ко си на ко ри та ве зног ка на ла. Обло га је од гра ну ли са ног ло мље-
ног ка ме на, на под ло зи од све жег бе то на, за ли ве на це мент ним 
мал те ром.

Да би се во де из ре тен зи ја на Ду бо ком по то ку спро ве ле до 
по то ка Ско баљ, нео п ход но је да се из ве де ве зни ка нал са ко лек-
то ром од АБ це ви, ко ји по ве зу је ве зни ка нал са по то ком Ско баљ. 

Тра са ве зног ка на ла и ко лек то ра по ла зи од из лив не гра ђе ви не 
ко лек то ра у по сто је ће ко ри то по то ка Ско баљ. Ре ви зо ни шах то ви 
су пред ви ђе ни на ме сти ма пре ло ма тра се ко лек то ра. На кра ју ко-
лек то ра, од но сно на по чет ку ве зног ка на ла про јек то ва на је улив на 
гра ђе ви на ве зног ка на ла.

Улив на гра ђе ви на, спољ них ди мен зи ја 2,4x2,0 m, се ра ди 
од хи дро тех нич ког ар ми ра ног бе то на МБ 30, В6. До ња пло ча је 
де бљи не 30 cm, са зу бом на низ вод ном кра ју. Ис под до ње пло че 
пред ви ђен је слој чи сто ће од не ар ми ра ног бе то на, де бљи не 5 cm и 
слој шљун ка при род не гра ну ла ци је де бљи не 10 cm. Де бљи на зи-
до ва из лив не гра ђе ви не из но си 30 cm. 

За при ступ до ма ћин стви ма и њи ва ма, пред ви ђе ни су це ва сти 
про пу сти (укр шта ње ве зног ка на ла са по сто је ћим пу тем), пре ко 
ко јих је пред ви ђен пре лаз. 

Као ме ро дав ни про ти цај за ко ји су у про јект ној до ку мен та-
ци ји вр ше ни хи дра у лич ки про ра чу ни узет је мак си мал ни мо гу ћи 
про ти цај ко ји се мо же ја ви ти у си сте му за тран спорт во да (ка да 
ра де све пум пе на свим црп ним ста ни ца ма исто вре ме но) Q = 1,2 
m³/s уве ћан за во де Ско ба ља ко је се мо гу ја ви ти у тре нут ку од во-
ђе ња во да (про це ње но око 80 l/s). Та ко ђе су ура ђе ни про ра чу ни и 
за во де ма ње ве ро ват но ће по ја ве на по то ку Ско баљ, во де де се то го-
ди шњег и два де се то го ди шњег по врат ног пе ри о да. 

Ре зул та ти про ра чу на су по ка за ли да је ко ри то по то ка Ско баљ 
кроз се ло Ско баљ не до вољ не про пу сне мо ћи у по сто је ћем ста њу, 
па у слу ча ју ка да би се во де из ре тен зи ја на Ду бо ком по то ку пре-
во ди ле у по сто је ће ко ри то по то ка Ско баљ до шло би до из ли ва ња 
во де из ко ри та и за пу ша ва ња тј. пре ли ва ња по сто је ћих цев них 
про пу ста Ø 800 и пло ча стих про пу ста дуж ра чун ске де о ни це. 

На де лу где по ток Ско баљ не ма ја сно де фи ни са но ко ри то вр-
ши се про ко па ва ње у ци љу фор ми ра ња уре ђе ног ко ри та пра вил не 
ге о ме три је и до вољ не про пу сне мо ћи. На том де лу, про јек то ва но 
ко ри то је тра пе зног по преч ног пре се ка, ши ри не у дну 1,5 m, на ги-
ба ко си на 1:1 и ду би не од 1,0 m.

При ступ не и сер ви сне ин тер не са о бра ћај ни це
За при ступ до по вр шин ског ко па, ре тен зи о них бра на (са обе 

стра не до ли не ко ја се пре гра ђу је) и дру гих обје ка та пред ви ђе ни су 
при ступ ни пу те ви. Нај зна чај ни ји је при ступ ни пут са де сне стра-
не у КО Ско баљ, у ду жи ни од 525 m, ко ји по ве зу је бра ну III са 
пу тем Обре но вац–Лај ко вац (не ка да шњи ДП IIA 145 (Р 101а), ко ји 
са пре се ље њем це ло куп ног на се ља до би ја ка рак тер ин тер ног пу та 
у си сте му ЕПС-а), а гра ди се дуж по ти сног це во во да ко ји во ди од 
ре тен зи је ка Ко лу ба ри при че му вр ши и уло гу сер ви сног пу та за 
мон та жу и одр жа ва ње тог це во во да. 

Ши ри на при ступ ног пу та (ко ло во за) је 4 m, а гра ди се на тај 
на чин што се са по ја са пу та ски да ху мус и са би ја под тло пре ма 
СРПС У Е1 010. При ступ ни пу те ви се гра де од три сло ја и то: на 
ува ља ну под ло гу, се угра ђу је слој шљун ка де бљи не 10 cm пре ко 
ко га се угра ђу је (ва ља и ком пак ти ра) слој де бљи не 20 cm ту ца ни-
ка 60<д<80 mm, и за вр шни слој де бљи не 1 cm од ува ља не ка ме не 
сит не жи. На при ступ не пу те ве се на до ве зу је и ме ђу соб но их спа ја 
са о бра ћај ни ца по кру ни бра не којa се гра ди на исти на чин као и 
при ступ не са о бра ћај ни це.

За глав не ин тер не са о бра ћај ни це, с об зи ром да су оста ле 
сер ви сне са о бра ћај ни це у зо ни при вре ме ног ка рак те ра, гра ђе не 
на мен ски или пре во ђе њем не ка да шњих јав них пу те ва у си стем 
ин тер них са о бра ћај ни ца, до 2020. го ди не пред ви ђа се по ја ча но 
одр жа ва ње. Пре ко ових са о бра ћај ни ца оства ру је се ве за об у хва ће-
ног под руч ја са мре жом јав них пу те ва у окру же њу.

17.3.3. Ре гу ла ци ја, пар це ла ци ја и пре пар це ла ци ја

На об у хва ће ним по вр ши на ма у зо ни ути ца ја ПК „Там на ва – 
за пад но по ље”, при ба вље ним у јав ну сво ји ну на осно ву утвр ђе ног 
јав ног ин те ре са за екс пло а та ци ју и јав ног ин те ре са за ад ми ни стра-
тив ни пре нос за по тре бе ру дар ских ак тив но сти и из ме шта ња ва-
жних ин фра струк тур них и дру гих обје ка та из дру гих зо на ру дар-
ских ак тив но сти, ме ња се по сто је ћа ка та стар ска пар це ла ци ја по 
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утвр ђе ним ур ба ни стич ким ре гу ла ци ја ма, ра ди ка та стар ске пре на-
ме не зе мљи шта у руд но зе мљи ште у скла ду са За ко ном о ру дар-
ству и ге о ло шким ис тра жи ва њи ма105, од но сно, на по вр ши на ма на 
ко ји ма ће се ко нач на на ме на (из град ња ин фра струк тур них обје ка-
та у за јед нич ком ко ри до ру) ус по ста ви ти у пост план ском пе ри о ду 
и ка та стар ска пре на ме на у гра ђе вин ско зе мљи ште из ван гра ђе вин-
ског под руч ја ће се та да спро ве сти. У зо ни основ них ру дар ских 
ак тив но сти мо гу ћа је али ни је нео п ход на пре пар це ла ци ја.

Ур ба ни стич ка ре гу ла ци ја у ве зи са на чи ном ко ри шће ња зе-
мљи шта ус по ста вља се по гра нич ним ли ни ја ма де фи ни са ним тач-
ка ма (1) до (11) и (12) до (21). Уну тар об у хва та гра нич них ли ни ја, 
у пост план ском пе ри о ду, фор ми ра ће се ко ри дор за ко нач но из ме-
шта ње ин фра струк тур них обје ка та.

У окви ру зо не основ них ру дар ских ак тив но сти ус по ста вља ју 
се де таљ не на ме не, а са мим тим и по је ди нач на пра ви ла уре ђе ња и 
из град ње ру дар ских обје ка та. Не пред ви ђа се из град ња но вих гра-
ђе вин ских обје ка та, а по сто је ћи објек ти (објек ти до ма ћин ста ва и 
јав ни објек ти) се укла ња ју.

17.4.ПресељењенасељаСкобаљ

Ши ре ње ру дар ских ак тив но сти има за по сле ди цу угро жа ва-
ње жи вот не сре ди не и ква ли те та жи вље ња у на се љу, као и пре-
се ље ње ста нов ни штва из зо не ру дар ских ак тив но сти. Пр ва и до 
са да нај о бим ни ја пре се ље ња из на се ља Ско баљ вр ше на су то ком 
се дам де се тих го ди на, пре те жно за по тре бе раз во ја ПК „Там на ва – 
ис точ но по ље”.

Про це ње но је да ће раз вој ру дар ских ак тив но сти у план ском 
пе ри о ду на под руч ју КО Ско баљ угро зи ти пе де се так до ма ћин ста-
ва и ве ћи број не на ста ње них ку ћи шта чи ме ће на сељ ска за јед ни ца 
Ско баљ би ти у це ли ни пре се ље на. 

То ком пре се ље ња ЈП ЕПС, Огра нак РБ „Ко лу ба ра” ће у скла-
ду са Про гра мом пре се ље ња ко ји је са став ни део овог про стор-
ног пла на, обез бе ди ти ко ри шће ње ко му нал них на сељ ских сер ви са 
ко ји не ће би ти угро же ни ру дар ским ак тив но сти ма из у зев ме сног 
гро бља ко је је од лу ком СО Лај ко вац ста вље но ван упо тре бе.

17.5.Заштитаживотнесредине

На се ље Ско баљ ко је је из ло же но ди рект ним ути ца ји ма ру-
дар ских ак тив но сти ко је ути чу на ква ли тет ва зду ха, во де, као и 
ути ца ји ма пре ко мер не бу ке. При то ме тре ба има ти у ви ду њи хо во 
ку му ла тив но деј ство. С об зи ром на до са да шњу и оче ки ва ну из ло-
же ност на се ља не га тив ним ути ца ји ма, про це ње на је по тре ба хит-
ног пре се ље ња ста нов ни штва и пре фи зич ког за у зи ма ња про сто ра 
ру дар ским ак тив но сти ма. 

Оро граф ско-мор фо ло шке ка рак те ри сти ке те ре на и хи дро ло-
шки ре жим ре ке Ко лу ба ре и ње них при то ка на под руч ју ле жи шта 
„Там на ва за пад” им пли ци ра по ве ћа не ри зи ке од мо гу ћих по пла ва, 
про вир них во да и ру дар ским ра до ви ма отво ре них во до но сних хо-
ри зо на та, а ти ме и по ја ча ну за шти ту по вр шин ског ко па од по вр-
шин ских и под зем них во да. По себ ну па жњу обра ти ти на по тре бу 
ме ли о ра ци о не за шти те при сут них мо чвар них ли ва да и мо чва ра, 
где је при сут на ве ге та ци ја тре се ти шта и мо чва ра са тр ском и ро-
го зом.

Је ди ни стал ни по вр шин ски ток у окви ру ле жи шта је ре ка 
Клад ни ца са прав цем то ка од ју го за па да пре ма се ве ро и сто ку. Ток 
ре ке Клад ни це има од ли ке мир не, ти хе рав ни чар ске ре ке. Ја ру ге, 
као што је Ду бо ки по ток и дру ге има ју во ду са мо у ки шном пе ри о-
ду, али и из ра зи ти бу јич ни ка рак тер.

Што се под зем них во да ти че ле жи ште „За пад но по ље” има 
сло же не хи дро ге о ло шке усло ве. Та сло же ност се огле да у на из ме-
нич ном сме њи ва њу ко лек то ра и изо ла то ра са раз ли чи тим ути ца ји-
ма на екс пло а та ци ју угља. Та ко ђе су при сут не ве ли ке ре зер ве ква-
ли тет не во де аку му ли ра не у кро ви ни, ме ђу сло ју и по ди ни угља.

Што се ге о ло шких и ин же њер ско-ге о ло шких ри зи ка ти че, 
мо гу ће су по ја ве из ра зи тог по вр шин ског рас па да ња, спи ра ња, ја-
ру же ња, од ро ња ва ња и кли за ња па је нео п ход на при ме на ак тив них 
за штит них ме ра и по сту па ка при ра до ви ма у тлу и на по вр ши ни да 
би се из бе гле штет ни про це си и по ја ве.
–––––––––––––––
105 У ка та стар не по крет но сти уво де се но ве ка та стар ске кул ту ре и на ме не (пре те жно 

ве штач ки ство ре но, не плод но, по вр шин ски коп).

При ана ли зи ре зул та та ин же њер ско-ге о ло шких ис тра жи ва ња 
и ис пи ти ва ња, мо же се за па зи ти да се у квар тар ним гли на ма увек 
по ја вљу ју ок си ди Fе и Мn у ви ду зр на или скра ма, као и CаCО3 
у ви ду кон кре ци ја или пра ха. Ова кве по ја ве су ка рак те ри стич не 
за про це се хе миј ске из ме не сте на, тј. по вр шин ско рас па да ње. При 
кар ти ра њу се опи су је мр ви ча ста струк ту ра ко ја ко ја ука зу је на ме-
ха нич ко рас па да ње хип со ме триј ски нај ви ших де ло ва те ре на. Овај 
про цес ни је раз ви јен са мо у квар тар ним гли на ма, већ се ду би на 
ње го вог ути ца ја мо же пра ти ти све до је дре стен ске ма се – але ври-
та, из над ко је се на ла зи де гра ди ра ни але врит. Де бљи на ко ре по вр-
шин ског рас па да ња кре ће се до 25 m.

Спи ра ње се од ви ја дуж све же за се че них по вр ши на те ре на, тј. 
рад них ко си на, деј ством ат мос фер ских во да. Аку му ла ци о на тво ре-
ви на овог про це са – де лу ви јум, из гра ђен је од квар тар них гли на, 
те ра сних пе ско ви тих шљун ко ва и але ври та. Де бљи на де лу ви ју ма 
се не мо же пре ци зно од ре ди ти за то што се у зо ни ње го ве аку му ла-
ци је од ви ја ју ру дар ски ра до ви. Спи ра ње је ин тен зив ни је дуж стр-
ми јих по вр ши на, што тре ба има ти на уму при про јек то ва њу рад-
них ко си на.

Ја ру жа ње је про цес ко јим су у прет ход ном пе ри о ду већ фор-
ми ра не во до де ри не еро зи о ног жле ба ду би не до 1 m у вр шним де-
ло ви ма рад них ко си на пр вог и дру гог БТО си сте ма. У но жи ци рад-
них ко си на мо гу се уочи ти еро зи о не пла ви не – зе мља не ку пе.

Од ро ња ва ње је на гло кре та ње стен ских ма са дуж кли зних по-
вр ши на са на ги бом од 40 до 50º и ка рак те ри стич но је за дру ги БТО 
си стем, ко јим се от ко па ва але врит. Ова кве по ја ве не ста бил но сти 
мо гу се оче ки ва ти у пе ри о ду по сле ду го трај них ки ша. Узрок ства-
ра ња се кун дар них дис кон ти ну и те та – кли зне рав ни су сма ње ње 
чвр сто ће, од но сно ко хе зи је и угла уну тра шњег тре ња услед по тре-
са ња те ре на ди на мич ким оп те ре ће њем ру дар ских ма ши на, тран-
спор те ра и на та па ња во дом ко ја се сло бод но кре ће от ко пом и ко ја 
у до ди ру са ка о ли ни том (ми не ра лом гли на) мо же иза зва ти бу бре-
ње, а са мим тим и из не над но кре та ње стен ске ма се.

Кли за ње као ге о ди на мич ки про цес био је ис по љен у де лу ле-
жи шта око гро бља Ка ле нић, 1997. го ди не, а мо же се оче ки ва ти и у 
дру гим де ло ви ма ко си на ко па и од ла га ли шта.

Фил тра ци о но ра за ра ње сте на је про цес ко ји се ја вља дуж 
боч них ко си на у за пад ним де ло ви ма ко па у от кри ве ним сло је ви ма 
те ра сних се ди ме на та.

Да би се пред у пре ди ли мо гу ћи ри зи ци услед ових и дру гих 
опа сних по ја ва ко је мо гу иза зва ти ште те ве ћих раз ме ра, као и пре-
но ше ње дру гих штет них ути ца ја из рад не сре ди не ко па у ши ре 
окру же ње (пра ши на, пре ко мер на бу ка, осве тље ност и др.) нео п-
ход но је до след но спро во ди ти пер ма нент ни мо ни то ринг по свим 
аспек ти ма жи вот не и рад не сре ди не и у ве зи са до би је ним ре зул та-
ти ма вр ши ти ко рек ци ју про јек то ва них па ра ме та ра и ме ра за шти те. 

17.6.Имплементацијапланскихпропозиција

На осно ву пра ви ла уре ђе ња про сто ра и пра ви ла гра ђе ња, од-
но сно, ових ре гу ла ци о них ре ше ња, над ле жни ор ган мо же из да ти 
ин фор ма ци ју о ло ка ци ји, из вод из план ског до ку мен та за по тре бе 
из ра де ру дар ске тех нич ке до ку мен та ци је, од но сно из вод из план-
ског до ку мен та за објек те и по вр ши не од јав ног ин те ре са ра ди 
утвр ђи ва ња јав ног ин те ре са и спро во ђе ња екс про при ја ци је не по-
крет но сти.

Из во ђе њу ру дар ских ра до ва по до пун ском ру дар ском и тех-
нич ком ру дар ском про јек ту мо же се при сту пи ти ка да се при ба ви 
одо бре ње за из во ђе ње ру дар ских ра до ва, ко је из да је над ле жно ми-
ни стар ство. Одо бре њем се утвр ђу је и оба ве за ре кул ти ва ци је зе-
мљи шта.

По ред, за ко ном о ру дар ству про пи са не из ра де од го ва ра ју ћих 
опе ра тив них пла но ва ру дар ских ак тив но сти, нео п ход на је из ра да 
дру гих про грам ских и им пле мен та ци о них до ку ме на та ко ји ма се 
опе ра ци о на ли зу ју про по зи ци је овог про стор ног пла на и Про гра-
ма пре се ље ња, као што су: опе ра тив ни план из ме шта ња ме сног 
гро бља, про је кат и про грам мо ни то рин га ути ца ја ру дар ских ак тив-
но сти на окру же ње, про грам ис тра жних, сон да жних и за штит них 
ра до ва Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре пре при-
во ђе ња про сто ра ко нач ној на ме ни (при о ри тет но ра до ве спро ве сти 
у се ве ро за пад ном де лу под руч ја и на де сној оба ли ста ре Ко лу ба ре 
на спрам ло ка ци је Гор ње по ље у Вре о ци ма), про грам и про је кат са-
о бра ћај не без бед но сти на ин тер ним и сер ви сним са о бра ћај ни ца ма 
ко је ће то ком пре се ље ња на се ља би ти у јав ној упо тре би.
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При о ри тет но из ра ди ти хи дро ло шко-хи дра у лич ку екс пер ти зу за оце ну одр жи во сти ко ри шће них па ра ме та ра за про јек то ва ње си сте-

ма за шти те од спољ них во да и про грам ис тра жних ра до ва, с об зи ром на то да су хи дро ло шке под ло ге ура ђе не још 2002. го ди не за по тре-
бе из ра де идеј ног про јек та за шти те ко па од ве ли ких во да са ме ђу сли ва Клад ни це а све у све тлу на ла за и пре по ру ка из Сту ди је уна пре ђе-
ња за шти те од во да у сли ву Ко лу ба ре, Ин сти тут Ја ро слав Чер ни, 2015–2016.

До но ше њем Про стор ног пла на не ће се на под руч ју КО Ско баљ при ме њи ва ти по сто је ћи план ски до ку мен ти из над ле жно сти је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве.

17.7.ТрећафазасистемазаштитеПК„Тамнава–западно
поље”одспољнихвода–прилог

При ме ње ни прин цип це ло ви те за шти те од спољ них во да на ПК „Там на ва за пад но по ље” за сно ван је на де ком по зи ци ји слив ног 
под руч ја. Кон цеп ту ал на и тех нич ка ре ше ња да та у Про стор ном пла ну ускла ђе на су од го ва ра ју ћом про јект ном и тех нич ком до ку мен та-
ци јом.106

Ски ца 38: Ше мат ски при каз си сте ма за шти те ПК „Там на ва – за пад но по ље” од спољ них во да и обје ка та III фа зе

У окви ру III фа зе си сте ма за за шти ту од по вр шин ских во да у прет ход ном пе ри о ду ре а ли зо ва не су бра не и ре тен зи је III и IV’ на Ду-
бо ком по то ку, а у на ред ном пе ри о ду нео п ход но је из гра ди ти но ви си стем за од вод во да из ре тен зи ја на Ду бо ком по то ку ка но вом ре ци пи-
јен ту – по то ку Ско баљ. 

На ве де ни објек ти, уз по сто је ће објек те бра не и ре тен зи је III’ и IVа, оства ру ју нео п хо дан сте пен за шти те по вр шин ског ко па, а њи-
хо ва упо тре ба и гра ђе ње као ру дар ских обје ка та за за шти ту и од вод ња ва ње ко па у екс пло а та ци о ном под руч ју ре гу ли са на је за ко ном о 
ру дар ству и при ме ном тех нич ких нор ма ти ва и стан дар да за хи дро тех нич ке објек те.

Обје кат за ева ку а ци ју ве ли ких во да у то ку екс пло а та ци је се са сто ји се из боч ног пре ли ва, са бир ног ка на ла, пре ла зне де о ни це, бр зо-
то ка и сла пи шта. 

Пре лив ни објек ти су ди мен зи о ни са ни на тран сфор ми са ни по плав ни та лас хи ља ду го ди шњег по врат ног пе ри о да Q0,1%. Функ ци ја 
пре ли ва је по де фи ни ци ји да на про фи лу бра не без бед но ева ку и ше ве ли ке во де у низ вод ном прав цу и на тај на чин за шти ти бра ну од не-
кон тро ли са ног пре ли ва ња и, по што се ра ди о на су тој бра ни, си гур ног ру ше ња. 

Пре лив ни објек ти обез бе ђу ју без бед ност бра не, али то ком екс пло а та ци о ног ве ка ре ал но мо же до ћи до си ту а ци је да во да из би ло ког 
раз ло га не бу де ис пум па на из је зе ра пре на и ла ска по плав не во де, та ко да по плав ни та лас на и ла зи на пу ну ре тен зи ју до ко те нор мал ног 
успо ра. Кру на боч ног пре ли ва де фи ни ше и про јек то ва ну ко ту нор мал ног успо ра КНУ.

Ски ца 39: Ка рак те ри стич ни по преч ни про фил бра не III и по ду жни пре сек oбјек та за ева ку а ци ју ве ли ких во да

Из вор Тех нич ки про јект од во ђе ња во де, ИВП Ј: Чер ни, 2012. го ди не

–––––––––––––––
106 Идеј ни про јект за шти те по вр шин ског ко па „Там на ва–За пад но по ље” од ве ли ких во да са ме ђу сли ва Клад ни це укљу чу ју ћи во де Ду бо ког по то ка, ко ји је 2002. го ди не из ра дио 

Ин сти тут „Ја ро слав Чер ни” и нај но ви јег Тех нич ког ру дар ског про јек та од во ђе ња во да, 2012., све из ра ђе но у ВПИ „Ја ро слав Чер ни”.
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Ко нач но ре ше ње си сте ма за од во ђе ње во да из ре тен зи ја на Ду бо ком по то ку ка по то ку Ско баљ се са сто ји из црп них ста ни ца уз ре-
тен зи је III, IVа и IV`, по ти сних це во во да из ових црп них ста ни ца ка по то ку Ско баљ, ве зног ка на ла од по ти сних це во во да до вр ха ја ру ге и 
ко лек то ра по ло же ног низ ја ру гу ка по то ку Ско баљ. Та ко ђе у овој фа зи пред ви ђе но је и уре ђе ње по сто је ћег ко ри та ре ке Ско баљ.

Црп на ста ни ца Ре тен зи ја IV’ је сме ште на на де сној па ди ни, на око 55 m ју жно од бра не IV’. Са сто ји се из три де ла: во до за хват не 
гра ђе ви не, вер ти кал ног шах та – бу на ра и по ти сног пла тоа. Пред ви ђе но је да се ин ста ли ра ју че ти ри пум пе и хи дро ма шин ска опре ма ко ја 
је би ла угра ђе на у црп ној ста ни ци по ред ре тен зи је II, уки ну тој раз во јем ру дар ских ра до ва у прет ход ном пе ри о ду. 

Ски ца 40: Пре сек кроз црп ну ста ни цу Ре тен зи ја IV’ Во до за хват

Из вор Тех нич ки про јект од во ђе ња во де, ИВП Ј:Чер ни, 2012.

Во до за хват се из во ди у об ли ко ва ном ка на лу (усе ку) ко ји во ди 
ка црп ној ста ни ци и па ра ле лан је оси бра не. Ка нал је тра пе зног 
по преч ног пре се ка, ши ри не у дну 11,0 m и на ги ба ко си на 1:2. Ка-
нал је ду жи не око 55 m. Уло га во до за хват ног ка на ла је да по ве же 
по сто је ће ко ри то Ду бо ког по то ка и во до за хват ну гра ђе ви ну, чи ме 
се омо гу ћа ва ис пум па ва ње во де из ре тен зи је IV’ при ни жим ни во-
и ма, од но сно ка да ни је у пот пу но сти ис пу ње на. Ко та дна во до за-
хват ног ка на ла је про јек то ва на на ко ти 114,25 mнм. На кра ју во до-
за хват ног ка на ла је пред ви ђе на во до за хват на гра ђе ви на ко ја слу жи 
да се во да из во до за хват ног ка на ла до ве де до вер ти кал ног шах та у 
ко јем су сме ште не пум пе. Во до за хват на гра ђе ви на је пре фа бри ко-
ва на ар ми ра но бе тон ска кон струк ци ја ди мен зи ја 1,3x1,05x1,25 m. 
Де бљи на зи до ва се кре ће од 15 до 20 cm, док де бљи на до ње пло че 
из но си 40 cm. Во до за хват на гра ђе ви на се ра ди од хи дро тех нич ког 
ар ми ра ног бе то на МБ 30. Са уз вод не стра не гра ђе ви не, на пра во-
у га о ном отво ру ди мен зи ја 1000x700 mm, за боч не зи до ве бе тон-
ске гра ђе ви не фик си ра не су во ђи це, у ко је се спу шта ре шет ка. Са 
низ вод не стра не убе то ни ран је кра так цев ни ко мад DN 400 на ко ји 
се мон ти ра че лич на цев, ду жи не око 15 m, ко ја пред ста вља хи дра-
у лич ку ве зу из ме ђу во до за хват не гра ђе ви не и вер ти кал ног шах та у 
ко јем су сме ште не пум пе. На црп ној ста ни ци Ре тен зи ја IV’ пред-
ви ђе не су че ти ри во до за хват не гра ђе ви не, сме ште не на низ вод ном 
кра ју во до за хват ног ка на ла. 

Вер ти кал ни шахт – бу нар је из ра ђен од пре фа бри ко ва них 
ар ми ра но бе тон ских сег ме на та ко ји се на кон уки да ња бра не и ре-
тен зи је мо гу ла ко укло ни ти. Шахт се фор ми ра од пра во у га о них 
ар ми ра но бе тон ских сег ме на та уну тра шњих ди мен зи ја 3,0x2,0 m и 
ви си не 1,0 m. Де бљи на зи до ва сег мен та из но си 25 cm. Сег мен ти 
се ра де од хи дро тех нич ког ар ми ра ног бе то на МБ 30. Сег мен ти се 
по ста вља ју у ши ро ком ис ко пу на ар ми ра но бе тон ску те мељ ну гре-
ду. На црп ној ста ни ци Ре тен зи ја су пред ви ђе на че ти ри бе тон ска 
шах та (по је дан за сва ку пум пу). Укуп на ви си на јед ног вер ти кал-
ног шах та из но си 7 m, На дну вер ти кал них шах ти се вр ши из ра да 
те ме ља за пум пе од не ар ми ра ног бе то на МБ 25. 

На кра ју це ви ко ја спа ја во до за хват ну гра ђе ви ну и вер ти кал-
ни шахт, тј. на ме сту из ли ва у шахт, про јек то ван је за тва рач ко јим 
се пре гра ђу је до вод во де у шахт. Свр ха за тва ра ча је да се омо гу ћи 
при лаз пум па ма у шах ту, од но сно њи хо ва мон та жа и де мон та жа 
у су вом, у слу ча ју от ка за. Мон та жа и де мон та жа пум пи се вр ши 
ауто ди за ли цом са пла тоа црп не ста ни це.

По ти сни пла то је ди мен зи ја 17,5x34,0 m и про јек то ван је на 
ко ти 120,0 mнм ко ја од го ва ра ко ти кру не бра не IV’. По ти сни пла-
то са пред ви ђе ном опре мом на ње му је про јек то ван на ко ти кру не 
бра не IV’ из раз ло га да не до ђе до пла вље ња пла тоа и опре ме на 
ње му. Пла то је пред ви ђен та ко да на ње му мо гу да се сме сте по-
ти сни це во во ди све че ти ри пум пе и њи хов при кљу чак на глав ни 
по ти сни це во вод 2x400 mm, по ти сне ар ма ту ре, пор тир ни ца за чу-
вара\руковаоца, раз вод ни ор ман, си стем за на па ја ње и упра вља ње 
пум па ма и оста ла по треб на опре ма. 

Кон фи гу ра ци ја те ре на, на ло ка ци ји пла тоа, је та ква да се он 
ра ди у за се ку и да се ко си не за се ка пла ни ра ју у на ги бу 1:2. Пла то се 
пре кри ва обло гом ко ја се са сто ји од сло ја ло мље ног ка ме на де бљи-
не 20 cm, пре ко ње га се угра ђу је слој ту ца ни ка де бљи не 10 cm, док 

се пре ко ту ца ни ка угра ђу је за вр шни слој од ка мен сит не жи де бљи-
не 1 cm.

Пла то је огра ђен пле те ном жи цом, а за ула зак на пла то пред-
ви ђе на је дво крил на ме тал на ка пи ја са бра вом и кљу чем. 

За по ти ски ва ње во де из црп не ста ни це „Ре тен зи ја III” ка по-
то ку Ско баљ, пред ви ђен је це во вод преч ни ка Д = 400 mm, укуп не 
ду жи не Л = 1283 m. Це во вод је од че ли ка Ч.0361, Д = 406,41 m. 
Це во вод је мон та жно де мон та жни (по ла же се по по вр ши ни те ре-
на, на при руб ни це). За овај це во вод су пред ви ђе не це ви ко је би се 
де мон ти ра ле из пре ла зног ре ше ња си сте ма за тран спорт во да из 
ре тен зи ја на Ду бо ком по то ку.

На кра ју це во во да пред ви ђе на је из лив на гра ђе ви на у ве зни 
ка нал. Из лив на гра ђе ви на је про јек то ва на као ар ми ра но бе тон ски 
обје кат где су сме ште ни из ли ви це во во да Д = 400 mm. Из лив на 
гра ђе ви на је за јед нич ки обје кат за це во во де ко ји иду ка Ско ба љу 
из ре тен зи ја III, IVа и IV`.

Из лив на гра ђе ви на, спољ них ди мен зи ја 3,35x3,0 m, се ра-
ди од хи дро тех нич ког ар ми ра ног бе то на МБ 30. До ња пло ча је 
де бљи не 30 cm, са зу бом на низ вод ном кра ју. Ис под до ње пло че 
пред ви ђен је слој чи сто ће од не ра ми ра ног бе то на, де бљи не 5 cm и 
слој шљун ка при род не гра ну ла ци је де бљи не 10 cm. Де бљи на зи-
до ва из лив не гра ђе ви не из но си 30 cm, док је пре град ни зид де-
бљи не 25 cm. 

На гра ђе ви ни су пред ви ђе на три пра ва че лич на ко ма да са 
при руб ни ца ма на ко је се при кљу чу ју це во во ди. До уки да ња ре тен-
зи је III на из лив ну гра ђе ви ну су при кљу че ни це во во ди из ретeн-
зије III и ре тен зи је IVа. На кон уки да ња ре тен зи је III, на из лив ну 
гра ђе ви ну се при кљу чу ју два це во во да из ре тен зи је IV’ и це во вод 
из ре тен зи је IVа.

Низ вод но од из лив не гра ђе ви не, у ду жи ни од 10 m, пред ви-
ђе но је об ла га ње дна и ко си на ко ри та ве зног ка на ла. Обло га је од 
гра ну ли са ног ло мље ног ка ме на, на под ло зи од све жег бе то на, за ли-
ве на це мент ним мал те ром, де бљи не 20 cm. Ис под обло ге од ка ме на 
пред ви ђен је слој шљун ка при род не гра ну ла ци је, де бљи не 10 cm. 
Ко си не ве зног ка на ла се об ла жу до ви си не од 1,2 m.

За по ти ски ва ње во де из црп не ста ни це „Ре тен зи ја IV” ка по то ку 
Ско баљ, пред ви ђен је дво стру ки це во вод преч ни ка Д=400 mm, укуп-
не ду жи не Л = 2x770 m. Це во вод је од че ли ка Ч.0361, Д = 406,41 mm. 
Це во вод је мон та жно де мон та жни (по ла же се по по вр ши ни те ре на, 
на при руб ни це). За овај це во вод су пред ви ђе не це ви ко је би се де мон-
ти ра ле из пре ла зног ре ше ња си сте ма за тран спорт во да из ре тен зи ја 
на Ду бо ком по то ку.

Та бе ла 84:  Еле мен ти тра се по ти сног це во во да од ЦС Ре тен зи ја 
IV’ до по то ка Ско баљ

ка рак те ри стич не тач ке на тра си Y X ста ци о на жа
Т0 7437276.46 4923332.84 0+000.00
Т1 7437320.08 4923318.81 0+045.83
Т2 7437424.70 4923438.54 0+204.83
Т3 7437499.68 4923440.23 0+279.82
Т4 7437584.51 4923384.73 0+381.19
Т5 7437597.98 4923352.49 0+416.14
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ка рак те ри стич не тач ке на тра си Y X ста ци о на жа

Т6 7437741.18 4923256.78 0+588.37
Т7 7437798.54 4923240.42 0+648.02
Т8 7437913.21 4923257.60 0+764.00
Т9 7437919.09 4923258.94 0+770.00

Тра са по ти сног це во во да по ла зи од по ти сног пла тоа ЦС „Ре-
тен зи ја IV” и у сме ру ис то ка пра ти тра су но во и згра ђе ног пу та 
Ско баљ–Ра дље во, ко ји ће се на кон пре се ље ња на се ља ко ри сти ти 
као ин тер на са о бра ћај ни ца. Ме ђу о со вин ско ра сто ја ње из ме ђу це-
во во да из но си 1,0 m. Це во во ди су сме ште ни у за јед нич ки ко ри дор 
све до из ли ва у ве зни ка нал. Пред ви ђе но је да ни ве ле та це во во да 
што је ви ше мо гу ће пра ти ли ни ју те ре на. Пре по ла га ња це во во-
да нео п ход но је из вр ши ти при пре му тра се (ма шин ско на си па ње и 
раш чи шћа ва ње те ре на). 

У ко нач ном ре ше њу си сте ма за од во ђе ње во да из ре тен зи ја 
на Ду бо ком по то ку као ре ци пи јент је пред ви ђен по ток Ско баљ. 
Да би се во де из ре тен зи ја на Ду бо ком по то ку спро ве ле до по то ка 
Ско баљ, нео п ход но је да се из ве де ве зни ка нал са ко лек то ром од 
АБ це ви, ко ји по ве зу је ве зни ка нал са по то ком Ско баљ. Ве зни ка-
нал је про јек то ван као ка нал тра пе зног по преч ног пре се ка, ши ри-
не у дну 1,0 m, са на ги бом ко си на 1:1,5. Ду би на ка на ла се кре ће од 
0,64 m до 1,63 m. Укуп на ду жи на ка на ла из но си 785 m. Це ло куп-
на тра са ка на ла про ла зи кроз гли но ви те се ди мен те, не ра чу на ју ћи 
слој згра ви це де бљи не до 30 cm. Ве зни ка нал се за вр ша ва ис пред 
ја ру ге пре ма по то ку Ско баљ. 

Да би се спре чи ла еро зи ја ја ру ге у то ку екс пло а та ци је, а ти ме 
и угро жа ва ње по љо при вред ног зе мљи шта на ле вој и де сној оба ли 
ја ру ге, пред ви ђе но је да се из гра ди ар ми ра но бе тон ски ко лек тор 
преч ни ка Ø 800 mm. Ко лек тор је ду жи не 315 m. Ко лек тор ће пред-
ста вља ти ве зу из ме ђу ве зног ка на ла и по сто је ћег ко ри та по то ка 
Ско баљ. Ко лек тор се по ла же у ров ши ри не 1,4 m, на по сте љи цу 
од пе ска де бљи не 10 cm. Ду би на ро ва се кре ће од 1,07 m до 1,8 m. 
На кон по ла га ња у ров, ко лек тор се за тр па ва про бра ним ма те ри ја-
лом из ис ко па.

Тра са ве зног ка на ла и ко лек то ра по ла зи од из лив не гра ђе ви не 
ко лек то ра у по сто је ће ко ри то по то ка Ско баљ.

Ре ви зо ни шах то ви су пред ви ђе ни на ме сти ма пре ло ма тра се 
ко лек то ра. 

На кра ју ко лек то ра, од но сно на по чет ку ве зног ка на ла про-
јек то ва на је улив на гра ђе ви на ве зног ка на ла.

Улив на гра ђе ви на, спољ них ди мен зи ја 2,4x2,0 m, се ра ди 
од хи дро тех нич ког ар ми ра ног бе то на МБ 30, В6. До ња пло ча је 
де бљи не 30 cm, са зу бом на низ вод ном кра ју. Ис под до ње пло че 
пред ви ђен је слој чи сто ће од не а р ми ра ног бе то на, де бљи не 5 cm и 
слој шљун ка при род не гра ну ла ци је де бљи не 10 cm. Де бљи на зи-
до ва из лив не гра ђе ви не из но си 30 cm. 

По што ће се из град њом ве зног ка на ла пре се ћи при сту пи до-
ма ћин стви ма и њи ва ма, пред ви ђе ни су це ва сти про пу сти (укр шта-
ње ве зног ка на ла са по сто је ћим пу тем), пре ко ко јих је пред ви ђен 
пре лаз. Це ва сти про пуст се ра ди од пре фа бри ко ва них ар ми ра но 
бе тон ских це ви Д = 1000 mm. Про пуст за при ступ до ма ћин ству се 
из во ди од 4 АБ це ви, док се про пу сти за при ступ њи ва ма из во де 
од 3 АБ це ви.

Ар ми ра но бе тон ске це ви се угра ђу ју на под ло гу од пе ска де-
бљи не 10 cm. Из над вр ха це ви про пу ста, угра ђу је се про бра ни ма-
те ри јал из ис ко па. На про бра ни ма те ри јал из ис ко па се угра ђу је 
слој ло мље ног ка ме на (д = 20 cm), за тим слој ту ца ни ка (д = 10 cm) 
и слој ка ме не сит не жи (д = 1 cm).

Као крај њи ре ци пи јент од во ђе ња во да из ре тен зи ја на Ду бо-
ком по то ку, за ко нач но ре ше ње си сте ма, пред ви ђе но је по сто је ће 
ко ри то по то ка Ско баљ. При ли ком тран спор та во де у по ток Ско баљ 
мо ра се во ди ти ра чу на да ни у јед ном тре нут ку не до ђе до из ли ва-
ња во де из ко ри та Ско ба ља и пла вље ња окол них обје ка та (ло кал ни 
пут). С то га је нео п ход но прет ход но утвр ди ти пу тем хи дра у лич ких 
про ра чу на про пу сну моћ по сто је ћег ко ри та по то ка Ско баљ. 

Као ме ро дав ни про ти цај за ко ји су у про јект ној до ку мен та ци-
ји вр ше ни хи дра у лич ки про ра чу ни узет је мак си мал ни мо гу ћи про-
ти цај ко ји се мо же ја ви ти у си сте му за тран спорт во да (ка да ра де 
све пум пе на свим црп ним ста ни ца ма исто вре ме но) Q = 1,2 m³/s 
уве ћан за во де Ско ба ља ко је се мо гу ја ви ти у тре нут ку од во ђе ња 
во да (про це ње но око 80 l/s). Та ко ђе су ура ђе ни про ра чу ни и за во де 
ма ње ве ро ват но ће по ја ве на по то ку Ско баљ, во де де се то го ди шњег 
и два де се то го ди шњег по врат ног пе ри о да. 

Ре зул та ти про ра чу на су по ка за ли да је ко ри то по то ка Ско баљ 
кроз се ло Ско баљ не до вољ не про пу сне мо ћи у по сто је ћем ста њу, 
па у слу ча ју ка да би се во де из ре тен зи ја на Ду бо ком по то ку пре-
во ди ле у по сто је ће ко ри то по то ка Ско баљ до шло би до из ли ва ња 
во де из ко ри та и за пу ша ва ња тј. пре ли ва ња по сто је ћих цев них 
про пу ста Ø 800 и пло ча стих про пу ста дуж ра чун ске де о ни це. 

Мо гућ но сти ре гу ла ци је и при ла го ђа ва ње ко ри та Ско ба ља с 
об зи ром на рас по ло жи ви про стор ве о ма су огра ни че не. С тим у ве-
зи, уре ђе ње ко ри та под ра зу ме ва за ме ну по сто је ћих це ва стих про-
пу ста Ø 800 mm са про пу сти ма Ø 1000 mm и про ду бље ње по сто је-
ћег ко ри та на ло ка ци ја ма пло ча стих про пу ста („мо сти ћа”).

Про ду бље ње и фор ми ра ње ста бил ног ко ри та по то ка Ско баљ 
се оба ве зно вр ши на ло ка ци ји ули ва во да из Ду бо ког по то ка. На 
тој ло ка ци ји у по сто је ћем ста њу не по сто ји ја сно де фи ни са но ко-
ри то по то ка Ско баљ.

У свр ху уре ђе ња по сто је ћег ко ри та по то ка Ско баљ пред ви-
ђе на је за ме на три по сто је ћа це ва ста про пу ста Ø 800 mm. Ко ри то 
по то ка Ско баљ у зо ни свих це ва стих про пу ста (по сто је ћих и за-
ме ње них) об ла же се обло гом од гра ну ли са ног ло мље ног ка ме на 
100<д<200 mm де бљи не 20 cm. Об ла же се 5 m низ вод но и 3 m 
уз вод но од про пу ста.

На де ло ви ма где се при ли ком ева ку а ци је во де из ре тен зи ја 
на Ду бо ком по то ку ја вља ју бр зи не те че ња ве ће од 1,5 m/s, и где 
по сто ји мо гућ ност еро зи је дна и ко си на ко ри та, вр ши се об ла га-
ње обло гом од гра ну ли са ног ло мље ног ка ме на 100<д<200 mm де-
бљи не 20 cm. Об ла же се ко ри то (дно и ко си не) у ду жи ни од 6 m. 
Локалнo прокопавањe по сто је ћег ко ри та по то ка Ско баљ је пред ви-
ђе но на ло ка ци ја ма по сто је ћих пло ча стих про пу ста и уз вод но од 
це ва стих про пу ста на ста ци о на жи km 0+075 и km 0+292. Про ко па-
ва ње се вр ши у сми слу по ве ћа ња по вр ши не про ти цај ног про фи ла 
и по бољ ша ва ња усло ва те че ња у зо на ма про пу ста, а са мим тим и 
по ве ћа ња про пу сне мо ћи про пу ста.

На де лу где по ток Ско баљ не ма ја сно де фи ни са но ко ри то вр-
ши се про ко па ва ње у ци љу фор ми ра ња ко ри та по то ка Ско баљ пра-
вил не ге о ме три је и до вољ не про пу сне мо ћи. На том де лу, про јек то-
ва но ко ри то је тра пе зног по преч ног пре се ка, ши ри не у дну 1,5 m, 
на ги ба ко си на 1:1 и ду би не од 1,0 m.

18. ПРО ШИ РЕ ЊЕ ИЗ ВО РИ ШТА ВС „КА ЛЕ НИЋ”

18.1.Полазнеоснове

Во до вод ни си стем „Ка ле нић” је ус по ста вљен у пе ри о ду 
1998–2002. го ди не, а и да ље се раз ви ја са ци љем во до снаб де ва ња 
по сто је ћих и пла ни ра них про из вод них по го на у си сте му ЈП ЕПС 
и на се ља у зо ни ути ца ја при прем них и екс пло а та ци о них ра до ва у 
екс пло а та ци о ном по љу бр. 321А107. Си стем се са сто ји из: из во ри-
шта са во до за хват ним објек ти ма; из по стро је ња за при пре му во де 
за пи ће (ППВ „Ка ле нић”) ка па ци те та 100 l/s (90 l/s ре спек та бил-
но), али ко је оства ру је ка па ци тет пре ра де од 40 l/s, с об зи ром на 
то да су пе шча ни фил три до са да ра ди ли на из ме нич но, а да ће се 
тек пу шта њем у рад но вих бу на ра са мек шом во дом омо гу ћи ти 
исто вре ме ни рад са оба фил те ра; до вод ног це во во да; и 130 km ди-
стри бу тив не мре же (за снаб де ва ње се ла Ка ле нић, Бр гу ле, Ра дље-
во, Ма ли Бо рак, Ско баљ и Су међ). Во да за пи ће се ауто ци стер на ма 
до пре ма и ста нов ни штву окол них се ла ко ја не ма ју во до вод ну мре-
жу: Бр гу ле, Ли со По ље, Шар ба не, Сту бле ни ца, Па љу ви, Ја буч је 
и Па љу ви Виш, али из раз ло га не на мен ске по тро шње и у Ма ли 
Бо рак, Ско баљ и део Ра дље ва, ко ји су ина че при кљу че ни на во до-
вод ну мре жу.

Си ро ва во да има по ве ћан са др жај гво жђа, ман га на и амо ни-
ја ка, али при ме ње ни тех но ло шки по ступ ци (аера ци ја, ре тен зи ја, 
фил тра ци ја на дво слој ним пе сак – ан тра цит фил те ри ма и дез ин-
фек ци ја га сним хло ром) обез бе ђу ју њи хо во пот пу но укла ња ње и 
до би ја ње хи ги јен ски ис прав не во де за пи ће. Про цес је у пот пу но-
сти ауто ма ти зо ван. 
–––––––––––––––
107 Ре ше њем 310-02-311/90 од 15. ок то бра 1990. Ре пу блич ког се кре та ри ја та за ин ду-

стри ју, енер ге ти ку и гра ђе ви нар ство Ре пу бли ке Ср би је у ка та стар екс пло а та ци-
о них по ља ру дар ског ор га на, у ци љу из град ње пра те ћих обје ка та (хи дро ло шких 
ре ше ња) за екс пло а та ци ју угља, упи са но је про ши ре ње екс пло а та ци о ног по ља 
број 321. Про ши ре но екс пло а та ци о но по ље де фи ни са но је као по ли гон са те ме-
ним тач ка ма де фи са ним ко ор ди на та ма: (1) X = 4 922 000, Y = 7 442 000; (2) X = 4 
930 000, Y = 7 442 000; (3) X = 4 930 000, Y = 7 434 000; и (4) X = 4 922 000, Y = 7 
434 000.
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Под руч је из во ри шта „Ка ле нић” при па да се ве ро за пад ном де-
лу Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на, на се вер ном и за пад ном обо ду 
ПК „Там на ва – за пад но по ље”, на те ри то ри ји оп шти не Уб, у ата-
ри ма на се ља Ка ле нић и Ра дље во. Те рен је рав ни чар ског ка рак те ра 
са про сеч ном над мор ском ви си ном од око 120 mnm и од ли ку је се 
до брим са о бра ћај ним ве за ма. 

Хи дро ге о ло шке од ли ке под руч ја су из у зет но сло же не, а фил-
тра ци о не од ли ке ли то ло шких чла но ва раз ли чи те, од ко е фи ци јен та 
фил тра ци је ис под K = 1x10-8 m/s, што прак тич но ука зу је на во до-
не про пу сност, до ја ко во до про пу сних чла но ва са ко е фи ци јен том 
фил тра ци је из над K = 1x10-3 m/s. Пре ма фил тра ци о ним од ли ка ма 
хи дро ге о ло шку функ ци ју во до но сних сре ди на (ли то фа ци јал не је-
ди ни це са ко е фи ци јен том фил тра ци је ве ћим од K = 1x10-5 m/s) има-
ју: по дин ски сит но зр ни до сред ње зр ни кварц-ли скун ски пе ско ви, 
ме ђу слој ни сит но зр ни и сред ње зр ни пе ско ви, кро вин ски-по влат ни 
сит но зр ни и сред ње зр ни пе ско ви, реч но-је зер ски шљун ко ви ло кал-
но гли но ви ти и шљун ко ви ти пе ско ви; и реч ни шљун ко ви, као и пе-
ско ви ти шљун ко ви и пе ско ви.

На осно ву стра ти граф ских по ло жа ја ли то ло шких чла но ва са 
свој стви ма изо ла то ра и ко лек то ра, мо же се за кљу чи ти да на ло ка-
ци ји из во ри шта „Ка ле нић” по сто је три ти па из да ни у од но су на 
по ло жај угље не се ри је: из дан фор ми ра на у кро вин ском ко лек то-
ру, тзв. кро вин ска из дан (у кро ви ни гор њег угље ног сло ја); из дан 
фор ми ра на у ме ђу слој ном ко лек то ру, од но сно, ме ђу слој на из дан 
(из ме ђу угље них сло је ва); и из дан фор ми ра на у по ди ни глав ног 
угље ног сло ја – по дин ска из дан. На осно ву струк тур ног ти па по-
ро зно сти све из да ни су са инер гра ну лар ним ти пом по ро зно сти. 
Пре ма хи дро ди на мич ким ка рак те ри сти ка ма кро вин ска из дан спа-
да у из да ни са сло бод ним ни во ом, док су дру ге две са ни во ом под 
при ти ском (су бар тер ске из да ни).

Во де по дин ске из да ни су без ми ри са, бо је и уку са, pH не у-
трал не (pH вред но сти из но се од 7.18 до 7.5). Из дан ске во де се вер-
ног де ла из во ри шта „Ка ле нић”, пре ма Пра вил ни ку о ква ли те ту и 
дру гим зах те ви ма за при род ну ми не рал ну во де, при род ну из вор-
ску и сто ну во ду („Слу жбе ни лист СЦГ”, број 53/05), мо гу се свр-
ста ти у при род не ми не рал не во де, ми не ра ли за ци је од 800 mg/l до 
900 mg/l. Од ли ку ју се по ве ћа ним са др жа јем гво жђа и ман га на и 
ве ли ком твр до ћом (од 26,2 до 28,9° dH), ма да твр до ћа опа да на 
ју жном де лу из во ри шта. На осно ву де таљ них ана ли за хи дро хе-
миј ских усло ва до шло се до за кључ ка да је из аспек та во до снаб-
де ва ња нај и зра же ни ји про блем ве зан за твр до ћу из дан ске во де 
ис тра жног про сто ра. Та ко ђе се мо же прет по ста ви ти да у зо на ма 
кон так та из да ни до ла зи до ме ша ња во да, па во де кро вин ских из да-
ни не га тив но ути чу на по дин ску из дан. 

Нај но ви ја ис тра жи ва ња на про сто ру из во ри шта „Ка ле нић”, 
пред ви ђе на су и спро во де се пре ма Про јек ту хи дро ге о ло шких ис-
тра жи ва ња на под руч ју из во ри шта „Ка ле нић” у Ра дље ву – ис тра-
жно-екс пло а та ци о ни бу нар BL6-3; BpTZ-1-12 и BpR-1-12 („Be o Ge-
o A qua” d.o.o., 2012.). Из дан ске во де узор ко ва не из но вих ис тра жних 
бу на ра из ра ђе них у ју жном де лу из во ри шта, по ка зу ју сма ње ње твр-
до ће под зем них во да (са уда ља ва њем пре ма ју гу од зо не кон так та 
из да ни твр до ћа не пре ла зи вред ност од 14° dH), као и ма њу ми не-
ра ли за ци ју, и кла си фи ку ју се као при род на ми не рал на во да са ве о ма 
ни ским са др жа јем рас тво ре них ми не рал них ма те ри ја. 

На из во ри шту „Ка ле нић” из ра ђе но је укуп но 10 ис тра жно-
екс пло а та ци о них бу на ра, за во до снаб де ва ње. У на ред ном пе ри о ду 
бу на ри у се вер ној зо ни из во ри шта (се вер но од бу на ра Бп-1) ће се 
га си ти, од но сно три но во и зве де на ис тра жно-екс пло а та ци о на бу-
на ра ће за ме ни ти по сто је ће бу на ре, што због по вољ ни јих хи дро хе-
миј ских ка рак те ри сти ка, што због ста ре ња бу на ра.

Ски ца 41: Пре глед ста ња по сто је ћих и пла ни ра них бу на ра из во ри шта „Ка ле нић”

Из вор: ПД РБ „Ко лу ба ра”, Ге о ло шка слу жба, де цем бар 2013.

Пре ма план ским ре ше њи ма Про стор ног пла на ко јим се уре ђу је про стор ни раз вој овог де ла те ри то ри је оп шти не Уб, из во ри ште „Ка-
ле нић” ће се екс пло а ти са ти до по сти за ње усло ва за ње го во уки да ње. У том сми слу, про ши ре ње ка па ци те та из во ри шта за ко је су из ра ђе на 
ова пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња, пред ста вља ва жно етап но ре ше ње во до снаб де ва ња ста нов ни штва и при вре де, с об зи ром на при-
лич но ди на мич ни пла ни ра ни раз вој екс пло а та ци је угља и с тим у ве зи пре се ље ње на се ља из зо не ути ца ја по вр шин ских ко по ва.

Пре ма ре ше њи ма Про стор ног пла на Ре пу бли ке Ср би је на под руч ју сли ва Ко лу ба ре, од но сно, на под руч ју по себ не на ме не Ко лу-
бар ског лиг нит ског ба се на, раз ви ја ју се два си сте ма во до снаб де ва ња: (1) Ко лу бар ски ре ги о нал ни си стем за обез бе ђе ње во де нај ви шег 
ква ли те та, за снаб де ва ње во дом на се ља и оних ин ду стри ја ко је тро ше во ду ква ли те та во де за пи ће (из Ко лу бар ског ре ги о нал ног си сте ма, 
за Уб ски под си стем се ре зер ви ше 80 l/s вр шне по тро шње); и (2) Ко лу бар ски реч ни си стем, за обез бе ђе ње во де за тех но ло шке по тре бе и 
на вод ња ва ње, као и за за шти ту во да. 

На под руч ју оп шти не Уб раз ви ја сe Уб ски под си стем, што под ра зу ме ва ре а ли за ци ју ма ле аку му ла ци је „Пам бу ко ви ца” на ре ци Уб, 
про ши ре ње ло кал них из во ри шта на под руч ју оп шти не и екс пло а та ци ју но вог ло кал ног из во ри шта ко је ће се ак ти ви ра ти са ре а ли за ци јом 
ПК „Ра дље во”, а ко је за хва та зо ну низ вод но од аку му ла ци је „Па љу ви–Виш”. Ово под руч је је не за га ђе но, са хи дро ге о ло шким ко лек то-
ром ко ји се пре хра њу је из аку му ла ци је. Бо ко ви аку му ла ци је су од сит но зр ног пе ска, пре кри ве ног тан ким сло јем гли не и ху му сом, а дно 
је фор ми ра но од на сла га шљун ка пре кри ве них тан ким сло јем гли не. Ис пред бра не је из ра ђен во до не про пу сни гли не ни те пих ши ри не 50 
m, ра ди ста бил но сти објек та. С об зи ром на то да оп точ ни ту нел про ла зи кроз песaк, ула зни део је ин јек ти ран це мент ном ин јек ци о ном 
ма сом. У низ вод ној но жи ци бра не је из ве де но 20 рас те рет них бу на ра (за су тих шљун ком) ка ко би се обез бе ди ла фил тра ци о на ста бил ност 
објек та. За ова кав кон цепт во до снаб де ва ња по треб но је из ра ди ти обим на хи дро ге о ло шка ис тра жи ва ња и идеј не про јек те са сту ди јом 
оправ да но сти за вод не објек те. Пре ма Пра вил ни ку о кри те ри ју ми ма на осно ву ко јих се од ре ђу је по тен ци јал ност под руч ја у по гле ду 
про на ла же ња ми не рал них си ро ви на („Слу жбе ни гла сник РС”, број 51/96) код под зем них во да (пит ких, ми не рал них и тер мал них) тре ба 
утвр ди ти ге о ло шку гра ђу и фил тра ци о на свој ства во до но сне сре ди не, рас про стра ње но сти и мо гућ но сти об на вља ња ре зер ви, ве зу са по-
вр шин ским во да ма и дру гим во до но сним сре ди на ма и усло ве за шти те из во ри шта.
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18.2.Просторниобухваткомплексаинаменапростора

Под руч је де таљ них ис тра жи ва ња под зем них во да об у хва та по вр ши ну од око 13,86 km², а де фи ни са но је са пре лом ним тач ка ма по-
ли го на (A, B, C и D) у окви ру екс пло а та ци о ног по ља 321А на ко ме је ус по ста вље но тзв. „ис тра жно пра во” у скла ду са за ко ном.

Про јек том де таљ них хи дро ге о ло шких ис тра жи ва ња на под руч ју из во ри шта „Ка ле нић” у Ра дље ву – ис тра жно-екс пло а та ци о ни бу-
нар BL6-3; BpTZ-1-12 и BpR-1-12 („Be o Ge o A qua” d.o.o, 2012) пред ви ђе ни су стан дард ни ра до ви на из ра ди три ис тра жно-екс пло а та ци-
о на бу на ра и то: при прем ни ра до ви, бу ше ње ма шин ском бу ше ћом гар ни ту ром са ре верс ном ме то дом бу ше ња уз упо тре бу чи сте во де, 
уград ња бу нар ске кон струк ци је, уград ња шљун ча ног за си па и пи је зо ме та ра у за си пу. 

Ме ста из ра де бу на ра де фи ни са на су на ка та стар ским пар це ла ма: к.п. бр. 1366/1 за БЛ 6-3, к.п. бр. 1352 за Бп ТЗ-1/12 и к.п. бр. 340/1 
за БпР-1/12 (све КО Ра дље во, на те ри то ри ји оп шти не Уб). 

Ски ца 42: Дис по зи ци ја пла ни ра них ис тра жноекс пло а та ци о них бу на ра у окви ру де фи ни са ног ис тра жног под руч ја

18.3.Правилауређењаиправилаграђења

Про ши ре ње ка па ци те та из во ри шта пре ма овим пра ви ли ма уре ђе ња оства ри ће се из ра дом три но ва ис тра жно-екс пло а та ци о на бу-
на ра, осма тра њем ре жи ма под зем них во да у тра ја њу од нај ма ње јед не хи дро ло шке го ди не, из ра дом и усва ја њем Ела бо ра та о ре зер ва ма 
под зем них во да.

Бу на ри ма BL6-3; BpTZ-1-12 и BpR-1-12 ће се кап ти ра ти по дин ска су бар тер ску из дан на ду би на ма од 120 m, 160 m и 161 m. На уна-
пред при пре мље ним ло ка ци ја ма ће се бу ши ти вер ти кал ни во доз хват ни објек ти ре верс ном ме то дом бу ше ња уз упо тре бу чи сте во де као 
бу ше ћег флу и да, преч ни ком Ø 1100/820 mm до про јек то ва не ду би не. На кон бу ше ња при сту па се уград њи бу нар ске кон струк ци је од ПВЦ 
ма те ри ја ла (це ви преч ни ка Ø 292/330 mm) и пи је зо ме тра у за си пу (ПВЦ це ви преч ни ка 2’’). По уград њи бу нар ска бу шо ти на се за си па 
кварц ним гра ну ла том у во до но сном де лу и там пон ском гли ном ко ја ће изо ло ва ти год ње во до но сне се ди мен те сла би јих кван ти та тив них и 
ква ли та тив них ка рак те ри сти ка.

По ста вља ње пи је зо ме та ра се вр ши ра ди утвр ђи ва ња де бљи не и дру гих па ра ме та ра во до но сне сре ди не пре ма Пра вил ни ку о кла си-
фи ка ци ји и ка те го ри за ци ји ре зер ви под зем них во да и во ђе њу еви ден ци је о њи ма („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 34/79). 
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На кон за вр шет ка ра до ва на из во ђе њу бу нар се ис пи ра ер лиф-
том и по та па ју ћом бу нар ском пум пом и те сти ра степ-те стом са 
три про јек то ва на ка па ци те та.

Ова ко из ра ђен бу нар са де фи ни са ним хи дро ге о ло шким па ра-
ме три ма као вер ти кал ни во до за хват ни обје кат при кљу чи ће се на 
це во вод си ро ве во де и на тај на чин по ста ти део из во ри шта. 

Це во вод си ро ве во де у окви ру ВС „Ка ле нић” из гра ђен је до 
на 300 m од бу на ра BL6-1, па га тре ба про ду жи ти до бу на ра ко ји 
ће би ти укљу чен у си стем во до снаб де ва ња. Тра са про ду же ног це-
во во да си ро ве во де из во ди се у ко ри до ру ми ни мал не ши ри не 5 m 
ко ји се уре ђу је као рад ни ко ри дор а са др жи про пи сно за тр пан и 
обе ле жен ров за по ла га ње це во во да са це во во дом, по тре бан број 
шах ти и бе тон ских ан кер-бло ко ва на ме сти ма скре та ња тра се и 
сер ви сну ста зу уз ров. 

Ски ца 43: Тип ски по преч ни пре сек ро ва са еле мен ти ма за ис коп

Тра са и ко ри дор се ге о дет ски сни ма ју и уво де у од го ва ра ју ћу 
еви ден ци ју под зем них ин ста ла ци ја, као про ме на на ка та стар ским 
пар це ла ма ка ко сле ди:

– к.п. бр. 1351/1, 1352, 1353/1, 1359/1, 1360/1, 1365/1, 1366/1, 
1367/1, 1367/2, 1367/3, 1368/2, 1368/3, 1814/5, 1175, 1172, 1149/1, 
1133/1, 1134/1, 1135/2, 1815/3, 1046/2, 1046/1, 1047/1, 1050 и 1049 
(све КО Ра дље во) у укуп ној ду жи ни од 970 m; 

– к.п. бр. 340/1, 340/3, 334/4, 334/1, 326/1, 288/5, 306/7, 291/3, 
303/1 303/2, 306/12, 306/11, 306/3 и 306/2 (све КО Ра дље во); и к.п. 
бр. 1213/3, 1213/2, 1213/1, 1222/1, 1212/3, 1212/1, 1212/5, (све КО 
Ка ле нић) у ду жи ни од 651 m од БпР-1/12 до глав ног це во во да.

Све пар це ле су при ба вље не или ће се пре ис хо до ва ња ло ка-
циј ских усло ва при ба ви ти у јав ну сво ји ну за на ме не утвр ђе не ПГР 
за зо ну ути ца ја се вер ног де ла ПК „Ра дље во”. Као до каз о ре ше ним 
имо вин ско-прав ним од но си ма при зна је се и утвр ђен јав ни ин те рес 
за екс про при ја ци ју, у скла ду са за ко ном.

Уко ли ко ква ли тет во де не бу де та кав да она мо же да се ко-
ри сти за пи ће, бу на ри са ове ли ни је би ће укљу че ни у си стем од-
вод ња ва ња по вр шин ског ко па. Про јект но ре ше ње ду бин ског од-
вод ња ва ња ко па об у хва та цр пе ње под зем них во да из кро вин ског, 
ме ђу слој ног и по дин ског ко лек то ра у рад ној фи гу ри ко па. Си стем 
од вод ња ва ња де фи ни сан је Тех нич ким про јек том за шти те ПК 
„Там на ва за пад но по ље” од под зем них во да, Ин сти тут за во до при-
вре ду „Ја ро слав Чер ни”, 2008. го ди не. Си стем за шти те за пад не 
ко си не ко па од при ли ва во да из алу ви о на „Клад ни ца”, чи не за-
штит на ди ја фраг ма ду га 750 m и осам кро вин ских бу на ра. Ли ни ја 
бу на ра VI би тре ба ло да за шти ти за пад ну гра ни цу ко па у зо ни алу-
ви о на „Клад ни ца”. Са сто ји се из два већ из бу ше на бу на ра, ду би не 
135 и 142 ме тра.

На сва кој по је ди нач ној пла ни ра ној ло ка ци ји бу на ра из во де се 
стан дар ни при прем ни ра до ви (уре ђе ње ра ди ли шта, ис коп ба зе на 
и ка на ла за цир ку ла ци ју чи сте во де, по ста вља ње гар ни ту ре за бу-
ше ње и дру гог по моћ ног ма те ри ја ла). На ра ди ли шту тре ба обез-
бе ди ти до вод во де у по треб ним ко ли чи на ма, елек трич ну енер ги ју 
за цр пе ње и из ра ду при ступ ног пу та. На ми кро ло ка ци ју тре ба до-
пре ми ти ма шин ску бу ша ћу гар ни ту ру са ре верс ном ме то дом бу-
ше ња уз упо тре бу чи сте во де. На кон за вр ше ног бу ше ња при сту па 
се из ра ди кон струк ци је бу на ра на осно ву прог но зног про фи ла. У 
бу нар се угра ђу је ПВЦ кон струк ци ја преч ни ка Ø 330/292 mm. Бу-
нар ска кон струк ци ја се мо ра опре ми ти на сва ких 10 m до по вр ши-
не те ре на сфе рич ним цен тра ли зе ри ма преч ни ка Ø 800 mm, чи ме 

ће се обез бе ди ти да бу нар ска кон струк ци ја бу де у цен тру бу шо ти-
не ра ди што ква ли тет ни је уград ње шљун ча ног за си па. Пи је зо ме-
тар у за си пу, преч ни ка Ø 2” угра ђу је се за јед но са бу нар ском кон-
струк ци јом. Над фил тер ска цев (ПВЦ бу нар ска цев) угра ђу је се од 
фил тер ског де ла до 0,5 m из над по вр ши не те ре на. На кон уград ње 
бу нар ске кон струк ци је и пи је зо ме тра у за си пу, при сту па се уград-
њи шљун ча ног за си па из ме ђу зи да бу шо ти не и бу нар ске кон струк-
ци је. Шљун ча ни за сип се угра ђу је, од дна бу шо ти не, по це лој ду-
би ни на бу ше ног хи дро ге о ло шког ко лек то ра до 2 m из над гра ни це 
са во до не про пу сном по вла том. Гли не ни там пон се угра ђу је од 
шљун ча ног за си па до по вр ши не те ре на. Там пон се угра ђу је од су-
ше не гли не, ко ја у до ди ру са во дом на бу бри и и из вр ши пот пу ну 
изо ла ци ју ме ђу слој не из да ни чи ме се спре ча ва ути цај кро вин ског 
хи дро ге о ло шког ко лек то ра на ква ли тет во да. По за вр ше ној уград-
њи бу нар ске кон струк ци је, шљун ча ног гра ну ла та и гли не ног там-
по на, вр ши се ис пи ра ње бу нар ске кон струк ци је и пи је зо ме тра у 
за си пу пу тем ер лиф та. Ис пи ра ње ће се вр ши ти ме то дом од о зго на 
до ле и од о зго на го ре, у вре ме ну од 12 h за бу нар и 8 h за пи је зо-
ме тар, од но сно до пот пу ног из би стре ња во де. Ис пи ра ње и раз ра да 
бу на ра мо ра да усле ди од мах по из вр ше ној уград њи кон струк ци је, 
нај ка сни је 24 ча са по уград њи.

На кон за вр ше них опит них ра до ва на бу на ру, а пре по ста вља-
ња бе тон ског обез бе ђе ња, до пу ни ти гли не ни там пон до по вр ши не 
те ре на. Око бу нар ске кон струк ци је угра ди ти бе тон ско обез бе ђе ње 
1,20x1,20x0,5 m. Бу нар ску кон струк ци ју опре ми ти бу нар ском ка-
пом са ме ха ни змом за за кљу ча ва ње. На пи је зо ме тре у за си пу по-
ста ви ти пи је зо ме тар ску ка пу са ме ха ни змом за за кљу ча ва ње. 

Опит цр пе ња је кон ци пи ран као степ-тест са три раз ли чи та 
сни же ња са осма тра њем по врат ка ни воа под зем них во да, а има 
за циљ утвр ђи ва ње ка рак те ри сти ка бу на ра и из дан ске сре ди не. У 
слу ча ју да се за вре ме опи та цр пе ња уста но ви да узо рак во де са-
др жи ви ше од 5 g/m³ пе ска или бу нар про пе ска ри, из во ди се но ви 
бу нар. Ква ли тет из ве де ног бу на ра утвр ђу је се на осно ву ка па ци-
те та цр пље ња, сни же ње у бу на ру и пи је зо ме тру у за си пу и окол-
ним осма трач ким објек ти ма, спе ци фич ној из да шно сти, ко ли чи ни 
пе ска у во ди и др.

По за вр шет ку свих из ве де них ра до ва на из ра ди ис тра жно-
екс пло а та ци о ног бу на ра по треб но је из вр ши ти ли кви да ци ју ра ди-
ли шта, од но сно те рен тре ба до ве сти у пре ђа шње ста ње за тр па ва-
њем ба зе на и ка на ла за во ду, по рав на ва њем те ре на и сл. 

На кон при ку пља ња свих ре зул та та ис тра жи ва ња при сту пи ће 
се њи хо вој де таљ ној ана ли зи и за вр шној об ра ди пре ма Пра вил-
ни ку о са др жа ју ела бо ра та о ре зер ва ма. Ре зер ве под зем них во да 
ка те го ри је Б утвр ђу ју се на осно ву де таљ них хи дро ге о ло шких ис-
тра жних ра до ва, проб них и ис тра жно-екс пло а та ци о них цр пље ња 
и ис пи ти ва ња де ло ва на ла зи шта под зем них во да. Осма тра ње ре-
жи ма под зем них во да за про ра чун ре зер ви ка те го ри је Б тра је нај-
ма ње јед ну хи дро ло шку го ди ну. Про ра чу на ва њу ре зер ви при сту па 
се тек ка да се ис тра жним ра до ви ма и њи хо вом ин тер пре та ци јом 
утвр де тип на ла зи шта, кван ти та тив не и ква ли та тив не ка рак те ри-
сти ке, усло ви за шти те и мо гућ ност ко ри шће ња под зем них во да. 
Би лан сност ре зер ви од ре ђу је се еко ном ском оце ном рен та бил но-
сти екс пло а та ци је108. 

У за ви сно сти од ква ли те та во де (хе миј ске и ми кро би о ло шке) 
од ре ђу ју се и тех но ло шки по ступ ци у трет ма ну во де ко ји су по-
треб ни да се во да до ве де до ква ли те та во де за пи ће. 

18.4.Заштитаживотнесрединеиенергетскаефикасност

Бу ше ни бу на ри, као тип во до за хва та нај пот пу ни је од го ва ра-
ју са ни тар ним зах те ви ма у во до снаб де ва њу. Ре верс на цир ку ла ци ја 
као ро та ци о на ме то да из ра де бу ше них бу на ра под ра зу ме ва цир-
ку ла ци о ни си стем бу ше ња са ути ски ва њем во де у ме ђу про стор и 
ње ним вра ћа њем са кр хо ти на ма пре ма по вр ши ни.

Ме ре за шти те жи вот не сре ди не усло вље не су кон крет ним 
ло ка циј ским усло ви ма као што су ра сто ја ње из во ри шта од по тро-
ша ча (на се ља), над мор ска ви си на и ко ли чи ном во де (ка па ци тет 
из во ри шта), ру дар ске и дру ге пла ни ра не ак тив но сти у окру же њу. 

Из во ри ште тре ба да по се ду је из да шност у усло ви ма хи дро-
ло шког ми ни му ма, а ми ни мал ни ка па ци тет, од но сно, из да шност 
тре ба да бу де ве ћа од по тре ба за во дом на кра ју екс пло а та ци о ног 
пе ри о да. 
–––––––––––––––
108 Пра вил ник о кла си фи ка ци ји и ка те го ри за ци ји ре зер ви под зем них во да и во ђе њу 

еви ден ци је о њи ма („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 34/79). 
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По ред на ци о нал не ре гу ла ти ве у по гле ду ква ли те та во де пре-

по ру чу је се по ре ђе ње ква ли те та во де на из во ри шту са зах те ви ма и 
пре по ру ка ма WHO, ЕУ ди рек ти ве, УС ЕПА. По жељ но да је ква ли тет 
ста би лан то ком екс пло а та ци о ног ве ка. Из во ри ште мо ра би ти за шти-
ће но од спољ них ути ца ја (за га ђе ња) из жи вот не и рад не сре ди не.

Под руч је на ком се на ла зи из во ри ште мо ра би ти за шти ће но од 
на мер ног или слу чај ног за га ђи ва ња и дру гих ути ца ја ко ји мо гу не-
по вољ но ути ца ти на из да шност из во ри шта и при род ни са став во де 
на из во ри шту. У ци љу за шти те во де у из во ри шту ус по ста ви ће се:

1) зо на не по сред не са ни тар не за шти те (зо на I);
2) ужа зо на са ни тар не за шти те (зо на II); 
3) ши ра зо на са ни тар не за шти те (зо на III).
Зо не са ни тар не за шти те из во ри шта чи не по вр шин ска и пот-

по вр шин ска област сли ва. Од ре ђу ју се ре ше њем ми ни стра здра-
вља на осно ву усво је ног Ела бо ра та о зо на ма са ни тар не за шти те 
ко ји са др жи и про це ну ути ца ја на ста лих услед ак тив но сти на сли-
ву, а за ви се од хи дро ге о ло шких ка рак те ри сти ка сли ва, вр сте из во-
ри шта и ње го вог окру же ња, ко ли чи не во де ко ја се за хва та из из во-
ри шта и дру гих чи ни ла ца ко ји ути чу на из да шност из во ри шта и 
при род ни са став во де на из во ри шту.

Ме ре за шти те на ра ду, за шти те од по жа ра и за шти те жи вот-
не сре ди не оба ве зан су при лог про јек та ге о ло шких ис тра жи ва ња и 
дру ге сту диј ске и тех нич ке до ку мен та ци је. 

По сти за ње по треб ног ни воа енер гет ске ефи ка сно сти оства-
ру је се стан дард ним по ступ ци ма ор га ни за ци је ра ди ли шта и из во-
ђе ња ра до ва.

18.5.Смерницезаспровођењепланскогдокумента

Као вод ни објек ти за по тре бе во до снаб де ва ња, од но сно, у слу-
ча ју да се не до ка же оправ да ност њи хо вог укљу чи ва ња у ВС „Ка ле-
нић”, као део си сте ма за шти те пла ни ра них по вр шин ских ко по ва од 
по вр шин ских во да у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју ру дар ски 
ра до ви и објек ти, бу на ри BL6-3; BpTZ-1-12 и BpR-1-12 мо гу би ти 
у упо тре би са мо на кон при ба вља ња про пи са них вод них ака та. Ова 
пра ви ла уре ђе ња из ме ђу оста лог основ су за при ба вља ње ми шље ња 
над ле жног во до при вред ног пред у зе ћа у по ступ ку при ба вља ња вод-
них усло ва у скла ду са Пра вил ни ком о са др жи ни и обра сцу зах те ва 
за из да ва ње вод них ака та и са др жи ни ми шље ња у по ступ ку из да ва-
ња вод них усло ва („Слу жбе ни гла сник РС”, број 74/10).

У слу ча ју про ме не оби ма и вр сте ис тра жних ра до ва и евен-
ту ал ног от по чи ња ња екс пло а та ци је, по треб но је при ба ви ти усло ве 
и дру гих над ле жних ин сти ту ци ја (у обла сти за шти те при ро де, за-
шти те кул тур ног на сле ђа и др.).

На осно ву ових пра ви ла уре ђе ња, при ба вље них ми шље ња и 
усло ва над ле жних ин сти ту ци ја, Ела бо ра та о зо на ма за шти те из во-
ри шта и ре ше ња Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је о утвр-
ђи ва њу зо на са ни тар не за шти те, над ле жни ор ган мо же из да ти ло-
ка циј ске усло ве за вод не објек те у окви ру пла ни ра ног про ши ре ња 
из во ри шта. 

19. ВО ДО И ЗВО РИ ШТЕ „СУ ВА СЕ ПА РА ЦИ ЈА”

19.1.Полазнеоснове

Во до вод ни си стем „Вре о ци” је из гра ђен 1977. го ди не за по-
тре бе снаб де ва ња во дом за пи ће Ин ду стриј ско-при вред не зо не 
Вре о ци и на се ља Вре о ци. Из во ри ште, по стро је ње за пре чи шћа ва-
ње во де, по ти сни це во вод и ре зер во ар су про јек то ва ни и гра ђе ни 
за ка па ци тет 30 l/s, али је на кнад ним ре кон струк ци ја ма ка па ци тет 
си сте ма про ши рен на 60 l/s. 

По сто је ћи и бу ду ћи по вр шин ски ко по ви у цен трал ном и за-
пад ном де лу Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на угро жа ва ју из во ри-
ште во до во да „Вре о ци”, ди рект но (ру дар ским ра до ви ма фи зич ки 
се ра за ра хи дро ге о ло шка сре ди на у ко јој је фор ми ра на из дан, при 
оба ра њу ни воа во де и пра жње њу из да ни у зо ни ак тив не рад не фи-
гу ре ко па) и ин ди рект но (нпр. из ме шта њем во до то ка из зо не ру-
дар ских ак тив но сти). Про це њу је се, да ће ка па ци тет из во ри шта 
„Вре о ци” по сте пе но би ти сма њен за 60–70%, та ко да је нео п ход но 
обез бе ди ти до пун ски не то ка па ци тет од 140 m³/h (40 l/s) за ре ше-
ње во до снаб де ва ња по сто је ћих по тро ша ча. 

Као до пун ско ре ше ње у ци љу обез бе ђе ња по треб ног ка па ци-
те та пла ни ра се из град ња во до вод ног си сте ма „Су ва се па ра ци ја” 
на ло ка ци ји по го на „Су ва се па ра ци ја” у При вред но-ин ду стриј ској 

зо ни Вре о ци. Ста ри во до вод „Вре о ци” и но ви во до вод „Су ва се-
па ра ци ја” функ ци о ни са ће као је дин стве ни си стем. Сво јим по ло-
жа јем на под руч ју оп шти не би ће ве за из ме ђу бу ду ћих под си сте ма 
„Се ве ро и сток” и „Цен тар”, од но сно „Ис ток”, чи ме се оства ру ју 
ре ше ња да та у Ге не рал ном про јек ту во до снаб де ва ња ста нов ни-
штва оп шти не Ла за ре вац, „Во до про јект”, Бе о град, 2008. 

Оквир но, во до снаб де ва ње оп шти не Ла за ре вац усме ре но је, 
у скла ду са Во до при вред ном осно вом Ре пу бли ке Ср би је, на ко ри-
шће ње во де из: ло кал них из во ри шта (ВС „Ла за ре вац”, ВС „Ве ли-
ки Цр ље ни” и ВС „Зе о ке”); во до при вред ног си сте ма „Ров ни”; и 
во до при вред ног си сте ма „Рзав”. Бу ду ћи во до вод ни си стем „Ла за-
ре вац” се ор га ни за ци о но и пре ко да љин ског упра вља ња об је ди-
њу је у је дин ствен оп штин ски си стем са цен тром у ППВ „Оча га” 
у Ла за рев цу. Фи зич ко по ве зи ва ње оства ру је се це во во дом ППВ 
„Оча га” – во до вод „Вре о ци” – во до вод „Ве ли ки Цр ље ни” и пре ко 
бу ду ћег во до во да „Зе о ке”, ко ји ће по ве за ти под си сте ме „Се ве ро и-
сток” (на се ље Јун ко вац) и „ Ис ток” (на се ље Ба ро ше вац). 

На из во ри шту „Су ва се па ра ци ја”, 1991. го ди не су вр ше на на-
мен ска хи дро ге о ло шка ис тра жи ва ња за по тре бе во до снаб де ва ња 
Ла за рев ца. Ши ри про стор из во ри шта је, та ко ђе, на мен ски ис тра-
жи ван 2008. и 2009. го ди не за по тре бе про јек то ва ња но вог по вр-
шин ског ко па По ље „Е”.

То ком 2010. го ди не из ве де ни су ра до ви на чи шће њу и ре ге-
не ра ци ји хи дро ге о ло шких обје ка та из ве де них 1991. го ди не. Оспо-
со бље ни су кро вин ски и ме ђу слој ни пи је зо ме три и бу на ри. Том 
при ли ком су из вр ше на опит на цр пе ња во де на бу на ри ма Bp-Iik/91 
i Bp-Iim/91, а ре зул та ти хе миј ских ана ли за под зем не во де из кро-
вин ске и ме ђу слој не из да ни су по ка за ли да па ра ме три гво жђа, 
ман га на и амо ни ја ка има ју вред но сти из над МДК пре ма Пра вил-
ни ку о хи ги јен ској ис прав но сти во де за пи ће („Слу жбе ни лист 
СРЈ”, бр. 42/98 и 44/99). На осно ву спро ве де них хи дро и стра жних 
ра до ва де фи ни сан тип и од ре ђен рас по ред но вих екс пло а та ци о них 
бу на ра на ло ка ци ји „Су ва се па ра ци ја”. У ци љу утвр ђи ва ња ста ња 
бу на ра, ре ге не ра ци је и ре мон та хи дро ге о ло шких обје ка та из 1991. 
го ди не, у апри лу 2010. го ди не, из вр ше но је ис пи ти ва ње ис тра жно-
екс пло а та ци о ног бу на ра Бп-Им/91. Ис пи ти ва њем бу на ра кон стан-
то ва но је да је бу нар за пу њен у ин тер ва лу од 110,00 m до 125,00 m, 
услед на и ла ска на та лог не по зна тог по ре кла. Ра ди од стра њи ва ња 
на та ло же ног ма те ри ја ла, бу нар је ис пи ран си сте мом „ер лифт-а”. 
Том при ли ком, бу нар је очи шћен до ду би не од 125,00 m, али је и 
да ље пе ска рио и на кон де вет са ти ер-лиф то ва ња об у ста вље ни су 
да љи ра до ви. По пре стан ку ер-лиф то ва ња из вр ше но је осма тра ње 
по врат ка ни воа у бу на ру и том при ли ком је кон ста то ва на ма ла из-
да шност бу на ра уз кон стант но пе ска ре ње. Због то га се од у ста ло 
од да љег те сти ра ња бу на ра.

На но вом из во ри шту „Су ва се па ра ци ја” за хва ти ће се кро вин-
ске и ме ђу слој не из да ни из не за ви сних во до но сних сло је ва на ду-
би ни 8–17 m и 65–125 m. На пет ло ка ци ја на про сто ру огра ђе ног 
из во ри шта фор ми ра ће се пет хи дро чво ро ва са по два екс пло а та ци-
о на бу на ра. На сва ком хи дро чво ру по сто ја ће по је дан бу нар ко јим 
ће се пре ко пумп них агре га та за хва та ти во да из кро вин ске и из ме-
ђу слој не из да ни. 

На сва ком од пет хи дро чво ро ва на ла зе се по два бу на ра на 
ра сто ја њу од око 10 m опре мље на хи дро-ма шин ском и елек тро 
опре мом. У окви ру јед ног бу на ра у бе тон ском бу нар ском шах ту 
угра ди ће се пра те ћа хи дро-ма шин ска опре ма, док ће се у окви ру 
дру гог бу на ра из над де ла бе тон ског бу нар ског шах та са ма шин-
ском опре мом по ста ви ти бу нар ска ку ћи ца за сме штај елек тро 
опре ме за оба бу на ра. 

За хва ће на во да из бу на ра се си сте мом цев них ве за тран спор-
ту је до по стро је ња за пре чи шћа ва ње ко је је ло ци ра но на из во ри-
шту не по сред но на ула ску са при ступ ног пу та из прав ца по го на 
Су ве Се па ра ци је. Из град ња по стро је ња за пре чи шћа ва ње под-
зем не во де као кла сич ног по стро је ња са аера ци јом у мла зу и бе-
тон ским отво ре ним бр зим фил те ри ма ре гу ли са на је ло ка циј ском 
и гра ђе вин ском до зво лом на осно ву пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња 
Про стор ног пла на ГО Ла за ре вац.

Под зем на во да за хва ће на на ло ка ци ји „Су ва се па ра ци ја” са-
др жи по ве ћа не кон цен тра ци је дво ва лент ног гво жђа, дво ва лент ног 
ман га на и амо ни јак. Да би се во да пре чи сти ла до ква ли те та ко ји 
је пред ви ђен Пра вил ни ком о хи ги јен ској ис прав но сти во де за пи-
ће, при ме ње на је кон вен ци о нал на и до пун ска тех но ло ги ја пре чи-
шћа ва ња и то: аера ци ја-де га за ци ја, ок си да ци ја и та ло же ња ок си да 
гво жђа у ре тен зи о ном ба зе ну, озо ни за ци ја (ок си да ци је и та ло же ња 
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ок си да ман га на у ре тен зи о ном ба зе ну), фил тра ци је и ка та ли тич ке 
до ок си да ци ја на фил три ма са ви ше слој ном ис пу ном и дез ин фек-
ци је во де хло ром.

Кри те ри јум за утвр ђи ва ње и раз вр ста ва ње ре зе р ви под зем-
них во да про пи сан је Пра вил ни ком о кла си фи ка ци ји и ка те го ри за-
ци ји ре зер ви под зем них во да и во ђе њу еви ден ци је о њи ма („Слу-
бе ни лист СФРЈ”, број 34/79). Ре зер ве под зем них во да утвр ђу ју се, 
раз вр ста ва ју у ка те го ри је и кла се, про ра чу на ва ју и еви ден ти ра ју 
по себ но за сва ко на ла зи ште (ис тра жно или екс пло а та ци о но под-
руч је). Под на ла зи штем под зем них во да под ра зу ме ва се во до но-
сна сре ди на у ко јој су под зем не во де аку му ли ра не под ути ца јем 
при род них и ве штач ких фак то ра. Под ре зер ва ма под зем них во да 
под ра зу ме ва се про сеч на ми ни мал на ме сеч на ко ли чи на под зем-
них во да у l/sод ко је се нај ма ње 90% мо же до би ти из јед ног сли ва, 
во до но сне сре ди не из дво је ног на ла зи шта или де ла на ла зи шта за 
вре ме нај ни жег во до ста ја, с тим да при екс пло а та ци ји не до ђе до 
по гор ша ња ква ли те та. Ре зер ве под зем них во да се пре ма Пра вил-
ни ку од ре ђу ју на три на чи на, од но сно са три гру пе ме то да: (1) ис-
тра жно-екс пло а та ци о но цр пе ње; (2) мо ни то ринг ре жи ма за вре ме 
проб не екс пло а та ци је и (3) мо ни то ринг ре жи ма за вре ме екс пло-
а та ци је. За про ра чун ре зер ви ис ко ри шће ни су по да ци ре жим ских 
осма тра ња и ре зул та ти гра фо а на ли тич ке об ра де ре зул та та те сто ва 
цр пе ња ис тра жно-екс пло а та ци о них бу на ра, вр ше ни у ис тра жи вач-
ком пе ри о ду ок то бар 2011 – но вем бар 2012. го ди не. 

По што бу на ри на из во ри шту не кап ти ра ју исту из дан, не мо-
гу се ра чу на ти ре зер ве под зем них во да као збир из да шно сти сва-
ког бу на ра по себ но, већ се мо ра ју про ра чу на ти ре зер ве са мог из-
во ри шта при ли ком спрег ну тог ра да бу на ра за себ но за кро вин ску и 
ме ђу слој ну из дан.

У I фа зи из вр ше но је по је ди нач но цр пе ње сва ког бу на ра 
(степ-тест) не по сред но на кон из ра де, са пра ће њем ефе ка та цр пе ња 
у бу на ри ма и осма трач ким пи је зо ме три ма. У II фа зи из вр ше но је 
спрег ну то цр пе ње при екс пло а та ци о ним ка па ци те ти ма бу на ра, тј. 
при екс пло а та ци о ном ра ду из во ри шта и то та ко што су не за ви сно 
те сти ра ни бу на ри ко ји кап ти ра ју кро вин ску из дан са пра ће њем 
ефе ка та по врат ка ни воа под зем них во да, да би се на кон за вр шет ка 
те сти ра ња кро вин ске из да ни исти по сту пак по но вио те сти ра њем 
бу на ра ко ји са чи ња ва ју ме ђу слој ну из дан. Ова кав на чин те сти-
ра ња ура ђен је у ци љу де фи ни са ња екс пло а та ци о них ка па ци те та 
сва ког бу на ра и утвр ђи ва ња по тен ци јал не ме ђу соб не ин тер ак ци је 
кро вин ске и ме ђу слој не из да ни с об зи ром да се око 800 m од нај ју-
жни јег бу на ра (Бм-5) ове две из да ни ста па ју у је дин стве ну из дан. 
III фа за те сти ра ња је би ла при пре ма за ду го трај ни спрег ну ти тест 
ком плет ног из во ри шта.

Има ју ћи у ви ду све чи ње ни це из не те у Глав ном про јек ту Во-
до вод ног си сте ма „Су ва се па ра ци ја” у Вре о ци ма, EKO-VO DO PRO-
JEKT d.o.o. Бе о град, 2010, из ис тра жно-екс пло а та ци о них бу на ра 
збир но се мо гу ко ри сти ти ко ли чи не од око 47,2 l/s, при род не ми не-
рал не во де са су вим остат ком око 0,3 г/l, тем пе ра ту ре око 15 ºC. Ова 
ко ли чи на во де мо же да се по у зда но и пер ма нент но ко ри сти, што је 
већ до ка за но ду го трај ним те сто ви ма цр пе ња. Ка па ци тет се сма тра 
би лан сним и свр ста ва у „Б” ка те го ри ју у ко ли чи ни од 41,2 l/s и „Ц1” 
ка те го ри ју у ко ли чи ни од 6,0 l/s из бу на ра Бp-II m/91, пре ма ва же-
ћим кри те ри ју ми ма из Пра вил ни ка о ка те го ри за ци ји и кла си фи ка-
ци ји ре зер ви под зем них во да и во ђе њу еви ден ци је о њи ма.

Та бе ла 85:  Утвр ђе не ре зер ве под зем не во де из во ри шта  
„Су ва се па ра ци ја” 

Ка те го ри ја 
ре зер ви На чин екс пло а та ци је Ко ли чи на 

во де (l/s) Вр ста си ро ви не Свр ха ко ри-
шће ња

„Б”

Кро вин ска из дан
Бунари Бк-1 до Бк-5 18,6

Природна ми-
нерална вода са 

ниским садржајем 
растворивих мине-

ралних материја

Јавно водос-
набдевање

Ме ђу слој на из дан
Бунари Б m-1 до Б m-4 22,6

Укупне „Б” резерве 41,2
„Ц1” Бp-II m/91 6,0
Укупне билансне резерве 47,2

Извор:  Елаборат о зонама заштите изворишта „Сува сепарација” у Вреоцима, 
BEOGEOAQUA, d.o.o. Београд, 2013. г.

На осно ву по твр ђе ног Ела бо ра та о зо на ма за шти те из во ри-
шта, у скла ду са Пра вил ни ком о на чи ну од ре ђи ва ња и одр жа ва-
ња зо на за шти те из во ри шта во до снаб де ва ња („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 92/08), Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је је 21. 

но вем бра 2013. го ди не је до не ло Ре ше ње бр. 530-01-415/2013-10 о 
утвр ђи ва њу зо на са ни тар не за шти те и то: зо не не по сред не за шти-
те, зо не уже и зо не ши ре за шти те.

У скла ду са За ко ном о во да ма зо не са ни тар не за шти те утвр-
ђе не пра во сна жним ре ше њем над ле жног ми ни стар ства уно се се у 
план упра вља ња во да ма, про стор ни и ур ба ни стич ки план. 

19.2.Просторниобухваткомплексаипланирананамена
простора

Прет ход на хи дро ге о ло шка ис тра жи ва ња омо гу ћи ла су са гле-
да ва ње хи дро ге о ло шких усло ва за фор ми ра ње но вог из во ри шта у 
се вер ном де лу ис тра жног про сто ра. Из во ри ште „Су ва се па ра ци-
ја”, од но сно, ис тра жни про стор овог из во ри шта, на ла зи се у цен-
трал ном де лу град ске оп шти не Ла за ре вац, на под руч ју на се ља 
Вре о ци и Ме до ше вац. 

По вр ши на ис тра жног про сто ра је 1,25 km², а ду би на ис тра-
жи ва ња до 200 m. Про стор је де фи ни сан ко ор ди на та ма уга о них 
та ча ка ка ко сле ди:

Та бе ла 86:Ис тра жни про стор из во ри шта „Су ва се па ра ци ја”
Ис тра жни про стор

тач ка X Y Z
A 4 920 500 7 443 000 99,4
B 4 920 500 7 443 750 102,2
C 4 919 250 7 443 000 102,0
D 4 919 250 7 443 750 104,0

Из во ри ште се у фа зи при пре ме, снаб де ва во дом пре ко бу на-
ра из гра ђе них у пе ско ви то-шљун ко ви тим хо ри зон ти ма. До са да је 
из ве де но укуп но 12 ис тра жно-екс пло а та ци о них бу на ра, од ко јих 
су че ти ри ста ра бу на ра ура ђе на 1991. го ди не (два кро вин ска и два 
ме ђу слој на), а осам но во и згра ђе них бу на ра, из бу ше но је у пе ри о-
ду јул–но вем бар 2011. го ди не, и то: че ти ри ме ђу слој на и че ти ри 
кро вин ска. У ре дов ну екс пло а та ци ју ће осим но во и зве де них би ти 
укљу че ни по је дан „ста ри” кро вин ски и ме ђу слој ни бу нар.

Та бе ла 87.  Пре глед по сто је ћих и пла ни ра них хи дро ге о ло шких 
обје ка та на из во ри шту 

Хи дро чвор Хи дро ге о ло шки објек ти

озна ка
ко ор ди на те Пи је зо ме три Кро вин ски 

бу на ри
Ме ђу слој ни 

бу на ри

y x но ви (ста ри) 
на зив

но ви (ста ри) 
на зив

но ви (ста ри) 
на зив

„H1” 4 920 100 7 443 600 Pk-1 (P-IIk/91)
Pm-1 (P-IIm/91) Bk-1 Bm-1

„H2” 4 920 120 7 443 450 Pkm-2 Bk-2 Bm-2

„H3” 4 919 450 7 443 450 Pkm-3 Bk-3  
(Bp-IIk/91) Bm-3

„H4” 4 919 870 7 443 560 Pk-4 (P-Ik/91)
Pm-4 (P-Im/91) Bk-4 Bm-4

„H5” 4 919 705 7 443 503 Pkm-5 Bk-5 Bm-5  
(Bp-IIm/91)

По сто је ћи (ком.) 4 1 1
Пла ни ра ни (ком.) 3 4 4
На по ме на: Пк-пи је зо ме тар кро вин ски; Бк-бу нар кро вин ски; Пм-пи је зо ме тар ме ђу-
слој ни; Бм-бу нар ме ђу слој ни; Пкм-пи је зо ме тар кро вин ски и ме ђу слој ни

Та бе ла 88:  Ко ор ди на те пла ни ра них хи дро ге о ло шких обје ка та  
на из во ри шту 

хи дро чвор Хи дро ге о ло шки
објекти

Озна ка
објеката

ко ор ди на те
y x

H2
Хидрогеолошко-пијезометарске
бушотине

Pkm-2 7443470,65 4920064,81
H3 Pkm-3 7443439,65 4919943,54
H5 Pkm-5 7443495,04 4919714,90
H1

Кровински бунари

Bk-1 7443611,72 4920102,77
H2 Bk-2 7443470,79 4920060,72
H4 Bk-4 7443563,15 4919864,00
H5 Bk-5 7443506,10 4919720,01
H1

Међуслојни бунари

Bm-1 7443612,62 4920113,45
H2 Bm-2 7443477,89 4920065,86
H3 Bm-3 7443450,37 4919940,62
H4 Bm-4 7443558,93 4919853,39
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На ло ка ци ји ППВ „Су ва се па ра ци ја” по вр ши не око 5,5 hа, 

пред ви ђа се фор ми ра ње пет хи дро чво ро ва (пи је зо ме три, кро вин-
ски и ме ђу слој ни бу на ри) на ме ђу соб ном ра сто ја њу 150–200 m. У 
окви ру хи дро чво ра су и по сто је ћи упо тре бљи ви објек ти. 

На кон спро ве де них ис тра жних ра до ва на но вом из во ри шту, 
од лу че но је да се са да шње из во ри ште „Вре о ци”, због зна чај ног 
ста ре ња бу на ра, на пу сти на кон из град ње фа бри ке за пре ра ду под-
зем них во да, а ди стри бу ци ја под зем них во да са да шњим по тро ша-
чи ма вр ши пре ко из во ри шта „Су ва се па ра ци ја” за ко је су спро ве-
де не за кон ске про це ду ре и утвр ђе не зо не за шти те са про пи са ним 
са ни тар но-хи ги јен ским ме ра ма. У ци љу по сти за ња по треб ног 
ка па ци те та на кон пре стан ка екс пло а та ци је из во ри шта „Вре о ци” 
нео п ход но је из ве сти про ши ре ње из во ри шта из град њом но вих хи-
дро чво ро ва на ло ка ци ја ма у не по сред ној бли зи ни већ из гра ђе них 
бу на ра.

За по тре бе уре ђе ња ло ка ци ја во до за хват них обје ка та и утвр-
ђи ва ња на чи на ко ри шће ња зе мљи шта у зо на ма са ни тар не за шти-
те, с об зи ром на са ни тар но-хи ги јен ске ме ре огра ни че ња и за бра-
не, об у хва ће не су по вр ши не у окви ру гра ни це под руч ја у ко ме се 
при ме њу је ре жим ко ри шће ња про сто ра утвр ђен Ре ше њем о зо на-
ма са ни тар не за шти те из во ри шта „Су ва се па ра ци ја” у Вре о ци ма, 
Ла за ре вац, Ми ни стар ство здра вља, бр. 530-01-415/2013-10 од 21. 
но вем бра 2013. го ди не. Гра ни ца је де фи ни са на по не пре ки ну тој 
ли ни ји из ме ђу та ча ка А1 до А11 и да ље до III1, од III1 до III4 и 
да ље до по чет не тач ке. На под руч ју КО Вре о ци (6,41 hа) и КО 
Ме до ше вац (52,47 ha), об у хва ће но је укуп но 58,88 ha, и то ка та-
стар ске пар це ле ка ко сле ди: це ле к.п. бр. 316, 317, 318/1, 321, 322, 
323/1, 325/1, 325/3, 326/1, 326/2, 327, 328/1, 328/2, 329/2, 330, 331, 
332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 334, 335/1, 336/1, 337/1, 337/2, 337/3, 
337/4, 338/2, 340, 342, 343, 344, 700/2, 701/1, 702/2, 703/1, 704, 705, 
706, 1250/1, 1250/2, 1251/1, 1251/2, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256/1, 
1256/2, 1256/3, 1257/1, 1257/2, 1257/3, 1258, 1259, 1260/1, 1260/2, 
1260/3, 1260/4, 1261, 1267/1, 1268/1, 1268/2, 1269, 1270, 1271/1, 
1271/2, 1629/3, 1630/1, 1631/1, 1631/3, 1632/1, 1632/2, 1633, 1634/1, 
1634/2, 1635/1, 1635/2, 1636/1, 1636/2, 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1638, 
1640, 1643, 1644, 1645, 1647, 1648, 1649/1, 1649/2, 1649/3, 1649/4, 
1650, 1663/3, 1663/7, 1663/12, 1663/13, 1663/14, 1663/19, 1663/27, 
1696, 1697/2; и део к.п. бр. 309/4, 315/2, 318/2, 324, 325/2, 328/3, 
329/1, 700/1, 701/2, 1636/4109, 1636/5, 1663/28, 1697/1, 1714, 1717, 
1735/2, 1735/3 (све КО Ме до ше вац); це ле к.п. бр. 2129/2, 2139/1, 
2139/2, 2139/3, 2140/2, 2140/3, 2140/4, 2140/8, 2140/9, 2140/10, 
2140/11, 2140/16; и део: 2408/5, 2137/1 и 2140/19 (све КО Вре о ци). 

На об у хва ће ним по вр ши на ма у КО Вре о ци не ме ња се на ме-
на пла ни ра на у ПГР за на се ље Вре о ци, од но сно об у хва ће не по вр-
ши не се уре ђу ју пре ма пра ви ли ма ово га пла на за При вред но-ин ду-
стриј ску зо ну (0,21 ha) и Ин фра струк тур ни ко ри дор, Пот це ли на 6 
(6,2 ha). На де лу об у хва ће них по вр ши на у КО Ме до ше вац ме ња се 
пла ни ра на на ме на у де лу При вред но-ин ду стриј ске зо не. На де лу 
план ског под руч ја Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за на се ља Ба ро ше-
вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро во про ме на на ме не је огра ни че ног 
тра ја ња, услед оче ки ва ног ста ре ња овог из во ри шта и пла ни ра ног 
раз во ја ру дар ских ак тив но сти.

У окви ру гра ни це об у хва ће них по вр ши на, уре ђу је се про-
стор на це ли на ППВ „Су ва се па ра ци ја” на по вр ши ни од 22,65 ha, 
од но сно, ус по ста вља ју се но ве на ме не:

– ло ка ци ја ППВ (зо на не по сред не за шти те) – 5,47 ha;  
ин тер на са о бра ћај ни ца и за штит но зе ле ни ло – 13,93 ha;

– од но сно, укуп но 19,40 ha; 
– ло ка ци је ис тра жно-екс пло а та ци о них бу на ра у при пре ми за 

про ши ре ње из во ри шта (II фа за екс пло а та ци је) – 3,16 ha. 
Про ме на на ме не усло вље на је при ро дом огра ни че ња ко ја се 

ус по ста вља ју за по вр ши не у од ре ђе ним зо на ма са ни тар не за шти те.

19.3.Правилауређења

На об у хва ће ним по вр ши на ма про пи са не су зо не са ни тар не 
за шти те и спро во ђе ње за штит них ме ра у окви ру из дво је них зо на 
ко је су у скла ду са за кон ском ре гу ла ти вом и ко је мо ра ју би ти стро-
го по што ва не.
–––––––––––––––
109 Ка та стар ска пар це ла 1636/4 КО Ме до ше вац, фор ми ра на је пре пар це ла ци јом ка-

та стар ских пар це ла 319, 320, 323/2, 338/1, 338/3, 339, 341, 1639, 1641, 1642 (све 
КО Ме до ше вац), али по сто ји не сла га ње на зи ва из ка та стар ског опе ра та и ра ни-
јих по да та ка, та ко да су сви ва же ћи до ку мен ти ко ји се од но се на ову кат. парц. 
име но ва ни на к.п. број 1636/3 КО Ме до ше вац, ГО Ла за ре вац.

Зо на не по сред не за шти те ус по ста ви ће се не по сред но око 
свих екс пло а та ци о них бу на ра ко ји чи не из во ри ште „Су ве се па ра-
ци ја” и око свих пра те ћих хи дро ге о ло шких обје ка та у не по сред ној 
бли зи ни из во ри шта, као и фа бри ке за пре ра ду си ро ве во де. Због 
то га је зо на не по сред не за шти те де фи ни са на на це лој к.п. број 
1636/4, КО Ме до ше вац. Ло ка ци ја се у це ли ни огра ђу је ка ко би сви 
бу на ри и пра те ћи објек ти за јед но са бу ду ћом фа бри ком во де би ли 
под је дин стве ним си сте мом за шти те укуп не по вр ши не у окви ру 
сле де ћег ко ор ди нат ног про сто ра:

Та бе ла 89:  Ко ор ди на те пре лом них та ча ка на гра нич ној ли ни ји 
зо не не по сред не за шти те
 X Y
I1 4 920 182 7 443 591
I2 4 920 157 7 443 642
I3 4 920 067 7 443 704
I4 4 919 676 7 443 540
I5 4 919 705 7 443 473
I6 4 919 916 7 443 409
I7 4 920 090 7 443 478

Ужа зо на са ни тар не за шти те (зо на II) ше ма ти зо ва на је у об-
ли ку мно го у га о ни ка опи са ног око кон тур не ли ни је не у трал ног то-
ка од 50 да на при че му је као кри те ри јум иза бра на из дан чи ја изо-
хро на за у зи ма ве ћу по вр ши ну. Те ме не тач ке овог по ли го на II 1 до 
II 5 де фи ни са не су на гра нич ним ли ни ја ма об у хва ће них пар це ла. 
По вр ши на ова ко ше ма ти зо ва ног по ли го на из но си 15,35 ha.

Ши ра зо на са ни тар не за шти те (зо на III) ше ма ти зо ва на је у об-
ли ку мно го у га о ни ка (III 1 до III 8) опи са ног око кон ту ре ли ни је не-
у трал ног то ка. По вр ши на ова ко ше ма ти зо ва ног по ли го на 47,8 ha. 

По ред про стор не за шти те, за шти та из во ри шта и из да ни мо-
ра би ти обез бе ђе на и про пи са ним ме ра ма са ни тар не за шти те. Све 
на ве де не зо не и по ја си са ни тар не за шти те мо ра ју се уне ти у ка та-
стар ске пла но ве.

Пра вил ник о зо на ма за шти те про пи сао је низ пре вен тив них 
ме ра ко је је ко ри сник из во ри шта ду жан да спро ве де. Пре ма од ред-
ба ма пра вил ни ка ре гу ли шу се оп ште ме ре за бра не ко је се од но се 
на све три зо не са ни тар не за шти те. Прин цип про пи си ва ња ме ра 
за бра не је та кав да су нај бла же ме ре у III-ој зо ни са ни тар не за-
шти те. За сва ку сле де ћу зо ну осим свих за бра на из прет ход не зо не 
уво де се и до дат не за бра не.

Ши ра зо на са ни тар не за шти те, зо на над зо ра, об у хва та прет-
ход но на ве де ни део те ри то ри је слив ног под руч ја из во ри шта де фи-
ни сан про сто ром од ког се еле мен тар на че сти ца тран спор ту је до 
во до за хват ног објек та за пе ри од од 50 да на. У зо ни се не мо гу гра-
ди ти или упо тре бља ва ти објек ти и по стро је ња, ко ри сти ти зе мљи-
ште или вр ши ти дру ге де лат но сти, ако то угро жа ва здрав стве ну 
ис прав ност во де на из во ри шту, и то:

1) трај но под зем но и над зем но скла ди ште ње опа сних ма те-
ри ја и ма те ри ја ко је се не сме ју ди рект но или ин ди рект но уно си ти 
у во де;

2) про из вод ња, пре воз и ма ни пу ли са ње опа сним ма те ри ја ма 
и ма те ри ја ма ко је се не сме ју ди рект но или ин ди рект но уно си ти 
у во де;

3) ко мер ци јал но скла ди ште ње наф те и нафт них де ри ва та;
4) ис пу шта ње от пад не во де и во де ко ја је слу жи ла за рас хла-

ђи ва ње ин ду стриј ских по стро је ња;
5) из град ња са о бра ћај ни ца без ка на ла за од вод ат мос фер ских 

во да;
6) екс пло а та ци ја наф те, га са, ра ди о ак тив них ма те ри ја, угља и 

ми не рал них си ро ви на;
7) не кон тро ли са но де по но ва ње ко му нал ног от па да, ха ва ри са-

них во зи ла, ста рих гу ма и дру гих ма те ри ја и ма те ри ја ла из ко јих 
се мо гу осло бо ди ти за га ђу ју ће ма те ри је ис пи ра њем или цу ре њем;

8) не кон тро ли са но кр че ње шу ма;
9) из град ња и ко ри шће ње ва зду шне лу ке;
10) по вр шин ски и под по вр шин ски ра до ви, ми ни ра ње тла, 

про дор у слој ко ји за сти ре под зем ну во ду и од стра њи ва ње сло ја 
ко ји за сти ре во до но сни слој, осим ако ти ра до ви ни су у функ ци ји 
во до снаб де ва ња; 

11) одр жа ва ње ауто и мо то тр ка.
Ужа зо на за шти те (зо на II) је про стор под са ни тар ним над зо-

ром у ко ме ни је до зво ље на из град ња обје ка та и вр ше ња рад њи ко-
ји мо гу да за га де под зем ну во ду. У зо ни II не мо гу се гра ди ти или 
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упо тре бља ва ти објек ти и по стро је ња, ко ри сти ти зе мљи ште или 
вр ши ти дру ге де лат но сти, ако то угро жа ва здрав стве ну ис прав-
ност во де на из во ри шту, и то:

1) из град ња или упо тре ба обје ка та и по стро је ња, ко ри шће ње 
зе мљи шта или вр ше ње дру ге де лат но сти ве за не за огра ни че ња у 
зо ни III;

2) стам бе на из град ња;
3) упо тре ба хе миј ског ђу бри ва, теч ног и чвр стог стај ња ка;
4) упо тре ба пе сти ци да, хер би ци да и ин сек ти ци да;
5) уз га ја ње, кре та ње и ис па ша сто ке;
6) кам по ва ње, ва ша ри и дру га оку пља ња љу ди;
7) из град ња и ко ри шће ње спорт ских обје ка та;
8) из град ња и ко ри шће ње уго сти тељ ских и дру гих обје ка та 

за сме штај го сти ју;
9) про ду бљи ва ње ко ри та и ва ђе ње шљун ка и пе ска;
10) фор ми ра ње но вих гро ба ља и про ши ре ње ка па ци те та по-

сто је ћих.
Гра ни ца зо не II на те ре ну обе ле жа ва се ви дљи вим озна ка ма. 

Озна ка се пра ви од по сто ја ног ма те ри ја ла и по ста вља се на ме сту 
ула за са о бра ћај ни це и пе шач ке ста зе у зо ну са ни тар не за шти те, 
као и на по год но ода бра ној ло ка ци ји на гра ни ци зо не са ни тар не 
за шти те ван ко ри до ра са о бра ћај ни це и пе шач ке ста зе, на на чин да 
омо гу ћа ва оба ве ште ност про ла зни ка о при сту па њу зо ни са ни тар-
не за шти те. Основ на бо ја озна ке је бе ла, а сло ва су цр ве не бо је. 

Из зо не II се пре се ља ва ју до ма ћин ства ко ји ма се огра ни ча-
ва упо тре ба зе мљи шта, а ко је је пре ма од ред ба ма Пла на ге не рал-
не ре гу ла ци је за на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро во 
пред ви ђе но за раз вој ру дар ских ак тив но сти по сле 2020. го ди не.

Зо на не по сред не за шти те, од но сно зо на I је стро го огра ђен 
про стор под стал ним над зо ром. У зо ни I не мо гу се гра ди ти или 
упо тре бља ва ти објек ти и по стро је ња, ко ри сти ти зе мљи ште или 
вр ши ти дру ге де лат но сти, ако то угро жа ва здрав стве ну ис прав-
ност во де на из во ри шту.

Осим на ве де них огра ни че ња у зо ни не по сред не за шти те 
пред ви ђе не су ме ре ко је ва же са мо за ову зо ну и оне су сле де ће:

1) из град ња или упо тре ба обје ка та и по стро је ња, ко ри шће ње 
зе мљи шта или вр ше ње дру ге де лат но сти ве за не за огра ни че ња у 
зо ни II;

2) по ста вља ње уре ђа ја, скла ди ште ње опре ме и оба вља ње де-
лат но сти ко ји ни су у функ ци ји во до снаб де ва ња;

3) кре та ње во зи ла ко ја су у функ ци ји во до снаб де ва ња ван за 
то при пре мље них са о бра ћај ни ца, при лаз во зи ли ма на мо тор ни по-
гон ко ја ни су у функ ци ји во до снаб де ва ња, ко ри шће ње пло ви ла на 
мо тор ни по гон, одр жа ва ње спор то ва на во ди и ку па ње љу ди и жи-
во ти ња;

4) на па ја ње сто ке; 
5) уз га ја ње ри бе ра ди ко мер ци јал ног из ло вља ва ња.
При ступ зо ни I до зво љен је са мо ли цу за по сле ном у во до-

вод ном пред у зе ћу. Прав но ли це или пред у зет ник ко ји упра вља во-
до вод ним си сте мом, при ступ зо ни I мо же из у зет но, у оправ да ним 
слу ча је ви ма, до зво ли ти и дру гом ли цу, при че му се мо ра во ди ти 
стро га еви ден ци ја ко ја са др жи лич не по дат ке по се ти о ца, пе ри од 
и раз лог по се те. На озна ци зо не ис пи су је се хо ри зон тал но и вер-
ти кал но цен три ран текст чи ји са др жај и ве ли чи на за ви си од вр сте 
зо не са ни тар не за шти те ко ја се обе ле жа ва. 

19.4.Правилапарцелацијеипрепарцелације

На об у хва ће ним по вр ши на ма ме ња се по сто је ћа ка та стар ска 
пар це ла ци ја ра ди фор ми ра ња пар це ла за из град њу вод них обје ка-
та на јав ном зе мљи шту, од но сно на зе мљи шту у јав ној сво ји ни или 
ко је ће се при ба ви ти у јав ну сво ји ну на осно ву на ме не утвр ђе не 
Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је за на се ља Ба ро ше вац, Ме до ше вац, 
Зе о ке и Бу ро во. Гра ђе вин ске пар це ле се фор ми ра ју на осно ву ва-
лид ног и ажу ри ра ног ка та стар ског пла на и про јек та ге о дет ског 
обе ле жа ва ња, а пре ма ове ре ном про јек ту пар це ла ци је и пре пар це-
ла ци је. 

Утвр ђу ју се сле де ћа пра ви ла за фор ми ра ње гра ђе вин ских 
пар це ла:

– у окви ру про стор не це ли не (ло ка ци ја по стро је ња и на по-
вр ши на ма где се пла ни ра из град ња но вих ис тра жно-екс пло а та-
ци о них бу на ра за по тре бе про ши ре ња из во ри шта из дво је не су 
по вр ши не са ка рак те ри стич ним основ ним на ме на ма и по себ ним 
ур ба ни стич ким ка рак те ри сти ка ма, а по прин ци пу ус по ста вља ња 

ур ба ни стич ких це ли на са истим пра ви ли ма гра ђе ња, та ко да гра-
ђе вин ске пар це ле ко је ће се фор ми ра ти об у хва та ју сле де ће ка та-
стар ске пар це ле, све КО Ме до ше вац:

– гра ђе вин ска пар це ла ГП 1 (ППВ „Су ва се па ра ци ја” са во до-
за хват ним објек ти ма) – це ле к.п. бр. 340, 1643 и део к.п. бр. 1636/4;

– гра ђе вин ска пар це ла ГП 2 (ло ка ци ја за ис тра жи ва ње про-
ши ре ња ка па ци те та во до и зво ри шта) – це ле к.п. бр. 704, 705; 

– гра ђе вин ска пар це ла ГП 3 (дру га ло ка ци ја за ис тра жи ва-
ње про ши ре ња ка па ци те та во до и зво ри шта) – це ле к.п.бр.: 1271/1, 
1271/2;

– фор ми ра ње гра ђе вин ских пар це ла се оба вља пре ма ствар-
ној ди на ми ци ре а ли за ци је пла ни ра не из град ње, ди на ми ци при ба-
вља ња зе мљи шта, од но сно ре гу ли са ног пра ва гра ђе ња и пре на ме-
не зе мљи шта у гра ђе вин ско.

Гра ђе вин ске пар це ле се фор ми ра ју та ко да се на ве ћем бро ју 
ка та стар ских пар це ла обра зу је јед на пар це ла на на чин ка ко се то 
утвр ди у ур ба ни стич ко-тех нич кој до ку мен та ци ји. Ор ган над ле жан 
за по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра до но си ре ше ње о фор ми-
ра њу ка та стар ских пар це ла.

19.5.Правилаграђења

Но ви ис тра жно-екс пло а та ци о ни бу на ри из ве де ни су ма шин-
ском гар ни ту ром ти па „1БА-15”, ре верс ном ме то дом са упо тре бом 
чи сте во де као флу и да за бу ше ње. Бу ше ње је пр во из ве де но дле-
том Ø 1100 mm, на кон че га је угра ђе на увод на ко ло на преч ни ка Ø 
1020 mm. На ста вак бу ше ња из ве ден је дле том преч ни ка Ø 820 mm 
до ко нач не ду би не. То ком бу ше ња пе ри о дич но су пра ће не про ме-
не са ста ва на бу ше ног ма те ри ја ла ра ди пре ли ми нар ног, гру бог од-
ре ђи ва ња хи дро ге о ло шких ка рак те ри сти ка, као и про ве ре по сто-
је ћих по да та ка. У то ку ис тра жног бу ше ња вр ше но је узор ко ва ње 
на бу ше ног ма те ри ја ла уз оба ве зно кар ти ра ње је згра. На осно ву 
иден ти фи ка ци је је згра у бу шо ти ни де тер ми ни сан је ли то ло шки 
стуб сва ке бу шо ти не (пе сак, у гор њим ин тер ва ли ма, круп но зрн, 
шљун ко вит, до њи ин тер ва ли сит но зр ни ји, гли не, си во-цр не бо је, 
угље ви те, угаљ, пе сак и гли не, си ве бо је. Угра ђе на је (че лич на) 
бу нар ска кон струк ци ја, сле де ћих ка рак те ри сти ка: че лич на над-
фил тер ска цев Ø 308/323 mm, фил тер ска кон струк ци ја од ан ти ко-
ро зив них, че лич них пер фо ри ра них це ви преч ни ка Ø 308/323 mm, 
об мо та них пла стич ним бу нар ским си том. Че лич ни та ло жник je 
са рав ним дном Ø 308/323 mm. Па ра лел но са уград њом бу нар ске 
кон струк ци је пре за си па ња бу на ра угра ђен је пи је зо ме тар у за си пу 
од по цин ко ва ног че ли ка Ø 50,8 mm. Пи је зо ме тар ска кон струк ци ја 
са сто ји се од: над фил тер ске це ви, фил тер ске кон струк ци је пи је-
зо ме тра од пер фо ри ра них по цин ко ва них це ви, об мо та не пла стич-
ним си том, та ло жни ка од по цин ко ва не це ви Ø 50 mm, са шпи ца-
стим дном.

По упу шта њу кон струк ци је, угра ђен је фил тер ски за сип од 
кварц ног гра ну ла та зр на преч ни ка Ø 0,5–1,5 mm. По уград њи кон-
струк ци је и ис пи ра њу бу на ра, из вр ше но је за си па ње ви со ко ква-
ли тет ном гра ну ли са ном гли ном. Оста так бу шо ти не до по вр ши не 
те ре на за сут је там по ном од при руч ног гли но ви тог ма те ри ја ла.

Хи дро чвор чи не хи дро ге о ло шко-пи је зо ме тар ска бу шо ти на, 
кро вин ски бу нар (кап ти ра кро вин ску из дан) и ме ђу слој ни бу нар 
(кап ти ра ме ђу слој ну из дан). По треб но је ура ди ти сле де ће но ве 
објек те: три хи дро ге о ло шко-пи је зо ме тар ске бу шо ти не, че ти ри 
кро вин ска ис тра жно-екс пло а та ци о на бу на ра и че ти ри ме ђу слој на 
ис тра жно-екс пло а та ци о на бу на ра. Хи дро ге о ло шко-пи је зо ме тар-
ске бу шо ти не се ра де у ци љу утвр ђи ва ња ли то ло шког са ста ва те-
ре на и фи зич ко ме ха нич ких ка рак те ри сти ка на бу ше них сре ди на. 
Бу ше ње се из во ди мо тор ном гар ни ту ром са при бо ром за је згро ва-
ње. По ред то га ра ди се и ге о фи зич ки ка ро таж бу шо ти не. На осно-
ву ре зул та та бу ше ња и ка ро та жа угра ђу ју се пи је зо ме три са во до-
при јем ним де лом у кро вин ском и ме ђу слој ном ко лек то ру.

За хва ће на под зем на во да се пре ко бу нар ских пум пи и цев них 
ве за на из во ри шту тран спор ту је ка објек ту, и на кон ко рек ци је пХ 
вред но сти у ве зном шах ту до ла зи ди рект но на аера тор ска по ља. 
Уз по стро је ње су сме ште ни сле де ћи објек ти: ком пен за ци о ни ба-
зен са две одво је не ко мо ре за та ло же ње ком пакт но по стро је ње за 
пре чи шћа ва ње ко му нал них от пад них во да хи дро чвор са два бу на ра 
ве зни шахт на до вод ном це во во ду у ко ме се до зи ра Na OH изо ла-
ци о ни шахт на по ти су ка на се љу са при кључ ком за хи дран те, хи-
дрант ска мре жа око објек та, са че ти ри над зем на хи дран та, тра фо 
ста ни ца за на па ја ње по стро је ња и бу на ра га си фи ка ци о на ста ни ца 



27. новембар 2017. Број 107 235
са ре зер во а ром теч ног ки се о ни ка, огра да око по стро је ња ин тер не 
са о бра ћај ни це ин ста ла ци је во до во да, ка на ли за ци је, гре ја ња, вен-
ти ла ци је, кли ма ти за ци је, ТТ и зе ле не по вр ши не.

Тра са це во во да си ро ве во де, ло ка ци је шах то ва и пра те ћих 
обје ка та де фи ни са не су у скла ду са то по граф ским, ге о тех нич ким 
и др. усло ва. Ка па ци тет до вод них це во во да си ро ве во де од бу на ра 
до по стро је ња за пре чи шћа ва ње од ре ди ти на осно ву спро ве де них 
хи дра у лич ких про ра чу на и де фи ни са них ка па ци те та бу на ра пре у-
зе тих из хи дро ге о ло шког ела бо ра та. 

По ти сне це ви кро вин ских бу на ра су DN100/Ø 110 PEHD, а 
ме ђу слој них DN80/Ø 90 PEHD. Ове це ви се са би ра ју у за јед нич ки 
по тис (DN125/Ø 140 PEHD).

Сви по ти сни це во во ди су за на зив ни при ти сак 6 bar-a. Из ра-
ђе ни су од PEHD це ви и фа зон ских ко ма да, по ста вље них на по сте-
љи цу од 10 cm пе ска, и за су тих око и из над це ви са 20 cm пе ска. 
Све це ви у шах то ви ма су од про хро ма, са крат ким овал ним за тва-
ра чи ма и МД при руб ни ца ма за ла ку де мон та жу. Оста так це во во да 
и ја ме за шах то ве се за тр па ва ју про бра ним ма те ри ја лом из ис ко па 
без ка ме ња ве ћег од 3 cm, са на би ја њем зе мље у сло је ви ма од 30 
cm. Пре за тр па ва ња, а по сле ис пи ти ва ња це во во да, це во вод се мо-
ра ге о дет ски сни ми ти за по тре бе под зем ног ка та стра. По сле за вр-
шет ка ра до ва те рен је по треб но вра ти ти у пр во бит но ста ње.

По ге о ло шком из ве шта ју са став зе мљи шта је: 30% III ка те-
го ри ја и 70% IV ка те го ри ја. Боч не стра не ро ва су вер ти кал не, а 
по по тре би ров се мо ра оси гу ра ти, ра зу пи ра њем. За тва ра ње ро ва 
ра ди ти у сло је ви ма до 30 cm са на би ја њем. Пр ви слој из над те ме-
на це ви мо ра да бу де од про бра не зе мље без ка ме ни тих при ме са.

Шах то ви су пред ви ђе ни од во до не про пу сног ар ми ра ног бе-
то на МБ30. За си ла зак у шах то ве про јек то ва ни су про хром ски 
по клоп ци, као и ли ве но-гво зде не пе ња ли це. Пред ви де ти из ра ду 
осло на ца ис под во до вод них ар ма ту ра у шах то ви ма од про хром-
ских про фи ла и ли ма. При ли ком мон та же, це ви, фа зон ски ко ма ди 
и ар ма ту ра мо ра ју се по рав на ти у хо ри зон тал ном и вер ти кал ном 
прав цу. Ис пи ра ње и ис пи ти ва ње це во во да вр ши се по упут стви-
ма из тех нич ких усло ва. Спо је ви мо ра ју би ти ви дљи ви све док се 
це во вод не ис пи та. Пре за тр па ва ња, а по сле ис пи ти ва ња це во во-
да, це во вод се мо ра ге о дет ски сни ми ти за по тре бе под зем ног ка-
та стра. По сле за вр шет ка ра до ва те рен је по треб но вра ти ти у пр во-
бит но ста ње.

Пред ви ђе на ши ри на ро ва је 60 cm са про сеч ном ду би ном 
уко па ва ња од око 1,30 m. На ме сти ма где је због ду би не ро ва и 
ге о ло шких усло ва угро же на си гур ност ис ко па оба ве зно из вр ши ти 
ра зу пи ра ње ро ва пре мон та же це ви на ме сти ма на ко ји ма је ду-
би на ро ва ве ћа од 1,5 m. Це ви ис пу ста (канaлизационе дук тил не 
DN150) по ла жу се у зе мља ни на сип око објек та.

19.6.Заштитаживотнесредине

У ци љу за шти те из во ри шта ни је до вољ но са мо спро во ди ти 
и кон тро ли са ти спро во ђе ње огра ни че ња у про пи са ним зо на ма за-
шти те. Нео п ход но је утвр ди ти чи ње нич но ста ње у по гле ду за га ђе-
но сти под зем них во да, по вр шин ских во да и тла у ши рем под руч ју 
из во ри шта во до снаб де ва ња и то кроз ме ре:

– еви ден ти ра ње свих ве ћих и зна чај ни јих за га ђи ва ча на ши-
рем под руч ју;

– од ре ђи ва ње кван ти та тив них и ква ли та тив них и дру гих ка-
рак те ри сти ка ре ги стро ва них за га ђи ва ча, и њи хо вих про ме на то ком 
вре ме на;

– спро во ђе ње ре жим ског ис пи ти ва ња ква ли та тив них свој ста-
ва во да ко је се мо гу ја ви ти као по тен ци јал ни за га ђи вач из дан ских 
во да и др.

Ре жим из дан ских во да ле жи шта има нај ве ћи ути цај на ко ри-
шће ње и на чин екс пло а та ци је во да, од но сно, фи зич ки и хе миј ски 
па ра ме три из дан ских во да, као еле мен ти ре жи ма у вре ме ну осма-
тра ња мо ра ју би ти ста бил ни. Вред ност из дан ских во да се за сни-
ва углав ном на њи хо вој тем пе ра ту ри и хе миј ском са ста ву, та ко да 
евен ту ал не про ме не ова два па ра ме тра че сто мо гу и да огра ни че 
њи хо во ко ри шће ње.

По у зда на екс пло а та ци ја (ко ри шће ње) во де мо гу ћа је са мо уз 
кон ти ну ал но осма тра ње: екс пло а ти са них ко ли чи на во де и ре жи ма 
ни воа и ква ли те та из дан ске во де.

У ци љу обез бе ђе ња ин фор ма ци ја о ди на ми ци за хва та ња 
под зем них во да из во до за хват них обје ка та по треб но је оси гу ра ти 
ме ре ње екс пло а та ци о них ко ли чи на во де од го ва ра ју ћим ме ра чем 

(во до мер) и кон тро ли са ње ду би не до ни воа, као што то на ла же Ре-
ше ње о из да ва њу вод них усло ва, у скла ду са За ко ном о во да ма.

Ме ре ње екс пло а та ци о них ко ли чи на ре а ли зу је се сва ко днев но.
По ред осма тра ња ка па ци те та и ни воа под зем них во да на бу-

на ри ма из ко јих се вр ши стал на екс пло а та ци ја, нео п ход но је да се 
ус по ста ве ре жим ска ме ре ња и на оста лим хи дро ге о ло шким објек-
ти ма у ужој зо ни за шти те.

У ши рој око ли ни за по тре бе ра да тер мо е лек тра не и по вр-
шин ског ко па по сто ји ве ћи број де по ни ја угља, шља ке, пе пе ла, 
али де по ни је ко му нал ног от па да. 

Тре ба по ме ну ти да нај ве ћи ри зик пред ста вља ју са ми хи дро-
гра ђе вин ски објек ти у ужој зо ни за шти те из во ри шта, али уко ли ко 
се у при ме њу ју све ме ре про пи са не за ко ном, они не ће угро жа ва ти 
из во ри ште.

На осно ву ана ли за ура ђе них за по тре бе Ела бо ра та о утвр ђи-
ва њу зо на са ни тар не за шти те из не тог мо же се за кљу чи ти да ри зик 
од мо гу ћег екс це сног за га ђи ва ња из во ри шта и ко лек то ра под зем-
них во да из во ри шта „Су ва се па ра ци ја” ни је ве ли ки. Са дру ге стра-
не, са ма функ ци ја јав ног во до снаб де ва ња ни на ко ји на чин не мо-
же угро зи ти жи вот ну сре ди ну и под зем не во де. Та ко да се нај ве ћа 
па жња мо ра по све ти ти бу ду ћим ис тра жним ра до ви ма (бу ше ње и 
сл) ко ји би мо гли угро зи ти под зем не во де. Сход но ово ме про пи-
са не су зо не са ни тар не за шти те и спро во ђе ње за штит них ме ра у 
окви ру из дво је них зо на ко је су у скла ду са за кон ском ре гу ла ти вом 
и ко је мо ра ју би ти стро го по што ва не.

19.7.Смерницезаспровођењепланскогдокумента

Као вод ни објек ти за по тре бе во до снаб де ва ња, пла ни ра ни бу-
на ри мо гу би ти у упо тре би са мо на кон при ба вља ња про пи са них 
вод них ака та. 

Ова пра ви ла уре ђе ња из ме ђу оста лог основ су за при ба вља-
ње ми шље ња над ле жног во до при вред ног пред у зе ћа у по ступ ку 
при ба вља ња вод них усло ва у скла ду са Пра вил ни ком о са др жи ни 
и обра сцу зах те ва за из да ва ње вод них ака та и са др жи ни ми шље ња 
у по ступ ку из да ва ња вод них усло ва („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
74/10).

У слу ча ју про ме не оби ма и вр сте ис тра жних ра до ва и евен-
ту ал ног от по чи ња ња екс пло а та ци је, по треб но је при ба ви ти усло ве 
и дру гих над ле жних ин сти ту ци ја (у обла сти за шти те при ро де, за-
шти те кул тур ног на сле ђа и др.).

На осно ву ових пра ви ла уре ђе ња, при ба вље них ми шље ња и 
усло ва над ле жних ин сти ту ци ја, Ела бо ра та о зо на ма за шти те из-
во ри шта и ре ше ња Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је о 
утвр ђи ва њу зо на са ни тар не за шти те, над ле жни ор ган мо же из да ти 
ло ка циј ске усло ве и за вод не објек те у окви ру пла ни ра ног про ши-
ре ња из во ри шта. 

20. ПРО ШИ РЕ ЊЕ НО ВОГ МЕ СНОГ ГРО БЉА У БА РО ШЕВ ЦУ

20.1.Полазнеоснове

С об зи ром на то да се по сто је ће гро бље на ла зи ло у зо ни ши-
ре ња По вр шин ског ко па „По ље Б/Ц” до 2010. го ди не, ста нов ни-
ци Ба ро шев ца су пред ло жи ли две ло ка ци је за уре ђе ње но вог и 
из ме шта ње по сто је ћег гро бља: 1) „Бо ји ћа крај”, на по те су Гор њи 
крај од но сно За бе ла; и 2) „Пет ко ва ча”, на по те су Зма је вац (Цр ве-
но бр до). Пред ло же не ло ка ци је су за до во ља ва ле ве ћи ну на ве де них 
усло ва за из бор ло ка ци је гро бља, а ко нач ни из бор из вр шен је на 
осно ву Ан ке те пу тем тај ног из ја шња ва ња на ре фе рен ду му одр жа-
ном 23. но вем бра 2008. го ди не у Ба ро шев цу. Гра ђа ни Ба ро шев ца 
и ста ра о ци гроб них ме ста из ја сни ли су се да но во ме сно гро бље 
бу де уре ђе но на ло ка ци ји „Пет ко ва ча” (Цр ве но бр до). 

Ло ка ци ја „Пет ко ва ча”, на по те су Зма је вац (Цр ве но бр до), КО 
Ба ро ше вац, уређeна је и из гра ђе на пре ма пра ви ли ма уре ђе ња и 
пра ви ли ма гра ђе ња Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за на се ља Ба ро-
ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро во („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, број 58/08) ко ји је Скуп шти на град ске оп шти не Ла за ре вац 
до не ла на сед ни ци одр жа ној 29. и 30. де цем бра 2008. го ди не (Од-
лу ка број: 06-169/2008-IX од 30. де цем бра 2008. го ди не).

За по тре бе из град ње но вог гро бља на ло ка ци ји „Пет ко ва ча”, 
на по те су Зма је вац (Цр ве но бр до), фор ми ра на је пре пар це ла ци-
јом и уве де на у еви ден ци ју не по крет но сти за КО Ба ро ше вац но-
ва ка та стар ске пар це ле број 1689/1, по вр ши не од око 4,0 ha ко ја 
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од го ва ра по вр ши ни по треб ној за из ме шта ње по сто је ћег и уре ђе ње 
но вог гро бља за пе ри од од 100 го ди на пре ма уоби ча је ним кри те-
ри ју ми ма (нај ве ћа ре ги стро ва на про сеч на го ди шња сто па мор та-
ли те та и уку пан број ста нов ни ка). С об зи ром на то да се по тре бан 
број гроб них ме ста за пре се ље ње по сто је ћег гро бља мо гао утвр-
ди ти тек на кон спро ве де ног по ступ ка иден ти фи ка ци је ста ра ла ца 
гроб них ме ста на по сто је ћем гро бљу и њи хо вог из ја шња ва ња у 
по гле ду на чи на из ме шта ња по је ди нач них гроб них ме ста: 1) ор-
га ни зо ва но на пред мет ну ло ка ци ју; или 2) ин ди ви ду ал но, на не ко 
дру го гро бље на те ри то ри ји Ср би је, ана ли зи ра не су и мо гућ но сти 
евен ту ал ног ши ре ња ком плек са гро бља у да љој бу дућ но сти, а про-
це на је да се по ве ћа ње ка па ци те та мо же обез бе ди ти, у ор га ни за-
ци о ном и функ ци о нал ном сми слу, по ме ра њем се вер не, од но сно, 
ју жне гра ни це ком плек са – ло ка ци је на су сед но зе мљи ште.

Пре ма из ве шта ју Од бо ра за пре се ље ње гро бља, на кон спро-
ве де них ви ше од 80% из ја шња ва ња у ве зи са из ме шта њем гроб них 
ме ста са по сто је ћег ме сног гро бља и рас по ре да ре зер ви са ног про-
сто ра за са хра њи ва ње на на чин по ро дич ног гру пи са ња, као и из ра-
же не зах те ве у ве зи са ори јен та ци јом гроб них ме ста, кон ста то ва на 
је по тре ба за про ши ре њем ком плек са за по тре бе фор ми ра ња око 
300 до 450 до дат них гроб них ме ста. 

Пред став ни ци ме сне за јед ни це су у ве зи са оства ре ним ка па-
ци те ти ма у но во и згра ђе ном ком плек су из не ли оп шти став гра ђа на 
да су по тре бе за пар кинг ме сти ма за за ду шни це или дру ге оби-
чај не да не ве ће од обез бе ђе на 44 ме ста. Зах тев је мо гу ће оства ри-
ти уре ђе њем по моћ ног пар кин га на су сед ној по вр ши ни ко ју тре ба 
при кљу чи ти већ ре а ли зо ва ном ком плек су но вог гро бља. 

20.2.Просторниобухваткомплексаинаменапростора

Ло ка ци ја но вог гро бља на ла зи се ле вој па ди ни ре ке Пе штан, 
ју жно од ПК По ље „Б”, цен трал ног де ла на се ља и ло кал ног пу та 
Ла за ре вац–Ба ро ше вац. У мор фо ло шком по гле ду, па ди на на ко јој 
се ло ка ци ја на ла зи бла го је наг ну та, са ге не рал ним па дом југ–се-
вер, ко ји из но си 6–7º пре ма уској алу ви јал ној рав ни ре ке Пе штан. 
Де ло ви па ди не из над ло ка ци је су стр ми ји (ло кал но и 20–25º). Са-
ма ло ка ци ја је без де пре си ја, бла го за та ла са на (са на ги бом 5–15%), 
за пад не и се ве ро и сточ не екс по зи ци је. Ап со лут не ко те те ре на су 
од 165 mнв до 195 mнв. На ло ка ци ји не ма по вр шин ских то ко ва, а 
ат мос фер ске во де се дре ни ра ју низ па ди ну, пре ма пут ном ка на лу 
од но сно у обли жњу ја ру гу ко ју је са ис точ не стра не фор ми ра ла 
спир ни ца.

У ре гу ла ци ји ин тер них са о бра ћај ни ца фор ми ра но је 11 пар-
це ла за са хра њи ва ње и ис пра ћај ни пла то. Пар це ле су че тво ро у га-
о ног об ли ка за са хра њи ва ње пеј за жног ти па. Са хра њи ва ња у свим 
пар це ла ма су ин ху ма ци јом, уз мо гућ ност по ла га ња ур ни у гроб. 
Пред ло же ним ур ба ни стич ким ре ше њем оства ре ни су нај ви ши 
стан дар ди са вре ме ног уре ђе ња гро бља и с об зи ром на оства ре ну 
по вр ши ну уре ђе ног ком плек са од 18 m² по гроб ном ме сту (кри те-
ри јум 6–24 m²/гм).

Про блем ми ру ју ћег са о бра ћа ја је ре шен из град њом пар кин га 
за 44 во зи ла, у окви ру пар це ле, из ван огра ђе ног де ла ком плек са, 
уз при ступ ну кол ску са о бра ћај ни цу. Ди мен зи је пар кинг ме ста су 
2,4x4,8 m, а ши ри на про ла за за во зи ла је 5,5 m. Три пар кинг ме ста 
су пред ви ђе на за ин ва ли де, ши ри не 3,5 m.

С об зи ром на то да је нај ве ћи број рас по ло жи вих ме ста за 
ин ху ма ци ју на ме њен из ме шта њу гроб них ме ста са по сто је ћег гро-
бља и уз њих ме сти ма ре зер ви са ним за бу ду ћа са хра њи ва ња пре ма 
пра ви ма ко ја оства ре по ро ди це са хра ње них, гроб на ме ста се мо гу 
уре ђи ва ти и са по клоп ном пло чом на бе тон ским окви ри ма и пеј за-
жног ти па. На пар це ла ма за но ва са хра њи ва ња и из ме шта ње гро-
бо ва ко ји не ма ју ста ра о це пре по ру че но је уре ђе ње гроб них ме ста 
пеј за жног ти па са бе то ни ра ним ме ђу ра зма ци ма. Гроб на по ља се 
са сто је од гроб них ре до ва и бе то ни ра них ме ђу ра зма ка ко ји слу же 
као при ла зна ста за. Усво је но је по је ди нач но гроб но ме сто бру то 
га ба ри та 315*180 cm, уз мо гућ ност њи хо вог по ве зи ва ња у по ро-
дич на гроб на ме ста (до че тво ро гро ба), ка да се за сва ки по ве за ни 
гроб, гроб но ме сто уве ћа ва за 90 cm. 

Пре ма ре ше њи ма за основ ни ком плекс ко ја ће се при ме ни ти 
на но вим по вр ши на ма и за слу чај са мо по је ди нач них гроб них ме-
ста на про ши ре ном де лу гро бља, се мо же оства ри ти ви ше од 400 
гроб них ме ста, та ко што би се ан га жо ва ла по вр ши на за са хра њи-
ва ње од ми ни мум око 7500 m². По треб на по вр ши на се обез бе ђу-
је про ши ре њем основ ног ком плек са на су сед не пар це ле: к.п. бр. 

1549/1, 1684, 1689/2 и 1690, све КО Ба ро ше вац, град Бе о град, ГО 
Ла за ре вац у укуп ној по вр ши ни од 14817 m². На овај на чин укуп на 
ан га жо ва на по вр ши на но вог ком плек са из но си око 44800 m². 

На укуп ним об у хва ће ним по вр ши на ма (к.п. бр. 1549/1, 1684, 
1689/2 и део 1689/1 из ван но ве ре гу ла ци је при ступ ног пу та) ор га-
ни зу је се ком плекс но вог ме сног гро бља са прет ход но из гра ђе ним 
са др жа ји ма, но вом пар це лом за са хра њи ва ње та ко да је обез бе ђе-
но укуп но око 2600 гроб них ме ста у огра ђе ном де лу ком плек са и 
по себ но огра ђен по моћ ни пар кинг. За по тре бе бу ду ће ре гу ла ци је 
при ступ ног пу та и ни ве ла ци о ног уре ђе ња ком плек са мо гу ће је 
при па ја ње к.п. бр. 1690, КО Ба ро ше вац, про стор ној це ли ни; у том 
слу ча ју при до да та по вр ши на од 1711 m² уре ђу је се као јав на по вр-
ши на из ван огра ђе ног де ла ком плек са гро бља пре ма овим пра ви-
ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе ња.

20.3.Правилауређења

Пре ма пла ни ра ној кон цеп ци ји ор га ни за ци је и уре ђе ња про-
сто ра, у окви ру Пот це ли не 2 про стор не це ли не На се ље Ба ро-
ше вац, фор ми ра на је, као по себ на зо на уре ђе ња, ло ка ци ја но вог 
ме сног гро бља са при ступ ном са о бра ћај ни цом, ко ја је с об зи ром 
на пла ни ра ну јав ну на ме ну: ко му нал ни обје кат – ме сно гро бље, 
уре ђе на као јав но гра ђе вин ско зе мљи ште. Кон цепт ор га ни за ци је и 
уре ђе ња ло ка ци је Но вог гро бља за сни ва се на усло вље но сти ма из 
за кон ске ре гу ла ти ве, кон цеп ци ји ор га ни за ци је и уре ђе ња про сто ра 
и ре ше њи ма ПГР за под руч је на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше-
вац и Бу ро во. При ла зи гро бљу су са при ступ не јав не са о бра ћај-
ни це на крај њим тач ка ма за пад не гра ни це ком плек са и то пре ко 
при кључ ног пу та до глав ног ула за и ди рект но, као пе шач ки при-
ступ. Ло ка ци ја је уда ље на од на се ља, са о бра ћај но до бро по ве за на 
са цен тром при кључ ним пу тем на ло кал ни пут Л 1806 у ду жи ни 
око 350 m, са мо гу ћим при кљу че њем на на сељ ску ин фра струк ту ру 
кроз де ли мич ну из град њу се кун дар них во до ва.

Дуж огра де ре пре зен та тив ног ка рак те ра на по те зу из ме ђу 
глав ног и по моћ ног ула за, пре по ру че на је сад ња из ра зи тог ко ло-
ри та (нпр. пу за ви це, укра сно ши бље) или сад ња ви со ких пи ра ми-
дал них то по ла, чи ме се на гла ше но обе ле жа ва ула зна пар ти ја и по-
сти же пре по зна тљи вост у ши рем про сто ру и са ве ће уда ље но сти. 
Фронт пар це ле пре ма при ступ ној са о бра ћај ни ци је био пред ви ђен 
пре ма за те че ном ста њу, та ко да се пар це ла ни ве ла ци о но уре ђу је 
пре ма зах те ви ма тех нич ког обез бе ђе ња по сто је ћег ка на ла за ева-
ку а ци ју ат мос фер ских во да дуж са о бра ћај ни це. На кон из ве де не 
ре кон струк ци је при ступ не са о бра ћај ни це си ту а ци ја је на по је ди-
ним де ло ви ма не знат но про ме ње на.

Огра да је на пар це ли по ме ре на уну тар ре гу ла ци је (дис по-
зи ци о но је на услов ној гра ђе вин ској ли ни ји). Уну тар огра ђе ног 
про сто ра пар це ла је уре ђе на и из гра ђе на у скла ду са основ ном 
на ме ном: ис пра ћај по кој ни ка и са хра њи ва ње ин ху ма ци јом и у 
оса ри ју ми ма. Ком плекс гро бља је огра ђе на про стор на це ли на, од-
но сно ре гу ла ци о на и гра ђе вин ска ли ни ја по кла па ју се са ли ни јом 
огра ђи ва ња, при че му се по вр ши не огра ђе ног и нео гра ђе ног де ла 
утвр ђу ју у од но су од 70:30 до 75:25, с тим што се ван огра ђе ног 
де ла ком плек са фор ми ра зо на изо ла ци о ног зе ле ни ла као за штит ни 
зе ле ни по јас, са о бра ћај ни при кљу чак са при ступ не са о бра ћај ни це 
и уре ђе ни пар кинг за по тре бе по се ти ла ца. 

На к.п. бр. 1549/1 ус по ста вља се но ва уну тра шња ре гу ла ци ја 
по ли ни ји (Р1)–(Р2)–(Р3), та ко да je и по овој ли ни ји пред ви ђе но 
огра ђи ва ње. Ово ре ше ње је на мет ну то чи ње ни цом да по ста вља ње 
елек тро сту бо ва на гро бљи ма ни је до зво ље но, а по сто ји стуб да ле-
ко во да Зе о ке IV – Ис пра вљач ка ста ни ца, на пон ског ни воа 35 kV у 
си сте му елек тро снаб де ва ња РБ „Ко лу ба ра”. До сту ба је омо гу ћен 
при лаз са јав не са о бра ћај ни це и кре та ње опе ра то ра по де лу пар-
це ле из ван уну тра шње ре гу ла ци је за сер ви сне по тре бе. Без об зи-
ра што ће тра са да ле ко во да оста ти из ван огра ђе ног про сто ра, при 
пре ла ску во да пре ко гро бља, на сту бо ви ма у ра спо ну укр шта ња 
изо ла ци ја мо ра би ти ме ха нич ки и елек трич но по ја ча на.

Про ши ре ње ком плек са но вог ме сног гро бља у Ба ро шев цу 
пред ви ђе но је на су сед не кат. пар це ле у ју жном де лу ком плек са све 
у скла ду са Спо ра зу мом РБ „Ко лу ба ра” и МЗ Ба ро ше вац, а у ве зи 
са зах те вом МЗ за про ши ре ње гро бља. Пла ни ра но про ши ре ње у II 
фа зи у ју жном де лу ком плек са је у зо ни у ко јој се фор ми ра ла но-
жи ца плит ког кли зи шта ко је се ак ти ви ра ло услед ве ли ких па да ви-
на 2014–2015. го ди не, а мо же се ре а ли зо ва ти на кон из вр ше не са-
на ци је кли зи шта и у скла ду са ре зул та ти ма ге о дет ског осма тра ња 
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и ге о тех нич ких ис пи ти ва ња ко ји ма се до ка зу је да је кли зи ште 
уми ре но. Зо на уми ре ног кли зи шта се уре ђу је као сло бод на зе ле на 
по вр ши на пеј за жним озе ље ња ва њем. по вр ши не за са хра њи ва ње 
при пре ма ју се на де лу ле во од ли ни је гра ђе ња Р4–Р5 (на уда ље но-
сти мин. 5 m од ли ни је по ко јој је кар ти ра но кли зи ште).

У скло пу про ши ре ња но вог гро бља огра да основ ног ком-
плек са се про ду жа ва та ко да об у хва та по вр ши ну ко ја ће при ли ком 
из ра де идеј них ре ше ња би ти од ре ђе на као по вр ши на за са хра њи-
ва ње. 

Из два ја ње функ ци ја (про стор за са хра њи ва ње или по моћ ни 
пар кинг) из вр ши ти на кон ана ли зе мо гућ но сти ни ве ла ци о ног уре-
ђе ња пар це ле, с тим што тре ба те жи ти да оно што при бли жни је 
од го ва ра по сто је ћој ни ве ла ци ји те ре на. 

На пар це ли ко ја ће би ти на ме ње на при мар ној функ ци ји пред-
ви ђа се из град ња ин тер них кол ско-пе шач ких са о бра ћај ни ца и пе-
шач ких ста за. Уну тра шња ре гу ла ци ја се ус по ста вља у од но су на 
ре гу ла ци о ну ши ри ну ин тер них кол ско-пе шач ких са о бра ћај ни це 
(ми ни мум 3,5 m + 2* 1,0 m ).

Пар ки ра ње во зи ла је на дру гој пар це ли, на уре ђе ној пар кинг 
по вр ши ни (тзв. по моћ ни пар кинг) из ван огра ђе ног про сто ра но вог 
гро бља уз евен ту ал но по ста вља ње још јед не ка пи је ши ри не око 
2,0 m (на но вој пе шач кој ве зи основ ног ком плек са и де ла ком плек-
са у про ши ре њу). 

По моћ ни пар кинг за по тре бе по се ти ла ца гро бља у од ре ђе ним 
си ту а ци ја ма ди мен зи о ни сан је на 56 пар кинг ме ста и одво јен од 
јав не са о бра ћај ни це, од но сно, фор ми ра се обо стра но дуж но вог 
при кључ ног пу та на дру гој пар це ли у окви ру пла ни ра ног про ши-
ре ња.

Сло бод не по вр ши не фор ми ра ти као уре ђе не зе ле не по вр ши-
не са ни ским пар ков ским зе ле ни лом и ви со ким за са ди ма уз са о-
бра ћај ни це и огра ду. 

Раз мо три ти мо гућ ност да се кроз из ме ну про јек та но вог 
гро бља, по себ на по вр ши на на ме ње на са хра њи ва њу у оса ри ју ми-
ма по смрт них оста та ка са гро бља ко је се из ме шта за ко је се ни-
су мо гли утвр ди ти ста ра о ци гроб них ме ста и из ме шта ње вред них 
спо мен-обе леж ја а ко је би се уре ди ло у фор ми пар ков ског озе ле-
ња ва ња, у све му пре ма усло ви ма над ле жног за во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре ор га ни зу је у окви ру пла ни ра ног про ши ре ња. 
У том слу ча ју ве за но во пла ни ра ног и већ уре ђе ног де ла ком плек са 
би се оства ри ва ла са мо као пе шач ка, што би зна чај но по јед но ста-
ви ло ни ве ла ци о но ре ше ње и сма њи ло обим и це ну зе мља них ра-
до ва и ра до ва на ста би ли за ци ји ко си на. Уко ли ко се по ка же оправ-
да ност ова квог ре ше ња при ба ви ти но ве кон зер ва тор ске усло ве и 
пре по ру ке у ве зи са уре ђе њем ме ста из ме шта ња вред них ста рих 
спо ме ни ка са по сто је ћег гро бља над ле жног за во да за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре.

20.4.Правилапарцелације

На кон при ба вља ња зе мљи шта у јав ну сво ји ну, екс про при ја-
ци јом или на дру ги за ко ном про пи са ни на чин с об зи ром на пла-
ни ра ну јав ну на ме ну (из ме шта ње по сто је ћег и уре ђе ње но вог 
гро бља) и до не тог ак та о из у зи ма њу зе мљи шта, из вр ши ће се пре-
на ме на. 

На ло ка ци ји но вог гро бља ме ња се по сто је ћа ка та стар ска 
пар це ла ци ја и ра ди фор ми ра ња но вих пар це ла за из град њу јав ног 
ко му нал ног обје ка та на јав ном гра ђе вин ском зе мљи шту и ра ди но-
ве ре гу ла ци је ре кон стру и са ног при ступ не јав не са о бра ћај ни це. 

На и ме, Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је је пред ви ђе но да уко ли-
ко се по ка же по тре ба при ме не гра ђе вин ских ме ра при одр жа ва њу 
и тех нич ком по бољ ша њу при ступ не са о бра ћај ни це, од но сно ре-
кон струк ци је из ван са да шњег зе мљи шног по ја са, но ва гра ђе вин-
ска пар це ла за из град њу овог са о бра ћај ног објек та ре кон струк ци-
јом, фор ми ра ће се (и то зе мљи ште уре ђи ва ти у но вој ре гу ла ци ји) 
пре ма пра ви ли ма за из град њу и уре ђе ње тог ур ба ни стич ког пла на 
за гра ђе вин ске пар це ле на по вр ши на ма ко је су у ре жи му јав ног 
гра ђе вин ског зе мљи шта а на ме ње не су за из град њу (ре кон струк-
ци ју) по је ди нач них јав них на сељ ских са др жа ја и ин фра струк тур-
них обје ка та, про ме ном гра ни ца су сед них ка та стар ских пар це ла, 
на на чин ка ко се то утвр ди у од го ва ра ју ћем про јек ту пар це ла ци је. 
Гра ђе вин ска пар це ла за се фор ми ра на осно ву ва лид ног и ажу ри-
ра ног ка та стар ског пла на и про јек та ге о дет ског обе ле жа ва ња, по-
ме ра њем гра ни це к.п. број 1689/1 на ли ни ју но ве ре гу ла ци је при-
ступ ног пу та из ме ђу та ча ка (1), (2), (3), (4).

По за вр шет ку из град ње пла ни ра ног обје ка та из вр ши ће се 
уво ђе ње у еви ден ци ју не по крет но сти но вих пар це ла или јед не но-
ве ка та стар ске пар це ле фор ми ра не пре пар це ла ци јом, пре ма над ле-
жно сти у по гле ду пра ва ко ри шће ња, од но сно на осно ву про пи си-
ма ре гу ли са не над ле жно сти на одр жа ва њу и упра вља њу ме сним 
гро бљем. Фор ми ра ње гра ђе вин ске пар це ле се мо же спро ве сти на 
осно ву про јек та ге о дет ског обе ле жа ва ња, ако су ис пу ње ни усло ви 
за при ме ну пра ви ла пар це ла ци је и ре гу ла ци је. 

20.5.Правилаграђења

По вр ши не у про ши ре ном де лу ком плек са (ГП 1 и ГП 2) ни су 
пред ви ђе не за из град њу обје ка та ви со ко град ње, из у зет но, у слу ча-
ју да јед на од пар це ла бу де на ме ње на за из ме шта ње не и ден ти фи-
ко ва них гро бо ва, спо ме нич ко обе леж је се мо же из ра ди ти у об ли ку 
ка пе ли це, у све му пре ма усло ви ма над ле жног за во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре.

Ин же њер скоге о ло шки и ге о тех нич ки усло ви 
Пре ма по да ци ма да тим у „Ге о тех нич ком ела бо ра ту о усло ви-

ма из град ње но вог гро бља у Ба ро шев цу на ло ка ци ји Ба ро ше вац 2 
– КО Ба ро ше вац – пре се ље ње по сто је ћег гро бља” (РБ „Ко лу ба ра”, 
Огра нак „Про јект” Ла за ре вац, ав густ 2008.), ис тра жно под руч је 
из гра ђу ју квар тар не тво ре ви не – елу ви јал но-де лу ви јал не на сла ге 
(пра ши на сто-пе ско ви те гли не ко је ло кал но у по дин ском де лу пре-
ла зе у пра ши на сте пе ско ве), де бљи не 2–6 m, пре ко рас пад ну тих 
шкри ља ца, по вр шин ски рас пад ну тих до сит не дро би не. При по-
вр шин ска зо на, гор њих 0,2–0,3 m је ху ми фи ци ра на. У ис тра жним 
бу шо ти на ма и ис ко пи ма ни је би ло по ја ве во де, а ат мос фер ске во де 
се нај ве ћим де лом дре ни ра ју низ па ди ну.

Ин же њер ско-ге о ло шким кар ти ра њем ис тра жног те ре на и 
на осно ву по сто је ће ге о ло шке до ку мен та ци је утвр ђе но је да ни су 
при сут ни са вре ме ни ге о ди на мич ки про це си де гра да ци је, од но сно, 
пре ма на во ди ма из ге о тех нич ког ела бо ра та (2008.) у при род ним 
усло ви ма те рен је ста би лан. Али, услед из у зет но ве ли ких па да ви-
на 2014–2015. го ди не, и у си ту а ци ји ка да је услед на но ше ња пре-
вла же не зе мље из ви ших де ло ва, до шло до за тр па ва ња ка на ла дуж 
ја ру ге са ис точ не стра не ком плек са, чи ме је оне мо гу ће но при род-
но дре ни ра ње па ди не, на де лу про сто ра пред ви ђе ном за про ши ре-
ње ком плек са у ју жном де лу по кре ну то је плит ко кли зи ште. Пред-
сто ји са на ци ја кли зи шта пре ма про јек ту са на ци је ко ји је у из ра ди.

Ге о тех нич ки усло ви за гра ђе вин ске ра до ве на ло ка ци ји су по-
вољ ни. Ис ко па ва ње гроб них ме ста и те мељ ни ис ко пи, као и ис-
ко пи за са о бра ћај ни це, ста зе и пла тое, вр ши ће се у де лу ви јал ним 
на сла га ма., ко је се др же у вер ти кал ним за се ци ма до 2 m ду би не, 
али при ни ве ла ци о ном уре ђе њу те ре на нео п ход но је пра ти ти при-
род ни на гиб те ре на. У слу ча ју за се ца ња и на си па ња ра ди по сти-
за ња де ни ве ла ци је те ре на, мак си мал ни ис коп без под гра ђи ва ња, 
од но сно из во ђе ња пот пор них кон струк ци ја је до 0,5 m.

Ис ко пи за ин ху ма ци ју уоби ча је не ду би не из во ди ће се у сла-
бо по ро зном тлу да кле услов но по вољ ном са ста но ви шта ми кро би-
о ло шког про це са де ком по зи ци је, па су са ни тар ни усло ви за фор-
ми ра ње гро бља за до во ље ни.

С об зи ром на при род ни на гиб те ре на, ски да ње ура слих сло је-
ва усло ви ће про цес еро зи је. 

Ка ко ни у пли ћим, ни у ду бљим де ло ви ма те ре на ни су при-
сут ни во до но сни хо ри зон ти не ма из ра же не опа сно сти од за га ђе ња 
под зем них во да, али због опа сно сти да се ат мос фер ска во да ко ја 
се дре ни ра низ па ди ну ин фил три ра и ап сор бу је у под нож ју, нео-
п ход но је спро во ди ти мо ни то ринг хе миј ско-би о ло шког ква ли те та 
тла и под зем не во де у алу ви о ну ре ке.

20.6.Заштитаживотнесрединеиенергетскаефикасност

Тех нич ку до ку мен та ци ју за про ши ре ње но вог гро бља нео п-
ход но је из ра ди ти на осно ву од го ва ра ју ће ге о дет ске под ло ге; ге о-
ло шко-ге о тех нич ке до ку мен та ци је на осно ву сту диј ско-ис тра жних 
ге о ло шких, хи дро ге о ло шких и ге о ме ха нич ких ра до ва (ла бо ра то-
риј ског ис пи ти ва ња узо ра ка из ис тра жних бу шо ти на и ја ма од го-
ва ра ју ће ду би не и угра ђе них пи је зо ме та ра и то утвр ђи ва ња са др-
жа ја еле ме на та у узор ци ма, струк ту ри и по ро зно сти тла с об зи ром 
на бр зи ну раз град ње и за др жа ва ње кон та ми нан те про ду ко ва не 
раз град њом ле ше ва, PPV, NPV и бр зи не кре та ња и ква ли те та под-
зем них во да у сми слу „Пра вил ни ка о до зво ље ним ко ли чи на ма 
опа сних и штет них ма те ри ја у зе мљи шту и во ди за на вод ња ва ње 
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и ме то да ма њи хо вог ис пи ти ва ња” („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
23/94), као и оце не мо гућ но сти ку му ла тив них за га ђе ња). Пре ма 
по себ ном про јек ту спро во ди ти мо ни то ринг ста ња под зем них во да 
и тла на за га ђе ње то ком екс пло а та ци је објек та у под нож ју па ди не.

Ни ве ла ци о но уре ђе ње те ре на, про јек то ва ње и из град њу са-
о бра ћај ни ца, пла тоа, пар кин га и ста за из ве сти у све му пре ма ге-
о тех нич ком ела бо ра ту из ра ђе ном за ни во глав ног гра ђе вин ског 
про јек та. Сва на си па ња и де ни ве ла ци је обез бе ди ти од го ва ра ју ћим 
пот пор ним кон струк ци ја ма у тлу. Те жи ти ни ве ла ци о ном уре ђе њу 
ко је не од сту па од са да шњег ста ња.

Пре из во ђе ња ра до ва на ни ве ла ци о ном уре ђе њу про ши ре ног 
де ла ком плек са пред у зе ти оп се жну са на ци ју кли зи шта, а на кон до-
ка за не тех нич ке и еко ном ске оправ да но сти про ши ре ња ком плек са 
у ју жном де лу уре ђе ње но ве по вр ши не за са хра њи ва ње уса гла си ти 
са ре ше њи ма из про јек та са на ци је кли зи шта. Ус по ста ви ти си стем 
мо ни то рин га у свим фа за ма из град ње и екс пло а та ци је.

Пред у зе ти ак тив не ан ти е ро зи о не ме ре, обез бе ђе њем аде кват-
ног од вод ња ва ња па ди не из над ло ка ци је и ни ве ла ци о ним и пар-
тер ним уре ђе њем по пло ча ва њем и од го ва ра ју ћом сад њом.

Ис тра жне, гра ђе вин ске ра до ве и дру ге те рен ске ра до ве из во-
ди ти у скла ду са прин ци пи ма енер гет ске ефи ка сно сти.

20.7.Смерницезаспровођењепланскогдокумента

Ова пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња про ши ре не ло ка ци је 
Но вог гро бља, нео п ход но је раз ра ди ти и про ве ри ти кроз из ра ду 
идеј ног ур ба ни стич ко-ар хи тек тон ског ре ше ња ра ди пре ци зи ра ња 
про стор не ор га ни за ци је про ши ре ња но вог гро бља и пар тер ног ре-
ше ња и из ра де про јект ног за дат ка за из ра ду идеј ног и глав ног про-
јек та за из град њу и уре ђе ње про ши ре ња но вог гро бља.

Оба ве зно при ба ви ти са гла сност на тех нич ку до ку мен та ци ју 
Упра ве за про тив по жар ну за шти ту МУП-а, а у скла ду са евен ту ал-
ним зах те ви ма истог ор га на, обез бе ди ти и тра же ни ни во за шти те 
од по жа ра (хи дрант ска мре жа, по треб на ко ли чи на во де и сл.).

21. ПО СТРО ЈЕ ЊЕ ЗА ПРЕ ЧИ ШЋА ВА ЊЕ ОТ ПАД НИХ ВО ДА  
У БА РО ШЕВ ЦУ

21.1.Полазнеоснове

Стра те шким до ку мен ти ма на ци о нал ног зна ча ја и стра те шким 
и раз вој ним пла но ви ма РБ „Ко лу ба ра” пред ви ђе но је из во ђе ње ру-
дар ских ра до ва на отва ра њу и екс пло а та ци ји по вр шин ских ко по ва 
По ље „Б/Ц” и По ље „Е”, ко ји пред ста вља ју ка па ци те те зна чај не за 
си гур ност функ ци о ни са ње Елек тро е нер гет ског си сте ма Ре пу бли-
ке Ср би је у пе ри о ду до 2020. го ди не. Про стор ни раз вој ру дар ских 
ак тив но сти и про стор ни раз вој на се ља у зо ни ути ца ја ру дар ских 
ак тив но сти уре ђу је се од ред ба ма Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за 
под руч је на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро во. У ци љу 
ре а ли за ци је пла ни ра не на ме не, нео п ход но је пре се ли ти ве ћи број 
до ма ћин ста ва, из ме сти ти ме сно гро бље и из ме сти ти у је дин стве-
ни ин фра струк тур ни ко ри дор зна чај не ин фра струк тур не објек те 
као што су ре ка Пе штан и др жав ни пут IIБ ре да Вре о ци–Кру ше-
ви ца (по но вој ад ми ни стра тив ној кла си фи ка ци ји ДП IIБ 363110). 
Из ме шта ју се да ле ко во ди на пон ског ни воа 35 kV, објек ти тра фо-
ста ни ца, при мар ни це во во ди на сељ ског во до во да и др. При о ри тет-
но се из ме шта ју из зо не ак тив них ру дар ских ра до ва и по сто је ћи 
по го ни: Но ви мон та жни плац По ље „Д”, Ран жир на ста ни ца По ље 
„Б”, управ не згра де По ље „Б” – Ју жно кри ло и „По моћ на ме ха ни-
за ци ја” – Зе о ке и гру пи шу у но ви ком плекс пра те ћих ру дар ских 
обје ка та (мон та жни плац са пра те ћим објек ти ма, ин тер на бен зин-
ска пум па и ка ми он ски тер ми нал, пла то за по моћ ну ме ха ни за ци ју, 
бул до зер ска ра ди о ни ца, згра да ди рек ци је по моћ не ме ха ни за ци је и 
при вре ме ни сме штај рад ни ка и управ не згра де По ље „Б” – Ју жно 
кри ло). 

У окви ру но вог ком плек са оче ку је се на ста ја ње от пад них во-
да: за га ђе не ат мос фер ске во де и тех но ло шке от пад не во де, по ред 
са ни тар но-фе кал не и услов но чи сте, па је нео п ход но ус по ста ви ти 
од го ва ра ју ћи се па ра ци о ни си стем за њи хо во при ку пља ње и од во-
ђе ње. По стро је ње за пре чи шћа ва ње и ре цир ку ла ци ју во де од пра-
ња ме ха ни за ци је ло ци ра но је у окви ру са мог ком плек са, а са сто ји 
–––––––––––––––
110 Пред мет на са о бра ћај ни ца је ка те го ри зо ва на као др жав ни пут до 1. апри ла 2016. 

го ди не.

се од прет ход ног пред трет ма на во де са пра ли шта и пре чи шћа ва-
ња ове во де са од ла га њем у по се бан ре зер во ар пре чи шће не во де. 
Овај ре зер во ар је по ве зан са до пу ном чи сте во де за по нов но ко ри-
шће ње. Оста ле от пад не во де из но вог ком плек са при ку пља ће се и 
пре чи шћа ва ти у по стро је њу за об ра ду са ни тар них от пад них во да. 
Во де од пра ња по је ди них обје ка та на но вој ло ка ци ји пре чи сти ће 
се у ло кал ним се пар то ри ма уља и ма сти, и до ве сти до ква ли те та за 
упу шта ње у при род ни ре ци пи јент.

Ак ту ел ним про стор но-план ским ре ше њи ма пред ви ђе на је 
и са ни та ци ја се о ских на се ља у ју го и сточ ном де лу Ба се на ком би-
но ва ним при сту пом: ка на ли са ње де ло ва ко ји се мо гу ра ци о нал но 
об у хва ти ти јед ним си сте мом, са ком пакт ним ППОВ (Мин пак, Ем-
шер, Би о диск, Пу токс), док се за уда ље ни је за се о ке от пад не во-
де при ку пља ју у про пи сним во до др жи вим сеп тич ким ја ма ма, са 
ор га ни зо ва ним пра жње њем од стра не ко му нал них слу жби. Ка на-
ли за ци ју за от пад не во де на се ља тре ба ре а ли зо ва ти то ком ра до-
ва на из ме шта њу ко ри та Пе шта на и из град ње оста лих ли ниј ских 
ин фра струк тур них си сте ма. Са да се ко ри сте сеп тич ке ја ме, нај-
че шће не про пи сне, или се от пад не во де упу шта ју у окол не ма ње 
во до то ке и упој не бу на ре, што је узроч ник ло ше хи ги је не на се ља 
и вр ло се не по вољ но од ра жа ва на ква ли тет под зем них и по вр шин-
ских во да. По сто ји стал на ла тент на опа сност од по ја ве епи де ми ја 
бо ле сти хи дрич ног по ре кла. Пла ни ра се ре а ли за ци ја ка на ли за ци је 
као груп ног си сте ма на ве ћем по те зу до ли не ре ке Пе штан. Ма ги-
страл ни ко лек тор по чи ње у уз вод ном де лу се ла Ру дов ци, у до ли ни 
Пе шта на, а за тим се во ди до ли ном, при хва та ју ћи от пад не во де на-
се ља Ру дов ци – ко ло ни ја, Ма ли Цр ље ни и Ба ро ше вац. У окви ру 
си сте ма пла ни ра не су две црп не ста ни це (ЦС Ру дов ци и ЦС Ба ро-
ше вац). Ма ги страл ни ко лек тор (Ø 300) се за вр ша ва низ вод но од 
цен тра Ба ро шев ца, где је, на де сној оба ли ре ке Пе штан, од ред ба ма 
ПГР за на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро во пред ви ђе-
на ре а ли за ци ја ППОВ, са при мар ним и се кун дар ним трет ма ном. 

С об зи ром на то да су от пад не во де из но вог ком плек са ко је 
ће се пре чи шћа ва ти са ни тар но-фе кал ног ти па, и с об зи ром на број 
ста нов ни ка у на ве де ним се о ским на се љи ма (пре ма де мо граф ским 
про јек ци ја ма до 2022. го ди не ма ње од 3000 ста нов ни ка), про це ње-
но је да је ефи ка сни је и еко но мич ни је за јед нич ко пре чи шћа ва ње 
от пад них во да, ка ко из аспек та кон тро ле, та ко и из аспек та про јек-
то ва ња уре ђа ја. 

Пред но сти за јед нич ке об ра де ко му нал них от пад них во да из 
на се ља и из но вог по го на је су:

– ве ћа по стро је ња су еко но мич ни ја не го ма ња;
– услед ујед на че ног са ста ва от пад них во да (ве ћа ко ли чи на и 

ве ћи пу фер ски ка па ци тет) по сти жу се по вољ ни ји усло ви об ра де;
– лак ше се обез бе ђу је струч но во ђе ње и кон тро ла пре чи шћа-

ва ња уз уче шће јав ног ко му нал ног пред у зе ћа у упра вља њу по-
стро је њем;

– у ци љу оства ре ња ви со ке по у зда но сти одр жа ва ње свих 
ППОВ тре ба да бу де цен тра ли зо ва но, на ни воу оп штин ских ко му-
нал них слу жби;

– од ре ђи ва ње на кна де за пре чи шћа ва ње от пад не во де за ви-
си од ко ли чи не до спе лог за га ђе ња, при че му се узи ма ју у об зир, 
по ред екс пло а та ци о них и ин ве сти ци о ни тро шко ви у ко је тре ба 
укљу чи ти део тро шко ва по осно ву спо ра зу ма РБ „Ко лу ба ра” са 
МЗ Ба ро ше вац; 

– усво је но ре ше ње је тех нич ки ра ци о нал но, еко ном ски оправ-
да но и по др жа но од стра не ГО Ла за ре вац и МЗ Ба ро ше вац, као 
уче сни ка у пре се ље њу на се ља из зо не ру дар ских ак тив но сти111.

За од ре ђи ва ње ка па ци те та, а ти ме и ве ли чи не по стро је ња 
узи ма се у об зир број ста нов ни ка и екви ва лент них ста нов ни ка из 
по го на и за нат ских ра ди о ни ца, што је у овом слу ча ју про це ње но 
на 2*3000ЕС112. 

Са ни тар но-фе кал не во де ће се об ра ђи ва ти у пла ни ра ном по-
стро је њу до ква ли те та за упу шта ње у при род ни ре ци пи јент113. Ре-
ци пи јент свих от пад них во да је ре ка Пе штан, ко ја пре ма Уред би 
о ка те го ри за ци ји во до то ка и кла си фи ка ци ји во да („Слу жбе ни гла-
сник СРС”, број 31/82), на де о ни ци од из во ри шта до ушћа у ре ку 
Ко лу ба ру , при па да IV кла си.
–––––––––––––––
111 Им пле мен та ци о ни до ку мен ти Про гра ма пре се ље ња на се ља и из ме шта ња ин фра-

струк ту ре ко ји је са став ни део ПГР за на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и 
Бу ро во.

112 По да так пре у зет из про јект ног за дат ка за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је ко ји је 
при пре мљен у струч ним слу жба ма РБ „Ко лу ба ра”.

113 Пре ма по да ци ма из Сту ди је про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. 
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За бра на ис пу шта ња у под зем не и по вр шин ске во до то ке от-

пад не во де ко ја са др жи опа сне и штет не ма те ри је у ко ли чи на-
ма, од но сно кон цен тра ци ја ма, из над про пи са них вред но сти, као 
и вр ше ње дру гих ак тив но сти ко је мо гу да до ве ду до по гор ша ња 
про пи са ног ква ли те та во до то ка ре гу ли са но је За ко ном о во да ма. 
Ди рек ти вом европ ског са ве та из 1991. го ди не, ко ја се од но си на 
пре чи шћа ва ње от пад них во да (Co un cil Di rec ti ve 91/271/EEC и 
98/15/EC) про пи сан је ква ли тет пре чи шће них во да и сте пен пре чи-
шћа ва ња от пад них во да – еми си о ни стан дард, а за на се ље на ме ста 
ка па ци те та ис под 10.000 ЕС не нор ми ра се са др жај укуп ног азо та 
и укуп ног фос фо ра у ефлу ен ту без об зи ра да ли се ра ди о по себ но 
за шти ће ној обла сти или не. 

За про ра чун хи дра у лич ког оп те ре ће ња бу ду ћег по стро је ња 
усво је ни су ли те ра тур ни по да ци за на се ља из ме ђу 5000 и 10000 
ста нов ни ка чи ја је нор ма по тро шње од 130 l/ст/дан са ко е фи ци јен-
том не рав но мер но сти kd = 1,8 и прет по ста вље ном ин фил тра ци јом 
од 20%. Пре ма из вр ше ним про ра чу ни ма усво јен је по да так о днев-
ном про сеч ном хи дра у лич ком оп те ре ће њу од Qd = 950 m³ от пад не 
са ни тар но-фе кал не во де и мак си мал ном хи дра у лич ком оп те ре ће-
њу (укуп но) Qmаx = 71,25 m³/h, од но сно Qмаx = 19,79 l/s. 

Из бор ло ка ци је за јед нич ког по стро је ња за пре чи шћа ва ње от-
пад них во да из вр шен је на осно ву сле де ћих по год но сти:

– бли зи на ре ци пи јен та; 
– са о бра ћај на до ступ ност, од но сно мо гућ ност при кљу чи ва ња 

на јав ну са о бра ћај ни цу ви ше функ ци о нал не ка те го ри је, чи ме је омо-
гу ћен без бе дан тран спорт хе ми ка ли ја ко је се ко ри сте у тех но ло шком 
по ступ ку пре чи шћа ва ња, тран спорт от пад ног ма те ри ја ла и сл.; 

– по ло жај ком плек са из ме ђу на се ља и но ве ло ка ци је из ме-
ште них пра те ћих ру дар ских обје ка та, на по вр ши на ма у ин фра-
струк тур ном ко ри до ру на ме ње ном за из ме шта ње и из град њу ин-
фра струк тур них обје ка та од јав ног ин те ре са.

21.2.Просторниобухваткомплексаинаменапростора

Про стор на це ли на на ме ње на из град њи, одр жа ва њу и ко ри-
шће њу по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да, ко ју чи не ло-
ка ци ја са мог по стро је ња са при ступ ном са о бра ћај ни цом, об у хва та 
део под руч ја КО Ба ро ше вац у ГО Ла за ре вац, на те ри то ри ји гра да 
Бе о гра да, укуп не по вр ши не 75 а и то де ло ве к.п. бр. 862/1, 862/2, 
862/3 и 862/4. 

Ком плекс има из ван ред ни по ло жај с об зи ром на мо гућ ност 
са о бра ћај не по ве за но сти и бли зи ну ре ци пи јен та. При ступ ком-
плек су ППОВ је са др жав ног пу та IIБ ре да Вре о ци–Кру ше ви ца 
(по но вој ад ми ни стра тив ној кла си фи ка ци ји ДП IIБ 363), на де лу 
тра се у „Ин фра струк тур ном ко ри до ру” на под руч ју Ба ро шев ца, на 
ме сту где је у окви ру пр ве фа зе из ме шта ња овог пу та про јек то ва на 
рас кр сни ца за при кљу чи ва ње но ве ло ка ци је из ме ште них пра те ћих 
ру дар ских обје ка та. 

Ком плекс ППОВ са ко манд но-про це сном згра дом и свим по је-
ди нач ним објек ти ма, по стро је њи ма, ин ста ла ци ја ма и опре мом, тех-
нич ким и тех но ло шким си сте ми ма, тех нич ком и дру гом ин фра струк-
ту ром чи ни тех нич ко-тех но ло шку це ли ну. Ком плекс је, у про стор ном 
и функ ци о нал ном сми слу, ор га ни зо ван ус по ста вља њем по де ле на 
функ ци о нал не зо не са ка рак те ри стич ним са др жа ји ма и на ме на ма. 

Из ван огра ђе ног де ла ком плек са ППОВ, на по вр ши на ма у об-
у хва ту про стор не це ли не фор ми ра ју се: 

– отво ре ни ка на ли за од вод ња ва ње са о бра ћај ни ца, пла тоа и 
уре ђе них по вр ши на 5,9 а;

– по јас изо ла ци о ног зе ле ни ла – 23,6 а;
– зе мљи шно-пут ни по јас при ступ не са о бра ћај ни це – 12,0 а; 
– од но сно, укуп но – 41,5 а.
Из ван про стор не це ли не, на де лу ка та стар ских пар це ла: к.п. 

бр. 861/2, 861/4, 865/1, 865/2, 865/3 и 868/1, све КО Ба ро ше вац, 
ус по ста вља се ко ри дор за да ље по ла га ње глав ног ко лек то ра јав не 
на сељ ске ка на ли за ци је до уво ђе ња у ком плекс ППОВ. 

На де лу вод ног зе мљи шта, у пла ни ра ној ре гу ла ци ји ре ке Пе-
штан, по ла же се од вод ни це во вод и гра ди ис пу сна гра ђе ви на, а 
део уре ђе ног, а у ка сни јем пе ри о ду и ре гу ли са ног ко ри та ре ке Пе-
штан ко ја је во до при јем ник пре чи шће не во де из ППОВ и ис пу ста 
са отво ре них ка на ла, об ла же се за штит ном ка ме ном обло гом.

Уну тар огра ђе ног ком плек са из дво је не су сле де ће по је ди нач-
не на ме не:

– ула зни део – 0,6 а;
– обод на про тив по жар на са о бра ћај ни ца – 8,0 а;

– уре ђе ни пла тои и са о бра ћај не по вр ши не – 9,7 а;
– уре ђе но зе ле ни ло – 5,2 а;
– под објек ти ма – 10,0 а;
– од но сно, укуп но 33,5 а.

21.3.Правилауређења

Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња утвр ђу ју се за ППОВ у 
Ба ро шев цу као ком плекс чи ји зна чај пре ва зи ла зи ло кал ни ко му-
нал ни ни во, с об зи ром на то да се ње го вим ста вља њем у функ ци ју 
ус по ста вља пу на ре а ли за ци ја из ме шта ња ва жних пра те ћих ру дар-
ских обје ка та из зо не раз во ја но вих по вр шин ских ко по ва у си сте-
му ЈП ЕПС. 

Пре ма За ко ну о во да ма вод ни објек ти на ме ње ни са ку пља њу, од-
во ђе њу и пре чи шћа ва њу от пад них во да до бра су од оп штег ин те ре са.

Из град ња, ре кон струк ци ја, одр жа ва ње и ко ри шће ње за јед-
нич ког по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да, уз им пле-
мен та ци ју ак ту ел них за кон ских нор ми, са вре ме них тех но ло шких 
ре ше ња и по твр ђе ну еко ном ску оправ да ност, је су ак тив но сти од 
јав ног ин те ре са и с об зи ром на то да су у прав цу сма ње ња штет-
них ути ца ја на око ли ну и по сти за ња стан дар да у обла сти за шти те 
во да од за га ђи ва ња на ко је се на ша зе мља оба ве за ла у скла ду са 
ре гу ла ти вом ЕУ. 

Тех нич ка, од но сно тех но ло шка це ли на по стро је ња за пре чи-
шћа ва ње са ни тар но-фе кал них от пад них во да, ко ју чи не гра ђе вин-
ски и дру ги објек ти за јед но са уре ђа ји ма, као про стор на це ли на 
се фор ми ра на де лу „Ин фра струк тур ног ко ри до ра” ко ји је пре ма 
од ред ба ма ПГР за на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Ме до ше вац и Бу ро-
во на ме њен за гра ђе ње од но сно из ме шта ње обје ка та са о бра ћај не, 
енер гет ске и дру ге ин фра струк ту ре. 

На осно ву усво је ног ква ли те та ко му нал них от пад них во да и 
са про це ње ном по тро шњом на осно ву по сто је ћих нор ма ти ва, до-
шло се до ула зних па ра ме та ра за ППОВ од 475 m³/дан от пад не ко-
му нал не во де са би о ло шким оп те ре ће њем БПК5 од 180 kg/дан са 
ло ка ци је из ме ште них пра те ћих ру дар ских обје ка та, од но сно 950 
m³/дан от пад не ко му нал не во де са би о ло шким оп те ре ће њем БПК5 
од 360 kg/дан из јав не ка на ли за ци је. За ова ко за га ђе не ко му нал не 
во де са по треб ним ви со ким сте пе ном пре чи шћа ва ња пред ви ђен је 
тех но ло шки про цес, ко ји ће се оба вља ти у СБР би о ло шком ре ак-
то ру114, а ко ји се са сто ји из сле де ћих фа за:

– ме ха нич ки пред трет ман;
– пре ци пи та ци ја (ауто мат ско до зи ра ње хе ми ка ли ја) и укла-

ња ње фос фо ра уз по моћ ко а гу лан та фе ри хло ри да;
– би о ло шка об ра да са укла ња њем ор ган ског за га ђе ња и си-

мул та ним фа за ма ни три фи ка ци је и де ни три фи ка ци је за укла ња ње 
ор ган ског азо та (дру га фа за ре а ли за ци је по стро је ња);

– об ра да ви шка му ља ко ја се са сто ји из пумп не ста ни це за за-
хват ви шка му ља и пре пум па ва ње до угу шћи ва ча му ља, ода кле муљ 
од ла зи на де хи дра та ци ју уз прет ход но до зи ра ње по ли е лек тро ли та.

При ступ на са о бра ћај ни ца са ко лек то ром из ме ђу ре ви зи о них 
си ла за „А” и „Б”, објек ти од вод ња ва ња и ис пу сна гра ђе ви на, као 
и уре ђе не по вр ши не изо ла ци о ног зе ле ни ла из ван огра ђе ног про-
сто ра, укло пље ни су у план ске кон цеп ци је, а ни ве ла ци о но и ре-
гу ла ци о но су ускла ђе ни ме ђу соб но и са дру гим објек ти ма и по-
вр ши на ма у „Ин фра струк тур ном ко ри до ру”. Ви син ска раз ли ка 
из ме ђу из ли ва са ни тар но-фе кал не от пад не во де са но ве ло ка ци је 
пра те ћих ру дар ских обје ка та и на се ља, усло вља ва тех нич ко ре ше-
ње пре пум па ва ња при ку пље них от пад них во да на по стро је ње или 
у слу ча ју ха ва риј ског за сто ја по стро је ња у ре ци пи јент. Фе кал на 
пум на ста ни ца (ФПС ППОВ) са шах том оби ла зног во да се на ла зи 
уну тар ком плек са, по ред про це сно-ко манд не згра де.

Глав ни ко лек тор, од по след ње шах те (тач ка „0”) про јек то ва не 
на сељ ске ка на ли за ци је до ре ви зи о ног си ла за „3” уз огра ду ком плек-
са, по ла же се у ров у ко ри до ру ши ри не 6 m па ра лел но са сер ви сном 
ста зом за ма ни пу ла ци ју рад ни ка, уре ђа ја и ме ха ни за ци је при ис ко-
пу, по ла га њу и за ва ри ва њу це ви и ста за за од ла га ње ма те ри ја ла и 
зе мље из ис ко па. Ус по ста вља се ствар на слу жбе ност и ре жим ко ри-
шће ња по љо при вред ног зе мљи шта са сле де ћим огра ни че њи ма: 

– за бра на об ра де зе мљи шта ду бо ким ора њем, ри го ло ва ња зе-
мљи шта за ви но гра де до ду би не ве ће од 0,30 m и за бра на сад ње 
во ћа ка;
–––––––––––––––
114 Тех но ло ги ја СБР (се квен ци о нал ни би о ло шки ре ак тор) ра ди на прин ци пу се квен-

ци о нал ног на чи на про чи шћа ва ња, рас та па ње кру тог от па да, и у ком би на ци ји са 
ак тив ним му љем и се ди ман та циј ском зо ном ре зер во а ра.
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– за бра на са ђе ња ви со ке ве ге та ци је и по шу мља ва ња про сто ра;
– за бра на ме ли о ра тив них ра до ва, из у зев ра до ва ко ји се пред-

у зи ма ју у скло пу од вод ња ва ња са о бра ћај ни ца и уз са гла сност ко-
му нал ног пред у зе ћа; 

– за бра на рас ко па ва ња, ру ше ња, пре пра вља ња, пре зи ђи ва ња 
и свих дру гих ра до ва на ни ве ла ци ји и уре ђе њу те ре на; 

– про ме на об ли ка те ре на до зво ља ва се са мо у функ ци ји из-
во ђе ња кол ских пре ла за пре ко тра се, али уз са гла сност и над зор 
ко му нал ног пред у зе ћа;

– пре ла же ње пре ко ро ва во зи ли ма и по љо при вред ном ме ха-
ни за ци јом мо гу ће је по вре ме но и са мо у свр ху ко ри шће ња де ла 
пар це ле из ван ко ри до ра; 

– из град ња при вре ме не над зем не ин фра струк ту ре пре ко ко-
ри до ра мо же се из у зет но до зво ли ти на осно ву усло ва и са гла сно-
сти ко му нал ног пред у зе ћа.

Ко та дна ис пу ста пре чи шће них во да мо ра би ти по ста вље на 
на ко ти ве ли ке во де ве ро ват но ће по ја ве 1% (сто го ди шња ве ли ка 
во да). 

Ски ца 44 : При каз ни ве ла ци о ног уре ђе ња де ла ком плек са

Из вор: Идеј ни про јект из град ње ППОВ, Дел та ин же ње ринг, Бе о град, у из ра ди

21.4.Правилапарцелацијеипрепарцелације

На под руч ју КО Ба ро ше вац на по вр ши ни у об у хва ту гра ни це 
про стор не це ли не де фи ни са не тач ка ма А1 до А10, где су ор га ни-
зо ва ни раз ли чи ти са др жа ји у функ ци ји за јед нич ког пре чи шћа ва ња 
са ни тар но-фе кал них от пад них во да, ме ња се по сто је ћа ка та стар-
ска пар це ла ци ја ра ди фор ми ра ња пар це ла за из град њу јав них обје-
ка та у ком плек су ППОВ.

Гра ђе вин ске пар це ле се фор ми ра ју на осно ву ва лид ног и 
ажу ри ра ног ка та стар ског пла на, пре ма по твр ђе ном про јек ту пар-
це ла ци је ко ји са др жи про јект ге о дет ског обе ле жа ва ња, у скла ду са 
пра ви ли ма Про стор ног пла на и за по тре бе ње го вог спро во ђе ња.

Утвр ђу ју се сле де ћи усло ви, по став ке и пра ви ла за пар це ла-
ци ју и пре пар це ла ци ју:

– из дво је не су по вр ши не са ка рак те ри стич ном основ ном на ме-
ном и по себ ним ур ба ни стич ким ка рак те ри сти ка ма, а по прин ци пу 
ус по ста вља ња ур ба ни стич ких це ли на са истим пра ви ли ма гра ђе ња;

– по ло жај но во фор ми ра них гра ђе вин ских пар це ла де фи ни-
сан је ко ор ди на та ма у др жав ном ко ор ди нат ном си сте му та ча ка на 
раз дел ним ли ни ја ма пре ма су сед ним де ло ви ма дру ге на ме не;

– гра ђе вин ске пар це ле се фор ми ра ју пар це ла ци јом и пре пар-
це ла ци јом (на ве ћем бро ју ка та стар ских пар це ла обра зу је се јед на 
пар це ла);

– гра ђе вин ска пар це ла ком плек са је огра ђе на, имај при ступ 
на јав ну са о бра ћај ни цу пре ко при ступ ног пу та ко ји има ју ка рак тер 
јав них по вр ши на и при кљу чак на тех нич ку ин фра струк ту ру.

За по тре бе уре ђе ња и из град ње ком плек са са при ступ ном са-
о бра ћај ни цом фор ми ра ју се:

– гра ђе вин ска пар це ла ГП 1 из де ло ва к.п. бр. 862/2, 8623/3 
и 862/4; 

– гра ђе вин ска пар це ла ГП 2 из де ла к.п. број 862/1 уну тар 
ре гу ла ци је по ли ни ји А1, А2, А9 и А10 на ко ју се по ста вља огра да 
ком плек са.

Из дво је ни де ло ви до би је ни пар це ла ци јом, уре ђу ју се на осно-
ву пра ви ла уре ђе ња за „Ин фра струк тур ни ко ри дор” и на њи ма се 
мо же гра ди ти као на че сти ца ма вод ног или гра ђе вин ског зе мљи шта.

21.5.Правилаграђења

Из град ња по је ди нач них обје ка та у ком плек су мо гу ћа је са мо 
уну тар огра ђе не по вр ши не са кон тро ли са ним ула зом, где се ус по-
ста вља ју уну тра шње гра ђе вин ске ли ни је у од но су на ре гу ла ци ју 
ин тер не (про тив по жар не) са о бра ћај ни це. Огра ђи ва ње ком плек са 

је пред ви ђе но тран спа рент ном огра дом ви си не до 2,2 m од нпр. 
гри фо ва ног пле ти ва за шти ће ног основ ном бо јом или пла сти фи-
ци ра ног, или при ме ном не ких дру гих тран спа рент них та бли по-
ста вље них из ме ђу че лич них, од но сно бе тон ских сту бо ва, а ко је се 
мо гу се ћи ала том ко ји ко ри сте ва тро га сне је ди ни це. Укуп на дис по-
зи ци ја обје ка та у ком плек су мо ра би ти ре ше на је та ко да омо гу ћи 
и нај кра ће пу те ве за тран спорт ма те ри ја и сво ђе ње на ми ни мум 
ин ве сти ци о них и екс пло а та ци о них тро шко ва.

По стро је ње за пре ра ду от пад не во де чи не сле де ћи објек ти за 
сме штај тех но ло шко-ма шин ске и хи дро тех нич ке опре ме ко ја омо-
гу ћа ва не сме та но оба вља ње пред ви ђе ног тех но ло шког про це са:

– фе кал на пумп на ста ни ца ФПС „ППОВ”;
– шахт оби ла зног во да за ха ва риј ско ис пу шта ње не пре чи-

шће не во де;
– обје кат за ме ха нич ки пред трет ман;
– обје кат би о ло шког трет ма на во де (раз дел ни шахт – ди стри-

бу тор, би о ло шки ба зен та ло жно/цир ку ла ци о ни ба зен, шахт за при-
ку пља ње пре чи шће не во де);

– шахт ме ра ча про то ка пре чи шће не во де;
– објек ти за трет ман му ља (гра ви та ци о ни угу шћи вач, пумп на 

ста ни ца за угу шће ни муљ, тра ка ста фил тер пре са);
– цев не ве зе и од вод ни це во вод пре чи шће не во де; 
– про це сно-ко манд на згра да.
По ред на ве де них обје ка та у окви ру по стро је ња по сто је и сле-

де ће це ли не:
– тех но ло шке цев не ве зе, вен ти ли и ар ма ту ра уну тар и из ме-

ђу обје ка та по стро је ња;
– ин ста ла ци је ин тер ног во до во да, ка на ли за ци је, елек тро ин-

ста ла ци је, гре ја ња и спољ не ра све те;
– ин тер не са о бра ћај ни це;
– уре ђе не зе ле не по вр ши не.
Ко манд на згра да је ма сив ни обје кат ко ји ће се про јек то ва ти 

као је дин стве на ар хи тек тон ска и гра ђе вин ска це ли на, спрат но-
сти П+1, са од го ва ра ју ћим са др жа јем (ко манд но-кон трол на со-
ба, про сто ри ја за елек тро-ор ма не, ди зел, агре гат, про сто ри ја са 
ду ваљ ка ма, гар де ро ба, са ни тар ни чвор) уз по што ва ње прин ци па 
свих прин ци па енер гет ске ефи ка сно сти. Тех нич ке про сто ри је су 
сме ште не у при зем ној ета жи. Глав ну но се ћу кон струк ци ја чи не 
зи до ви од пу не ма шин ске опе ке. Об ра да фа са де и уну тра шњих по-
вр ши на пред ви ђе на је при ме ном трај них ма те ри ја ла, ко ји се ла ко 
одр жа ва ју, по сто ја ни су, естет ски и функ ци о нал но ви со ког ква-
ли те та. Об ра де по до ва, зи до ва и пла фо на су у скла ду са на ме ном 
про сто ри ја и уз при ме ну ва тро от пор них ма те ри ја ла. Са став ни део 
тех нич ке до ку мен та ци је је Ела бо рат за шти те од по жа ра. 
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Ски ца 45: Тип ски ре ви зи о ни шахт

Ис пу шта ње пре чи шће них во да се пла ни ра у уре ђе но ко ри то ре ке Пе штан, у зо ни де сне оба ле у ко си ни кон кав не кри ви не ко ри та. На 
ме сту из ли ва пред ви ђе на је из лив на гра ђе ви на са ис пу сном гла вом и жа бљим по клоп цем. Ко та дна ис пу ста је по ста вље на на ко ти ве ли ке 
во де ве ро ват но ће по ја ве 1% (сто го ди шња ве ли ка во да). Ис пу сна гра ђе ви на је укло пље на у про фил ко ри та ре ке Пе штан та ко да је ста-
бил на и функ ци о нал на у усло ви ма по ја ве ве ли ких во да. Ле во и де сно од из лив не гра ђе ви не, пред ви ђе на је ста би ли за ци ја де сне ко си не 
ко ри та учвр шћи ва њем оба ле при те са ним ка ме ном зи да ним у це мент ном мал те ру на под ло зи од све жег бе то на115.

Ски ца 44: Де таљ ро ва и из лив не гра ђе ви не

Ин же њер скоге о ло шки и ге о тех нич ки усло ви 

Ски ца 45: При каз ин же њер скоге о ло шких ком плек са у зо ни Ин фра струк тур ног ко ри до ра

Из вор:  Идеј ни про јект са сту ди јом оправ да но сти др жав ног пу та II ре да Ба ро ше вац–Зе о ке–Ме до ше вац – I фа за на под руч ју екс пло а та ци је по вр шин ских ко по ва, ЦИП, 2012. го ди не 
–––––––––––––––
115 Пла ни ра но ре ше ње је ускла ђе но са до ку мен том зав.број 3148, ВПИ „Ја ро слав Чер ни”, од 19. сеп тем бра 2013. го ди не ко ји је са став ни део ових пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла 

гра ђе ња, а при ло жен је у Књи зи III: До ку мен та ци о на осно ва, Све ска 1: До ку мен ти ве за ни за при пре му про стор ног пла на.
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На по вр ши ни те ре на за из град њу ком плек са за сту пљен је по-
во дањ ски алу ви јал ни слој пе ско ви то-пра ши на стог и гли но ви то-
пе ско ви то-пра ши на стог са ста ва. Алу ви јал ни на нос из гра ђу је алу-
ви јал ну за ра ван ре ке Пе штан и ње них при то ка и про мен љи ве је 
де бљи не из ме ђу 3,5 m и 8 m уз мо гу ће из два ја ње фа ци ја по вод ња.

Нео п ход на је из ра да ге о тех нич ког ела бо ра та за ни во глав ног 
гра ђе вин ског про јек та за по тре бе про јек то ва ња и из град ње ком-
плек са, ко јим ће се де фи ни са ти усло ви фун ди ра ња, из ра де на си па 
и по тре ба евен ту ал не за ме не тла.

21.6.Заштитаживотнесрединеиенергетскаефикасност

Агло ме ра ци је са оп те ре ће њем ве ћим од 2000 екви ва лент ста-
нов ни ка (ЕС) ко је сво је ко му нал не от пад не во де ис пу шта ју у ре ци-
пи јент ускла ди ће сво је еми си је са гра нич ним вред но сти ма еми си је 
за га ђу ју ћих ма те ри ја про пи са них Уред бом о гра нич ним вред но-
сти ма еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја у во ди и ро ко ви ма за њи хо во 
до сти за ње нај ка сни је до 31. де цем бра 2045. го ди не. Пре ма овој 
уред би от пад не во де из сеп тич ких и са бир них ја ма се не мо гу ис-
пу сти ти у јав ну ка на ли за ци ју, а за њи хо во не по сред но ис пу шта ње 
у ре ци пи јент при ме њу ју се гра нич не вред но сти еми си је за га ђу ју-
ћих ма те ри ја у скла ду са чла ном 13. ст. 1. и 3. Уред бе, што зна чи 
да не ма по тре бе за на кнад ним по ве ћа њем ка па ци те та услед при-
кљу чи ва ња но вих по љо при вред них до ма ћин ста ва из об у хва ће них 
на се ља. На и ме, пре ма Уред би, у слу ча ју да из град ња си сте ма јав не 
ка на ли за ци је и пре чи шћа ва ња ко му нал них от пад них во да ни је еко-
ном ски оправ да на у од но су на ко рист ко ју би про из ве ла у сми слу 
за шти те жи вот не сре ди не, ко ри сте се по јед нач ни си сте ми или дру-
ги од го ва ра ју ћи на чи ни пре чи шћа ва ња ко ји ма се по сти жу гра нич не 
вред но сти еми си је или исти ни во за шти те во да. У слу ча ју да ви ши 
сте пен пре чи шћа ва ња ко му нал них от пад них во да из агло ме ра ци ја 
ма њих од 150.000 екви ва лент ста нов ни ка (ЕС) не би до при нео сма-
ње њу за га ђе ња ре ци пи јен та, мо же се при ме ни ти ни жи сте пен пре-
чи шћа ва ња, уз сле де ће усло ве: 1) нај ма ње се кун дар но пре чи шћа ва-
ње или од го ва ра ју ће пре чи шћа ва ње ко му нал них от пад них во да уз 
ис пи ти ва ње ко му нал них от пад них во да ка ко је про пи са но за ко ном 
ко јим се уре ђу ју во де, што од го ва ра пред ви ђе ном по ступ ку; и 2) 
ка да се до ка же сту ди јом о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну да 
ис пу шта ње ко му нал них от пад них во да на кон спро ве де ног пла ни-
ра ног пре чи шћа ва ња не ће по гор ша ти ква ли тет ре ци пи јен та.

У скла ду са ро ко ви ма да тим у пла ну за шти те во да од за га ђи-
ва ња, ис пу шта ње ко му нал них от пад них во да вр ши се у скла ду са 
усло ви ма из вод них до зво ла, уз ис пи ти ва ње ква ли те та от пад них 
во да у од но су на по ка за те ље за пла ни ра ни сте пен пре чи шћа ва ња и 
са кон ти ну и ра ним за пи сом пра ће ња ко ли чи не ис пу ште не от пад не 
во де из си сте ма јав не ка на ли за ци је. 

У окви ру про јект не до ку мен та ци је за из град њу по стро је ња 
аде кват но при ме ни ти трет ман га со ва са не при јат ним ми ри сом. 
Не при јат ни ми ри си на ста ју у про сто ри ја ма где је сме ште на опре-
ма за ме ха нич ки пред трет ман и у про сто ри ји у ко јој је сме ште на 
фил тер пре са за муљ.

Про јек том пред ви де ти ева ку а ци ју за га ђе ног ва зду ха и ње-
го во пре чи шћа ва ње кроз од го ва ра ју ће фил те ре за не у тра ли за ци ју 
не при јат них ми ри са. Сер ви сни ва здух ће се ко ри сти ти за аери са ни 
пе ско лов у окви ру ме ха нич ког пред трет ма на у са ста ву ком пак то ра 
и за сер ви сни ва здух за тра ка сту фил тер пре су. Од хе ми ка ли ја је 
пред ви ђе но до зи ра ње фе ри хло ри да за хе миј ско укла ња ње фос фо-
ра и до зи ра ње ка тјон ског по ли е лек тро ли та за при пре му и кон ди-
ци о ни ра ње му ља пре фил тер пре се.

Ви шак му ља ко ји на ста је у то ку да на у се ди мен та ци о ним 
ба зе ни ма пла ни ра ног по стро је ња из но си про сеч но 2x213,80 kg/
дан, а пред ви ђе но је од во же ње де хи дри ра них муљ них по га ча на 
де по ни ју из ван про стор не це ли не. Оста ци од пре чи шћа ва ња ко-
му нал них от пад них во да мо гу се ко ри сти ти у по љо при вред не и 
дру ге свр хе (нпр. за пре кри ва ње де по ни ја, за по пра вља ње пеј за-
жа) уко ли ко ис пу ња ва ју про пи са не гра нич не вред но сти еми си је 
из При ло га 2. Гла ва III Ко му нал не от пад не во де, Та бе ла 7. Уред бе 
о гра нич ним вред но сти ма еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја у во ди и 
ро ко ви ма за њи хо во до сти за ње. Пре упо тре бе, на ста ли оста ци од 
пре чи шћа ва ња ко му нал них от пад них во да се мо ра ју тре ти ра ти та-
ко да се сма њи број па то ге на и при ла го де осо би на ма за од го ва ра-
ју ћу на ме ну. Трет ман оста та ка ко ји по ти чу од пре чи шћа ва ња тех-
но ло шких от пад них во да се спро во ди у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је упра вља ње от па дом 

Над ра дом по стро је ња и ГВЕ пре чи шће них от пад них во да 
ко је се ис пу шта ју у ре ци пи јент спро во ди се опе ра тив ни мо ни то-
ринг.

У фа зи про јек то ва ња, из град ње и екс пло а та ци је при ме њу-
ју се оп шта пра ви ла овог пла на из аспек та енер гет ске ефи ка сно-
сти. При ме ње ну тех но ло ги ју пре чи шћа ва ња, уград њу ма шин ске и 
елек тро-ма шин ске опре ме и уре ђа ја ускла ди ти са стан дар ди ма и 
нор ма ти ви ма ко ји се од но се на енер гет ску ефи ка сност, а пра ће ње 
у ре а ли за ци ји ускла ди ти са ак тив но сти ма енер гет ског ме наџ мен та 
на ни воу ло кал не са мо у пра ве.

21.7.Смерницезаспровођењепланскогдокумента

С об зи ром на мак си мал но хи дра у лич ко оп те ре ће ње (укуп но) 
Qmаx = 71,25 m³/h, од но сно Qmаx = 19,79 l/s (<40 l/s) из град ња ППОВ 
се ре гу ли ше гра ђе вин ском до зво лом из да том од стра не над ле жног 
ор га на ло кал не са мо у пра ве у скла ду са За ко ном. Исти ор ган ће на 
осно ву ових пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња из да ти ин фор ма-
ци ју о ло ка ци ји и ло ка циј ску до зво лу. При ли ком из да ва ња ло ка-
циј ских усло ва пред ви де ти мо гућ ност фа зне из град ње, с тим што 
би се по стро је ње у пр вој фа зи ре а ли зо ва ло у пу ном ка па ци те ту 
за 6000 ЕС, а у дру гој фа зи ре а ли зо ва ла опре ма и објек ти за би-
о ло шку об ра ду са укла ња њем ор ган ског за га ђе ња и си мул та ним 
фа за ма ни три фи ка ци је и де ни три фи ка ци је за укла ња ње ор ган ског 
азо та. 

Прав но ли це, од но сно пред у зет ник ко је ис пу шта от пад не во-
де у при јем ник и јав ну ка на ли за ци ју, ду жно је да по ста ви уре ђа је 
за ме ре ње, да кон ти ну и ра но ме ри ко ли чи не от пад них во да и ис пи-
ту је би о хе миј ске и ме ха нич ке па ра ме тре ква ли те та от пад них во да 
и да из ве штај о из вр ше ним ме ре њи ма квар тал но до ста вља јав ном 
во до при вред ном пред у зе ћу, ми ни стар ству над ле жном за по сло ве 
за шти те жи вот не сре ди не и Аген ци ји за за шти ту жи вот не сре ди не.

До пу не при ме не Уред бе о гра нич ним вред но сти ма еми си је за-
га ђу ју ћих ма те ри ја у во ди и ро ко ви ма за њи хо во до сти за ње, ква ли тет 
пре ра ђе не во де и ње но ис пу шта ње у ре ци пи јент ре гу ли ше се на осно-
ву вод не до зво ле из да те од стра не Ре пу блич ке ди рек ци је за во де.

22. СПОРТ СКО-РЕ КРЕ А ТИВ НИ КОМ ПЛЕКС У НА СЕ ЉУ  
„ЈЕ ЛАВ”

22.1.Полазнеоснове

Оправ да ност екс пло а та ци је лиг нит ског ле жи шта на под руч-
ју ју го и сточ ног де ла ба се на утвр ђе на је Сту ди јом из бо ра и огра-
ни че ња отва ра ња по вр шин ског ко па Пољe „Е” за ка па ци тет од 
12 ми ли о на то на угља го ди шње, Идеј ним про јек том са сту ди јом 
оправ да но сти отва ра ња и из град ње ПК Пољe „Е” и глав ним про-
јек том за По ље „Б” и идеј ним про јек том са сту ди јом оправ да но сти 
екс пло а та ци је угља на ПК По ље „Ц” за ка па ци тет од 5 ми ли о на 
то на угља го ди шње, са от ко па ва њем од ла га ли шта „Ис точ на ки па”. 
Про стор ни раз вој под руч ја за сно ван је на ре ше њи ма и смер ни ца-
ма Про стор ног пла на под руч ја екс пло а та ци је Ко лу бар ског лиг нит-
ског ба се на и Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за на се ља Ба ро ше вац, 
Ме до ше вац, Зе о ке и Бу ро во. Са став ни део Пла на ге не рал не ге не-
рал не ре гу ла ци је је Про грам пре се ље ња до ма ћин ста ва и из ме шта-
ња ин фра струк ту ре.

У про те клом пе ри о ду (до 2005. го ди не) за по тре бе ЈП ЕПС и 
ПД РБ „Ко лу ба ре” у ју го и сточ ном де лу ба се на из на се ља Ба ро ше-
вац, Зе о ке, Ме до ше вац, Пр ко са ва, Јун ко вац и Са ку ља) пре се ље но 
је укуп но 787 до ма ћин ста ва (у Ко лу бар ском ба се ну 1614 до ма ћин-
ства), а до 2020. го ди не пред ви ђа се пре се ље ње још око 525 до-
ма ћин ста ва. Прет по став ка је да ће се као и до са да нај ве ћи број 
ових до ма ћин ста ва, би ло ор га ни зо ва но, би ло са мо стал но на се ли-
ти у Ба ро шев цу ко ји има пер спек ти ву да се за јед но са Ру дов ци ма у 
план ском пе ри о ду раз ви ја као цен тар за јед ни це се ла.

План ге не рал не ре гу ла ци је, ко јим се уре ђу је и про стор ни 
раз вој на се ља Ба ро ше вац, пре у зео је у це ло сти сте че не оба ве зе 
Де таљ ног ур ба ни стич ког пла на стам бе ног на се ља „Је лав” у Ба ро-
шев цу („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 12/82). На се ље „Је-
лав” је пр во на се ље ко је је уре ђе но осам де се тих го ди на за по тре бе 
ор га ни зо ва ног пре се ље ња до ма ћин ста ва из зо не раз во ја ру дар ских 
ак тив но сти.

Уче сни ци у пре се ље њу на се ља ве ри фи ко ва ли су Спо ра зум 
о спро во ђе њу Про гра ма пре се ље ња де ла на се ља Ба ро ше вац (број 
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1-4.9-135904/4 од 29. сеп тем бра 2011. го ди не), ко јим се РБ „Ко лу-
ба ра” оба ве за ла да у на се љу „Је лав” фи нан си ра из град њу и опре-
ма ње по лу о лим пиј ског ба зе на са де лом за не пли ва че и те ни ског 
те ре на за по тре бе ре кре а ци је гра ђа на Ба ро шев ца и су сед них на-
се ља. 

Пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе ња „Спорт ско-ре кре а-
тив ни ком плекс у на се љу Је лав” (у да љем тек сту: Пра ви ла уре ђе ња 
и пра ви ла гра ђе ња) об у хва ће не су две пот це ли не раз дво је не ре гу ла-
ци јом пла ни ра не на сељ ске са о бра ћај ни це за ве зу „Је ла ва” са де лом 
на се ља из ван гра ђе вин ског под руч ја цен трал ног де ла Ба ро шев ца. 

Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња пред ста вља ју кон кре ти-
за ци ју план ских ре ше ња ва же ћих ур ба ни стич ких пла но ва (ПГР за 
на се ља Ба ро ше вац, Зе о ке, Бу ро во и Ме до ше вац и ДУП за стам бе-
но на се ље „Је лав” у Ба ро шев цу), а од но се се на ре а ли за ци ју дру-
ге фа зе уре ђе ња на се ља „Је лав” у цен трал ном де лу на се ља, где су 
пла ни ра ни јав ни са др жа ји спорт ско-ре кре а тив ног ти па, об у хва ће-
ни Спо ра зу мом о спро во ђе њу Про гра ма пре се ље ња де ла на се ља 
Ба ро ше вац. 

22.2.Просторниобухваткомплексаинаменаповршина

Про стор на це ли на Спорт ско-ре кре а тив ног ком плек са по вр-
ши не око 2,7 ha об у хва та сле де ће ка та стар ске пар це ле, све на под-
руч ју КО Ба ро ше вац, те ри то ри ја гра да Бе о гра да, ГО Ла за ре вац: 
903/15, 903/51, 903/57, 905/1, 906/1, 907, 1348/1, 1349 и 2125/1, с 
тим што је це ли ни при дру жен и део к. п. бр. 2129/1 ко ја се у ка та-
стру не по крет но сти во ди као вод но зе мљи ште, ре ка Пе штан. 

Ком плекс ба зе на (укуп не по вр ши не 0,38 ha) је ре гу ла ци јом 
на сељ ске са о бра ћај ни це за при лаз ре ци одво јен од дру ге пот це ли-
не (Зе ле на зо на), ко ја се на укуп ној по вр ши ни од 0,70 ha уре ђу-
је као јав на зе ле на и ре кре а тив на по вр ши на у об у хва ту сле де ћих 
ка та стар ских пар це ла: 906/1, 907-део, 1348/1 и 1349-део. У окви-
ру пар ков ски уре ђе них зе ле них и ше та ли шних по вр ши на, на по-
вр ши ни од 0,09 ha, уну тар за штит не огра де, фор ми ра се те ни ски 
те рен стан дард не под ло ге, са ма њим три бин ским гле да ли штем и 
пра те ћим мо би ли ја ром. 

Из ван зе мљи шног по ја са на сељ ске са о бра ћај ни це и уре ђе них 
пот це ли на, на пре о ста лим об у хва ће ним по вр ши на ма, укљу чу ју ћи и 
пре о ста ли по треб ни део к.п. број 2129/1 из ме ђу гра нич них про фи-
ла, пред ви ђа се уре ђе ње ко ри та ре ке Пе штан, ста би ли за ци јом и об-
ла га њем, чи ме се и ре а ли зу је уре ђе ње де ла тзв. Сек то ра II у на се љу 
Ба ро ше вац у скла ду са ре ше њи ма ПГР за на се ља Ба ро ше вац, Ме до-
ше вац, Зе о ке и Бу ро во и до ку мен том зав. број 3148, ВПИ „Ја ро слав 
Чер ни”, од 19. сеп тем бра 2013. го ди не ко ји је са став ни део ових 
пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња, а при ло жен је у До ку мен та-
ци о ној осно ви (До ку мен ти ве за ни за при пре му Про стор ног пла на).

22.3.Правилауређења

За по тре бе из град ње и уре ђе ња об у хва ће них по вр ши на ус по-
ста вља се ур ба ни стич ка ре гу ла ци ја, ко ја пред ста вља раз гра ни че ње 
пла ни ра них ком плек са по гра нич ним ли ни ја ма из ме ђу та ча ка де-
фи ни са них ко ор ди на та ма у др жав ном ко ор ди нат ном си сте му и то:

– ком плекс јав ног ба зе на по ли ни ји из ме ђу та ча ка (1), (2), (3) 
и (4) на ре гу ла ци ји јав них на сељ ских са о бра ћај ни ца, од но сно, по 
спољ ној гра ни ци к.п. бр. 905/1, 903/15, 903/51, 903/57, и по ли ни ји 
из ме ђу та ча ка (4), (5), (6) до по чет не тач ке (1);

– зе ле на зо на у на се љу по ли ни ји из ме ђу та ча ка (7), (8), (9), 
(10), (11) на спољ њим гра ни ца ма об у хва ће них пар це ла; по ли ни ји 
(11)–(12)–(13) се че к.п. број 1349, да ље по међ ној ли ни ји до (14) и 
из ме ђу (14) и (7) по ре гу ла ци ји но ве са о бра ћај ни це; 

– ре гу ла ци ја ре ке Пе штан по ли ни ји (1), (6), (5), (4), (3) и 
да ље (14), (13), (12) и (11) до спољ не гра нич не ли ни је к.п. број 
2129/1.

С об зи ром на то да ће се пла ни ра не на ме не оства ри ти као део 
већ пре у зе тих оба ве за на уре ђе њу на се ља за по тре бе ра ни јих и бу-
ду ћих ор га ни зо ва них пре се ље ња до ма ћин ста ва из зо на ру дар ских 
ак тив но сти, на об у хва ће не по вр ши не се мо гу при ме ни ти од ред бе 
За ко на о екс про при ја ци ји.

Ком плекс јав ног ба зе на са ко манд но-управ ном згра дом и 
дру гим по је ди нач ним објек ти ма, по стро је њи ма, ин ста ла ци ја ма 
и опре мом, тех нич ким и тех но ло шким си сте ми ма, тех нич ком и 
дру гом ин фра струк ту ром чи ни тех нич ко-тех но ло шку це ли ну. Код 
отво ре ног ба зе на ни је оба ве зна уград ња си сте ма за од вла жи ва ње, 

до гре ва ње ба зен ске во де, чак ни ауто ма ти ке за кон тро лу и до зи-
ра ње хе миј ских сред ста ва за дез ин фек ци ју ба зен ске во де, али се 
ње на уград ња ипак пре по ру чу је. 

Пред ви ђа се огра ђи ва ње ком плек са ком би но ва ном огра дом 
по ли ни ји но ве ур ба ни стич ке ре гу ла ци је. 

Ком плекс ба зе на је, у про стор ном и функ ци о нал ном сми слу, 
ор га ни зо ван ус по ста вља њем по де ле на функ ци о нал не зо не са ка-
рак те ри стич ним са др жа ји ма и на ме на ма, та ко да око 25% по вр-
ши не об у хва та ула зна пар ти ја са уре ђе ним зе ле ни лом, ин тер ном 
са о бра ћај ни цом, пе шач ком ста зом и пар ки ра ли штем са нај ма ње 
10 ме ста за пар ки ра ње, од че га су нај ма ње два слу жбе на. На пре-
о ста лој по вр ши ни ор га ни зу ју се: отво ре ни ба зен стан дард них по-
лу о лим пиј ских ди мен зи ја, у окви ру ко га се про ме ном ду би не фор-
ми ра део ко ји се по по тре би мо же ко ри сти ти за обу ку не пли ва ча; 
ма шин ска са ла, свла чи о ни це са са ни тар ним про сто ри ја ма, кон-
тро ла ула за за по се ти о це, ма ли ка фе-бар и слу жбе не про сто ри је 
са дру гим по треб ним пра те ћим са др жа ји ма, што је пред ви ђе но у 
скло пу јед не или ви ше гра ђе вин ских це ли на; и по пло ча на отво ре-
на по вр ши на за од мор по се ти ла ца. Сло бод не по вр ши не се уре ђу ју 
озе ле ња ва њем.

Ба зен ско ку па ли ште се де ли на чи сти и не чи сти део. Чи сти 
део ба зен ског ку па ли шта пред ста вља ба зен с по вр ши ном око ба-
зе на. Не чи сти део ба зен ског ку па ли шта чи ни про стор где су сме-
ште не про сто ри је гар де ро бе, са ни тар ни чво ро ви и ба зен ски уре ђа-
ји. По вр ши на око ба зе на мо ра би ти уре ђе на на на чин да во да с ње 
не оти че у ба зен или у си стем за кру же ње ба зен ске во де.

Пре ула за на чи сти део ба зен ског ку па ли шта ко ри сни ци се 
оба ве зно мо ра ју ис ту ши ра ти и про ћи кроз пред ба зен (де зба ри је ра) 
за пра ње но гу. Во да у пред ба зе ни ма (де зба ри је ра ма) мо ра би ти хи-
пер хло ри ра на или са др жа ти дез ин фек ци о но сред ство.

Де сно о бал ни део уре ђе ног ма јор ко ри та, у функ ци о нал ном и 
естет ском сми слу, по ве зу је се са уре ђе ним пот це ли на ма у атрак-
тив ну це ли ну на сељ ског ше та ли шта, с тим што се при ла зи ком-
плек су ба зе на обез бе ђу ју од го ва ра ју ћим ка пи ја ма.

Кол ски и пе шач ки при лаз ком плек су ба зе на је из ули це Рав-
но гор ске, што под ра зу ме ва ма њу ре кон струк ци ју тро то ар ске и зе-
ле не по вр ши не у по сто је ћој ре гу ла ци ји ули це. Ни ве ла ци о но уре-
ђе ње ком плек са је усло вље но ко том ко ло во за на ме сту при кључ ка. 
При лаз је обез бе ђен од го ва ра ју ћом си гур но сном ка пи јом.

Ри го ле за шти ће не ре шет ка ма и отво ре ни ка на ли за од вод ња-
ва ње са о бра ћај ни ца, пла тоа и уре ђе них по вр ши на за вр ша ва ју се 
од го ва ра ју ћим ис пу сти ма у ре гу ли са ну ре ку као во до при јем ник.

По треб не уну тра шње и спољ ње ин ста ла ци је у ком плек си ма 
обез бе ђу ју се при кљу чи ва њем на на сељ ске ко му нал не си сте ме у 
све му пре ма усло ви ма над ле жног ко му нал ног и елек тро ди стри бу-
тив ног пред у зе ћа. Ин тер ну ка на ли за ци ју чи не при кључ ни во до ви, 
објек ти и уре ђа ји до пр ве про пи сно са гра ђе не ре ви зи о не шах те, 
од но сно ако ре ви зи о на шах та не по сто ји, вод од јав не ка на ли за ци-
је до ре гу ла ци о не ли ни је. 

Ком плекс ба зе на се огра ђу је, а огра да вер ти кал но озе ље ња ва 
у ци љу за шти те од не же ље них по гле да и по се та, за шти те од ве тра, 
сун ца, бу ке и пра ши не, али и да се спре чи не кон тро ли са ни из ла зак 
из огра ђе ног про сто ра нпр. де це. На де лу ше та ли шта пре ма ре ци, 
це лом ду жи ном пред ви де ти огра ду на ту рал ног из гле да са ру ко хва-
том и преч ком за за шти ту од па да са ви си не.

У окви ру пар ков ски уре ђе них зе ле них и ше та ли шних по вр-
ши на, у дру гој пот це ли ни, на по вр ши ни од 0,09 ha, уну тар за штит-
не огра де, фор ми ра се те ни ски те рен стан дард не под ло ге са ма-
њим три бин ским гле да ли штем и пра те ћим мо би ли ја ром. 

22.4.Правилапарцелацијеипрепарцелације

На об у хва ће ним по вр ши на ма ме ња се по сто је ћа ка та стар ска 
пар це ла ци ја ра ди фор ми ра ња пар це ла за из град њу јав них обје ка та 
(са о бра ћај них, вод них, спорт ско-ре кре а тив них) на јав ном зе мљи-
шту. По сто је ћа ка та стар ска пар це ла ци ја се ме ња и ра ди пре на ме не 
зе мљи шта у вод но, у скла ду са ре ше њи ма Про стор ног пла на.

Гра ђе вин ске пар це ле се фор ми ра ју на осно ву ва лид ног и 
ажу ри ра ног ка та стар ског пла на и про јек та ге о дет ског обе ле жа ва-
ња, а пре ма ове ре ном про јек ту пар це ла ци је и пре пар це ла ци је. 

Утвр ђу ју се сле де ћа пра ви ла за фор ми ра ње гра ђе вин ских 
пар це ла:

– у окви ру про стор не це ли на из дво је не су по вр ши не са ка-
рак те ри стич ним основ ним на ме на ма и по себ ним ур ба ни стич ким 
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ка рак те ри сти ка ма, а по прин ци пу ус по ста вља ња ур ба ни стич ких 
це ли на (пот це ли на) са истим пра ви ли ма гра ђе ња, та ко да гра ђе-
вин ске пар це ле ко је ће се фор ми ра ти об у хва та ју сле де ће ка та стар-
ске пар це ле: гра ђе вин ска пар це ла ГП 1 (Ком плекс јав ног ба зе на) 
– це ла к.п. број 903/15 и де ло ви к.п. бр. 903/51, 905/1 и 903/57; 
гра ђе вин ска пар це ла ГП 2 (Зе ле на зо на) – це ла к.п. број 1348/1 и 
де ло ви к.п. бр. 906/1, 907 и 1349; гра ђе вин ска пар це ла ГП 3 (ре гу-
ла ци ја на сељ ске са о бра ћај ни це) – де ло ви к.п. бр 907 и 2125/1; гра-
ђе вин ска пар це ла ГП 4 (ре гу ла ци ја де ла то ка ре ке) – де ло ви к.п. 
бр. 2129/1, 1349, 907, 906/1 и 905/1;

– фор ми ра ње гра ђе вин ских пар це ла се оба вља пре ма ствар-
ној ди на ми ци ре а ли за ци је пла ни ра не из град ње, ди на ми ци при ба-
вља ња зе мљи шта, од но сно ре гу ли са ног пра ва гра ђе ња и пре на ме-
не зе мљи шта у гра ђе вин ско; 

– по ло жај но во фор ми ра не гра ђе вин ске пар це ле у ре жи му 
вод ног зе мљи шта де фи ни сан је ре гу ла ци о ним ли ни ја ма од но сно 
гра ни цом по вр ши не за уре ђе ње вод ног обје ка та и то по ли ни ји из-
ме ђу та ча ка (11), (12), (13), (14), (4), (5) и (6).

Гра ђе вин ске пар це ле се фор ми ра ју та ко да се на ве ћем бро-
ју ка та стар ских пар це ла обра зу је јед на пар це ла или се фор ми ра ју 
ис прав ком гра ни ца су сед них ка та стар ских пар це ла на на чин ка ко 
се то утвр ди у ур ба ни стич ко-тех нич кој до ку мен та ци ји. Ор ган над-
ле жан за по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра до но си ре ше ње о 
фор ми ра њу ка та стар ских пар це ла.

22.5.Правилаграђења

Об у хва ће не по вр ши не ни су на ме ње не за из град њу обје ка та 
ви со ко град ње из у зев у ком плек су јав ног ба зе на где је пред ви ђе на 
из град ња пра те ћих и слу жбе них са др жа ја ор га ни зо ва них на по треб-
ној по вр ши ни (не ве ћој од 800 m²) у објек ту мак си мал не спрат но сти 
П + Пк (из у зет но П +1 + Пк), ко ји мо же са др жа ти и га ле риј ску ета-
жу, мак си мал не ви си не до сле ме на 12 m. Обје кат мо же би ти ор га ни-
зо ван у ви ше ла ме ла по ве за них то плим ве за ма или над стре шни ца-
ма. Нул ту ко ту од ре ди ти с об зи ром на ко му нал не при кључ ке.

Ма те ри ја ли ко ји се ко ри сте за из град њу мо ра ју да бу ду от-
пор ни на ко ро зи ју, као и да се ла ко хи ги јен ски одр жа ва ју. По до-
ви мо ра ју да бу ду из ра ђе ни од ма те ри ја ла ко ји се ла ко хи ги јен-
ски одр жа ва и ко ји ни је кли зав. Спо је ви по до ва и зи до ва, као и 
зи до ва ме ђу соб но, у свим про сто ри ја ма мо ра ју да бу ду за о бље ни. 
По вр ши не зи до ва про сто ри ја тре ба да се одр жа ва ју та ко да су без 
оште ће ња, да су из ве де ни од но сно об ло же ни до та ва ни це во до от-
пор ним ма те ри ја лом, рав них и глат ких по вр ши на све тле бо је. Та-
ва ни це и уну тра шње кров не кон струк ци је тре ба да се одр жа ва ју 
та ко да су без оште ће ња, кон стру и са не и из ве де не на на чин да се 
спре чи кон та ми на ци ја че сти ца ма не чи сто ће ма те ри ја ла ко јим су 
об ло же не и кон ден зо ва ње во де не па ре.

Про сто ри је за пре свла че ње рад ни ка (гар де ро бе) и са ни тар не 
про сто ри је (ку па ти ла и то а ле ти) мо ра ју би ти одво је не за му шкар-
це и же не и од од го ва ра ју ћих про сто ри ја за по се ти о це.

Огра де ком плек са тре ба да за до во ље естет ске кри те ри ју ме и 
да бу ду украс ам би јен та у ко ме се на ла зе, што се по сти же из бо ром 
ма те ри ја ла и од го ва ра ју ћим вер ти кал ним озе ље њи ва њем. Из бор 
вр сте за озе ље ња ва ње из вр ши ти пре ма сле де ћим по год но сти ма: 
да бр зо ра сте и да се раст мо же ре гу ли са ти, од но сно, да до бро под-
но си оре зи ва ње и ства ра гу сту и због нпр. тр но ви тих гра на не про-
бој ну жи ву огра ду, да ства ра при јат ну сен ку, да одр жа ва ње ни је 
зах тев но, да је од лич на за шти та од пра ши не и бу ке и от пор на на 
су шу. С об зи ром на ве ли ку от пор ност на усло ве сре ди не, на ро чи то 
за га ђе ност ва зду ха и из ра зи ту де ко ра тив ност, пре по ру чу је се ва-
тре ни трн (Pyra cant ha coc ci nea) или Турк ме ни стан ски брест (Ul-
mus pu mi la ce ler).

Ка пи ју (дво стру ку) по ста ви ти на ме сту ко је је нај у доб ни је за 
при лаз, кол ски и пе шач ки, у рав ни са огра дом и из ве сти у истом 
сти лу и од истих ма те ри ја ла, с тим што мо же да од огра де од у да ра 
по ви си ни и об ли ко ва њу. 

Пу те ви у кру гу ком плек са мо ра ју би ти по год ни за чи шће ње 
и пра ње, а уз њих мо ра да се на ла зи до во љан број хи дра на та и 
слив ни ка.

Кон струк ци ја са мог ба зе на мо же би ти од би ло ко јег ма те ри-
ја ла, а пре по ру чу је се из ра да ар ми ра но-бе тон ског ба зе на об ло же-
ног ке ра ми ком или фо ли јом.

Раз мо три ти оправ да ност при ме не но ве тех но ло ги је из ра-
де јав них ба зе на нпр. уме сто од бе то на из град ња од нер ђа ју ћег 

че ли ка, што до но си ве ћу ду го веч ност и ве ће га рант не пе ри о де 
у од но су на бе тон ске ба зе не, а од ли ку је се бр зи ном из град ње и 
упо тре бом ком по нен ти ко је про из во де ауто мат ске ма ши не. Та ко-
ђе, уград ња не зах те ва ро бу сну апа ра ту ру па је и гре шка при ли ком 
уград ње све де на на ми ни мум, а ако до ње и до ђе мо гу ће ју је ис-
пра ви ти, што код бе тон ских ба зе на ни је слу чај

За вр шна иви ца ба зе на са ски ме ром је вр ло ва жан де таљ, ко ји 
ути че на це ло ку пан из глед ба зе на и про сто ра око ба зе на. 

Под вод на ра све та не ма ап со лут но ни ка кав ути цај на функ ци-
о ни са ње ба зе на у тех но ло шком сми слу, али је де фи ни тив но пре-
кра сна де ко ра ци ја ба зе на и про сто ра око ба зе на. Пре по ру чу је се 
стан дард на ра све та са под вод ним ре флек то ри ма од 50, 100 или 
300 W, 12 V са мо гућ но шћу про ме не бо је ре флек то ра уме та њем 
раз ли чи тих фил те ра у бо ји или оп тич ка под вод на ра све та (тип ра-
све те из у зет но по го дан за ба зе не, бу ду ћи да не ма де ло ва ко ји су 
под на по ном у ди рект ном до ди ру с во дом, а мо гу ће су раз ли чи те 
ком би на ци је осве тља ва ња ба зе на, али и про сто ра око ба зе на).

У за тво ре ном про сто ру по ред ба зе на сме ште на је ба зен ска 
ма шин ска са ла, ме сто, од но сно, про стор у при зем ном или уко па-
ном де лу објек та, где су сме ште ни ба зен ски уре ђа ји – фил те ри, 
пум пе, кон трол ни и упра вљач ки уре ђа ји, вен ти ли и сл. Под пој-
мом ба зен ске тех ни ке и опре ме под ра зу ме ва се чи тав низ уре ђа-
ја, ин ста ла ци ја и при бо ра ко ји слу же за одр жа ва ње ба зен ске во де 
чи стом, евен ту ал но за гре ва ње во де, ства ра ње во де них и под вод-
них ефе ка та, кон тро лу, над зор и ре гу ла ци ју ба зен ских си сте ма и 
за шти ту ба зе на. Про стор са ле тре ба да бу де сув са од во дом у по ду, 
а од вод ња ва ње и вен ти ла ци ја при ме ре но ре ше ни. Од го ва ра ју ћим 
га ба ри ти ма мо ра би ти оси гу ран про стор за сер вис и оп слу жи ва ње 
уре ђа ја. Улаз у ба зен ску ма шин ску са лу, по пра ви лу je хо ри зон та-
лан, без об зи ра на дис по зи ци ју, и до вољ но ве ли ки да се мо же уно-
си ти и из но си ти ба зен ска опре ма.

Тех но е ко ном ском ана ли зом утвр ди ти оправ да ност по ста вља-
ња, у фа зи из град ње или на кнад но, до дат не опре ме за отво ре ни 
ба зен (раз ли чи та под вод на осве тље ња, за гре ва ње во де, раз ли чи та 
по кри ва ла и по кро ви, ба зен ске ле стви це, то бо га ни, раз ли чи ти на-
чи ни за ауто мат ску дез ин фек ци ју во де, под вод ни звуч ни ци, уре ђа-
ји за ма са жу и уре ђа ји за пли ва ње про тив во де не стру је (пли ва ње 
у ме сту), оп тич ка или не ка дру га под вод на ра све та).

С об зи ром на то да су пла ни ра ни објек ти и по вр ши не, у 
сми слу Пра вил ни ка о тех нич ким стан дар ди ма при сту пач но сти 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 46/13), објек ти за јав но ко ри шће ње, 
нео п ход но је да се обез бе ди њи хо ва при сту пач ност при ме ном од-
го ва ра ју ћих тех нич ких стан дар да:

– при лаз до објек та пред ви ђа се на де лу објек та чи ји је при-
зем ни део у ни воу те ре на, од но сно ма ње уз диг нут у од но су на те-
рен, рам па ма за пе ша ке и ин ва лид ска ко ли ца;

– улаз у згра ду мо ра да бу де нат кри вен увла че њем у обје кат 
или по мо ћу над стре шни це, до вољ но уоч љив за осо бе оште ће ног 
ви да;

– ве тро бран ски про стор се про ду жа ва пре ма уну тра шњем де-
лу згра де за нај ма ње 91 cm од рав ни уну тра шњих вра та, уз мо гућ-
ност ауто мат ског отва ра ња вра та;

– под на под ло га мо ра би ти от пор на на кли за ње, а оти ра чи од 
чвр стог ма те ри ја ла, по ста вље ни та ко да њи хо ва по вр ши на бу де у 
ни воу по да;

– иви це на по до ви ма не сме ју би ти ви ше од 2 cm, из у зев об-
ра де иви це ба зе на за пли ва ње, у ду жи ни од нај ма ње 150 cm са бан-
ки ном ви си не 50 cm и ши ри не 30–40 cm;

– све ста кле не пре гра де из ве сти од не ло мљи вог ста кла, од го-
ва ра ју ће озна чи ти бо јом на ви си ни од 140 до 160 cm и обез бе ди ти 
фи зич ком за пре ком на ви си ни од 90 cm;

– при про јек то ва њу са ни тар них про сто ри ја на ме ње них осо-
ба ма са ин ва ли ди те том обез бе ди ти по тре бан про стор за не сме тан 
при ступ ин ва лид ским ко ли ци ма до по је ди них са ни тар них уре ђа ја; 
опре ма са ни тар них про сто ри ја тре ба да бу де јед но став на и при-
сту пач на за ко ри шће ње; у са ни тар ним објек ти ма мо ра би ти угра-
ђен аларм ни уре ђај;

– пред ви ђа нај ма ње 10% при сту пач них ка би на за пре свла-
че ње, ра чу на ју ћи од укуп ног бро ја ка би на, али не ма ње од јед не; 
ка би не мо ра ју би ти по себ но озна че не и oпремљене од го ва ра ју-
ћим аларм ним уре ђа јем и уре ђа јем за при нуд но отва ра ње вра та 
са спољ не стра не; ми ни мал не ди мен зи је ка би не су 160x210 cm, са 
вра ти ма ши ро ким нај ма ње 80 cm, ко ја се отва ра ју пре ма спољ ној 
стра ни; и др.
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мо ра би ти до бро осве тље но, озна че но и са обез бе ђе ним ме сти ма 
за од мор са клу па ма дуж прав ца кре та ња. Клу пе тре ба да има ју 
се ди шта на ви си ни од 45 cm и ру ко хва те на ви си ни од 70 cm из над 
ни воа шет не ста зе и обез бе ђен про стор за сме штај ин ва лид ских 
ко ли ца по ред.

Обез бе ди ти нај ма ње 5% пар ки ра ли шних ме ста (на јав ном 
пар ки ра ли шту) за осо бе са ин ва ли ди те том. По вр ши на пар ки ра ли-
шног ме ста мо ра би ти из ра ђе на од ма те ри ја ла ко ји не оте жа ва кре-
та ње ин ва лид ских ко ли ца (шљу нак, пе сак, за тра вље на по вр ши на 
и сл.). Из лаз са пар ки ра ли шта на тро то ар оси гу ра ти уко ше ним 
ивич ња ком на ги ба нај ви ше 10%, у ши ри ни нај ма ње 120 cm.

Ин же њер скоге о ло шки и ге о тех нич ки усло ви 
На пред мет ним ло ка ци ја ма из вр ши ти од го ва ра ју ће ис тра жне 

ра до ве и из ра ди ти ге о ме ха нич ки и ге о тех нич ки ела бо рат за ни во 
идеј них и глав них про је ка та. С об зи ром на де бљи ну ве штач ког на-
си па на ло ка ци ји ком плек са јав ног ба зе на, оце ни ти по тре бу из ра де 
про јек та те мељ них ис ко па, укљу чу ју ћи и ме ру евен ту ал не за ме не 
те мељ ног под тла.

Кон цепт ре гу ла ци је ре ке Пе штан и кон тро ле ње них по плав-
них во да, у функ ци ји за шти те по вр шин ских ко по ва Ко лу бар ског 
ба се на до кра ја екс пло а та ци о ног пе ри о да, утвр ђен је са гла сно 
при род ном хи дро ло шком по тен ци ја лу во до то ка, ге о мор фо ло шким 
усло ви ма сли ва као и ге о мор фо ло шким ка рак те ри сти ка ма ле жи-
шта угља на По љу „Е” и не по сред ног окру же ња и огра ни че њи ма 
ко ја из то га про ис ти чу. За ре гу ла ци ју Пе шта на, пред ви ђен је ком-
би но ва ни си стем ко ји чи не ак тив не и па сив не ме ре за шти те од по-
пла ва. Кључ ни објек ти за кон тро лу по плав них во да ре ке Пе штан 
су си стем од пет ре тен зи ја на Пе шта ну и ње го вим при то ка ма, ло-
ци ра ним уз вод но од ле жи шта угља, ко ји у пот пу но сти при хва та ју 
по плав не та ла се до ме ро дав них ве ли ких во да са де ла сли ва ко ји 
кон тро ли шу, чи ме кон тро ли шу и ре жим до ти ца ја у зо ни По ља „Е” 
до ушћа Бу ров ске ре ке. На овај на чин се оства ру је и пу на за шти та 
на се ља и по љо при вред них по вр ши на.

С об зи ром на по треб но вре ме за пу ну ре а ли за ци ју си сте ма 
за кон тро лу по плав них во да нео п ход но је из ра ди ти пре ли ми нар-
ну про це ну ри зи ка од по пла ва у окви ру сту диј ске и тех нич ке до-
ку мен та ци је за уре ђе ње ре ке Пе штан у скла ду са Пра вил ни ком о 
утвр ђи ва њу ме то до ло ги је за из ра ду пре ли ми нар не про це не по-
сто је ћих или мо гу ћих ри зи ка од по пла ва као ве ро ват но ћу по ја ве 
по пла ве и мо гу ћих штет них по сле ди ца по пла ве на здра вље љу ди, 
жи вот ну сре ди ну, кул тур но на сле ђе и при вред не ак тив но сти и у 
скла ду са тим пред у зе ти евен ту ал не па сив не ме ре за шти те.

Уви дом у ге о ме три ју по сто је ћег ко ри та ре ке Пе штан у зо ни 
спорт ско-ре кре а тив ног ком плек са мо же се кон ста то ва ти да је на 
тој де о ни ци по сто је ће ко ри то не у ре ђе но. Ми нор ко ри то је тра пе-
зног по преч ног пре се ка, ши ри не дна 4–6 m, ви си не ле ве оба ле од 
1,5 m а де сне од 2,6 m. За по тре бе из ра де Глав ног про јек та by-
pass-а ко ри та ре ке Пе штан, од но сно, за по тре бе ре гу ла ци је ко ри-
та око 1,5 km низ вод но од на се ља Ба ро ше вац ура ђе не су де таљ не 
хи дро ло шке и хи дра у лич ке ана ли зе и из ра чу на то је да сто го ди шња 
ве ли ка во да има вред ност 176,70 m³/s. Aналогијом се мо же кон ста-
то ва ти да по сто је ће ми нор ко ри то ре ке Пе штан у зо ни спорт ских 
обје ка та не мо же да при хва ти сто го ди шњу во ду до ко те cca 122,50 
mнм. Ра чун ска ду би на во де у by-pass-у ко ри та ре ке Пе штан при 
про ти ца ју сто го ди шње ве ли ке во де из но си 4,40 m. С об зи ром на 
то да се ко та дна ко ри та у по сма тра ној зо ни кре ће од 118,40 mнм 
до ћи ће до пла вље ња оба ла при про ти ца ју сто го ди шњих ве ли ких 
во да, та ко да би и пла то на ко ти 122,50 mнм био по то пљен. Да 
би се то спре чи ло нео п ход но је про ши ри ти и уре ди ти по сто је ће 
ко ри то ре ке Пе штан по по сто је ћем то ку. Ори јен та ци о на ши ри на 
дна ко ри та је око 6,0 m а на ги би ко си на 1:2. Та ко ђе је нео п ход но 
оси гу ра ти оба ле ко ри та ка ко би се спре чи ла еро зи ја оба ла. Тач не 
ди мен зи је по преч ног пре се ка уре ђе ног ко ри та ре ке Пе штан ће се 
да ти на осно ву де таљ них хи дро ло шких и хи дра у лич ких ана ли за 
за по тре бе из ра де глав ног или идеј ног про јек та ре гу ла ци је ко ри та 
ре ке Пе штан у зо ни на се ља Је лав. На кон из град ње бра на и ре тен-
зи ја на Пе шта ну и при то ка ма до ћи ће до ре дук ци ја вред но сти сто-
го ди шњих ве ли ких во да ре ке Пе штан на про фи лу Је лав (са 176,70 
m³/s на оквир но 30,00 m³/s. По сто је ће ко ри то ре ке Пе штан у зо ни 
бу ду ћих спорт ских обје ка та мо же да про пу сти ре ду ко ва ну по пла-
ву сто го ди шњих ве ли ких во да од 30,00 m³/s, а да се не по пла ви 
пла то на ко ти 122,50 m. С тим у ве зи нео п ход но је са мо из вр ши-
ти уре ђе ње ко ри та ре ке Пе штан у зо ни спорт ских обје ка та. Ово 

уре ђе ње би под ра зу ме ва ло са мо оси гу ра ње по сто је ћих оба ла ка ко 
би се спре чи ла евен ту ал на еро зи ја. 

Де та љан на чин уре ђе ња би се са гле дао на кон ура ђе них де-
таљ них хи дро ло шких и хи дра у лич ких ана ли за ко је би се ура ди ле 
за по тре бе из ра де Глав ног или Идеј ног про јек та ре гу ла ци је ко ри та 
ре ке Пе штан у зо ни на се ља Је лав, за ста ње ура ђе них ре тен зи ја и 
бра на на Пе шта ну и при то ка ма. 

22.6.Заштитаживотнесрединеиенергетскаефикасност

Во да у ба зе ну мо ра би ти увек чи ста, про зир на и хи ги јен ски 
ис прав на. С об зи ром на то да још увек не по сто ји на ци о нал на ре-
гу ла ти ва у овој обла сти, као и да се ЕУ ре гу ла ти ва од но си на јав на 
ку па ли шта из ван јав них ба зе на, код нас се на јав не ба зе не при-
ме њу ју про пи си о хи ги јен ској и здрав стве ној ис прав но сти пит ке 
во де116.

Пит ка во да, ко ја ће се нај ве ро ват ни је ко ри сти ти за пу ње ње 
ба зе на117, под ле же хигиjенским зах те ви ма, ка сни је ку па чи и ути цај 
око ли не у во ду уно се не чи сто ће, гљи ви це и бак те ри је, ко је се у 
во ди вр ло бр зо раз мно жа ва ју, по себ но при тем пе ра ту ри во де из-
ме ђу 20 и 30 °C. С то га је нео п ход но пра вил но и до след но чи шће-
ње и не га ба зе на, од го ва ра ју ћа дез ин фек ци ја во де хло ром, бро мом 
или ак тив ним ки се о ни ком, спре ча ва ње ства ра ња ал ги, би стре ње – 
спре ча ва ње мут но ће во де.

Да би се пред у пре ди ли штет ни ефек ти оне чи шће ња во де, 
по ред урав но те же ња pH вред но сти, нео п ход на је при ме на дез ин-
фек ци о но-ок си да ци о них сред ста ва у по себ ним уре ђа ји ма за дез-
ин фек ци ју во де у ба зен ском це во во ду (ге не ра то ри озо на, ко ји про-
из во де озон и УВ лам пе за дез ин фек ци ју УВ зра ци ма).

Уре ђа ји за ауто мат ску ре гу ла ци ју во де, сме ште ни у ба зен ској 
ма шин ској са ли, мо гу ауто мат ски да ме ре ква ли тет во де и по мо-
ћу елек трон ски упра вља них до зир них црп ки ис пу шта ју у во ду по-
треб не ко ли чи не сред ста ва за не гу во де. Осим то га во ду је мо гу ће 
би стри ти по себ ним сред ством за упа ху ља ва ње, уз ауто мат ско до-
да ва ње по треб не ко ли чи не ал ги ци да. 

Пре су дан зна чај за очу ва ње ква ли те та во де у ба зе ни ма има 
по на ша ње са мих ко ри сни ка, тј. по што ва ње пре вен тив них са ни-
тар но-хи ги јен ских ме ра: ко ри шће ње де зо ба ри је ра (ка ди ца за дез-
ин фек ци ју сто па ла на ула ску у круг ба зе на и на из ла ску из то а ле-
та), ту ши ра ње пре и на кон из ла ска из ба зе на, оба ве зно ко ри шће ње 
то а ле та, из бе га ва ње ко ри шће ња ба зе на у слу ча ју по сто ја ња акут-
них ре спи ра тор них, ури нар них и ди ге стив них обо ље ња, обо ље ња 
ко же и слу зо ко жа, као и у пе ри о ду ре кон ва ле сцен ци је, тј. опо рав ка 
од на ве де них обо ље ња (две не де ље на кон пре стан ка свих симп то-
ма бо ле сти), што се ре гу ли ше ис ти ца њем ја сних упут ста ва за по-
се ти о це.

Осим то га, из бе га ва ње ро ње ња и ска ка ња, као и се де ње на 
по вр ши на ма не по сред но око ба зе на зна чај но до при но си сма ње њу 
ри зи ка од ин фек ци ја, али и по вре да.

Ба зен из ве сти са пре ли вом, с об зи ром на то да су они естет-
ски при влач ни ји од тра ди ци о нал них, а на тај на чин се по сти же чи-
шће дно ба зе на јер се ли шће, ин сек ти, пра ши на и дру ге не чи сто ће 
ефи ка сно са по вр ши не од стра њу ју пре ко пре лив ног ка на ла. Та ко-
ђе, во да у ба зе ну тре ба да се же до вр ха, па се на зи до ви ма не мо гу 
по ја ви ти тра го ви ма сно ћа и во де ног ка мен ца, а по сти же се бо ља 
цир ку ла ци ја во де, ти ме и ма ња по тро шња хло ра. 

Од го ва ра ју ћим ана ли за ма у фа зи идеј ног про јек та раз мо-
три ти мо гућ ност при ме не со лар них ко лек то ра, то плот не пум пе и 
ко ри шће ње от пад них во да у ци љу јеф ти ни је про из вод ње са ни тар-
не то пле во де, евен ту ал но, то пле во де за до пу ну ба зе на и оста ле 
мо гу ће по тро ша че. Прет по став ка је да би се при ме ном но вих тех-
ни ка град ње (не ке вр сте „па мет ног ба зе на”), ко ри шће њем ква ли-
тет них ма те ри ја ла и упо тре бом об но вљи вих из во ра енер ги је или 
из град њом ко тлар ни це на гас, знат но сма њи ли тро шко ви у фа зи 
одр жа ва ња и у по тро шњи елек трич не енер ги је, што би уз не што 
уве ћа на ин ве сти ци о на ула га ња, ре зул ти ра ло ду жим екс пло а та ци-
о ним ве ком и зна чај но ма њим тро шко ви ма одр жа ва ња. Уко ли ко се 
–––––––––––––––
116 За кон тро лу ква ли те та во да у ба зе ну у Ре пу бли ци Ср би ји при ме њу је се Пра вил-

ник о хи ги јен ској ис прав но сти во де за пи ће („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 42/99 
и 44/99). Пре по ру ка је да се до до но ше ња на ци о нал ног пра вил ни ка кон сул ту-
је Пра вил ник о са ни тар но-тех нич ким и хи ги јен ским увје ти ма ба зен ских ку па-
ли шта те о здрав стве ној ис прав но сти ба зен ских во да („На род не но ви не”, број 
107/12).

117 У фа зи при прем них ра до ва ис пи та ти мо гућ ност ко ри шће ња по сто је ће пумп не 
ста ни це на ло ка ци ји.
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не до ка же оправ да ност да љег ко ри шће ња от пад не во де, от пад не 
во де из опре ме и са под них по вр ши на мо ра ју се не по сред но од-
во ди ти у ка на ли за ци ју, од но сно, ни ве ла ци јом по до ва и си сте мом 
слив ни ка спре чи ти њи хо во раз ли ва ње и за др жа ва ње. 

22.7.Смерницезаспровођењепланскогдокумента

Као ба зен ко ји је у јав ној упо тре би, до сту пан ши рем кру гу 
ко ри сни ка, пла ни ра ни ком плекс под ле же од ре ђе ним за кон ским 
про пи си ма, пре све га у ве зи са са ни тар но-хи ги јен ским и тех нич-
ким усло ви ма ко ји ма је усло вље но до би ја ње упо треб не до зво ле за 
објек те и се зон ске до зво ле за рад. Ауто мат ским уре ђа ји ма обез бе-
ђу је се би стра и хи ги јен ски чи ста во да у ба зе ну, али је по пра ви лу 
по треб но и пе ри о дич но руч но омек ша ва ње сред стви ма ко ја спре-
ча ва ју на сла ге ка мен ца и гво жђа на зи до ви ма ба зе на.

Пла ни ра но ре ше ње је ускла ђе но са до ку мен том зав. број 
3148, ВПИ „Ја ро слав Чер ни”, од 19. сеп тем бра 2013. го ди не ко ји 
је са став ни део ових пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња, а при ло-
жен је у До ку мен та ци о ној осно ви (До ку мен ти ве за ни за при пре му 
Про стор ног пла на). Ово под ра зу ме ва јед но вре ме ну из ра ду тех-
нич ке до ку мен та ци је за из град њу и уре ђе ње пла ни ра них ком плек-
са и тех нич ке до ку мен та ци је за уре ђе ње ре ке Пе штан на ду жи ни 
ње ног то ка из ме ђу гра нич них про фи ла. Про јек том ор га ни за ци је 
ра до ва да ти при о ри тет уре ђе њу во до то ка, у пот пу но сти у скла ду 
са ди на ми ком ре а ли за ци је си сте ма за кон тро лу по плав них во да и 
из град ње бра на и ре тен зи ја у сред њем то ку Пе шта на (ак тив не ме-
ре за шти те).

Не по сред ној из град њи и пу шта њу у функ ци ју сва ког од ре-
гу ли са них сек то ра ре ке, мо ра да прет хо ди из ра да де таљ них ис тра-
жних ра до ва, ге о дет ско сни ма ње тра се за раз ме ру 1:500, ге о ло шки 
ис тра жни ра до ви, из ра да ур ба ни стич ко-тех нич ке до ку мен та ци је, 
идеј ног и глав ног про јек та.

Пар кинг у ком плек су ба зе на ди мен зи о ни сан је пре ма стан-
дар ди ма за пла ни ра ни ка па ци тет. Уко ли ко се по ја ви по тре ба за ве-
ћим бро јем ме ста за пар ки ра ње (раз не ма ни фе ста ци је и сл.) уре-
ди ти и ор га ни зо ва ти јав но пар ки ра ли ште на по вр ши ни у окви ру 
де ла к.п. број 1343/1, ко је мо же функ ци о ни са ти до ко нач ног при-
во ђе ња пла ни ра ној на ме ни.

Но ве гра ђе вин ске парцелe тре ба да бу ду обе ле же не трај ним 
ге о дет ским бе ле га ма на те ре ну, са гла сно ва же ћим ге о дет ским про-
пи си ма. Уко ли ко се утвр ди евен ту ал но од сту па ње по да та ка о по-
вр ши ни зе мљи шних че сти ца и по ло жа ју међ них ли ни ја пре ма еви-
ден ци ји не по крет но сти и при ли ком пре ме ра, из вр ши ти ре ба ланс 
по вр ши на на про пи са ни на чин. 

23. СПОРТ СКО-РЕ КРЕ А ТИВ НИ ЦЕН ТАР У РУ ДОВ ЦИ МА

23.1.Полазнеоснове

Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар у Ру дов ци ма фор ми ран је и у 
упо тре би као спорт ски обје кат са те ре ни ма на отво ре ном и пра те-
ћим са др жа ји ма. Уви дом у рас по ло жи ву до ку мен та ци ју118 и за те-
че но ста ње мо же се кон ста то ва ти да се са др жа ји цен тра ко ри сте за 
по тре бе ре кре а тив ног спор та и ор га ни зо ва ња спорт ских при ред-
би, од но сно у свр ху и са ци љем ко ји је утвр ђен За ко ном о спор ту 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. за кон) као спорт-
ска де лат ност од оп штег ин те ре са. 

Ло ка ци ју и објек те у скло пу цен тра одр жа ва и спорт ске при-
ред бе ор га ни зу је Дру штво за спорт, ре кре а ци ју и за ба ву „Спорт-
ски цен тар Ру дов ци” ко је је упи са но у Ре ги стар удру же ња, дру-
шта ва и са ве за у обла сти спор та, у скла ду са За ко ном о спор ту. 
Спорт ске при ред бе се ор га ни зу ју у об ли ку спорт ских ма ни фе ста-
ци ја (фе сти ва ли, су сре ти, смо тре, игре и сл.) и спорт ских так ми-
че ња, као план ски при пре мље ни и спро ве де ни, вре мен ски огра ни-
че ни спорт ски до га ђа ји, за ко је по сто ји јав ни ин те рес и на ко ји ма 
уче ству је ве ли ки број спор ти ста. 

Спорт ски објек ти се пла ни ра ју, гра де, ор га ни зу ју и функ ци-
о ни шу да би на нај бо љи на чин од го во ри ли по тре ба ма дру штва, 
али и гра ђа на као ко ри сни ка њи хо вих услу га. Јав не по тре бе су 
де фи ни са не као оп шти ин те рес, а по је ди нач не по тре бе као за ко-
ном га ран то ва не по тре бе гра ђа на у сми слу оства ри ва ња пра ва на 
ба вље ње спор том и фи зич ким ак тив но сти ма. Ре кре а тив ни спорт, 
–––––––––––––––
118 До ку мен та ци ја од зна ча ја за утвр ђи ва ње по сто је ћег на чи на ко ри шће ња зе мљи-

шта и обје ка та при ло же на је у Књи зи 3. Про стор ног пла на.

де фи ни сан као спорт за све, је сте област спор та ко ја об у хва та ба-
вље ње спорт ским ак тив но сти ма ра ди од мо ра и ре кре а ци је, уна-
пре ђи ва ња здра вља или уна пре ђи ва ња соп стве них ре зул та та, у 
свим сег мен ти ма по пу ла ци је. 

Стра те шким и раз вој ним до ку мен ти ма од на ци о нал них до 
ло кал них, пла ни ра но је ре дов но одр жа ва ње, а по по тре би, ре кон-
струк ци ја и опле ме њи ва ње но вим са др жа ји ма по сто је ћих обје-
ка та, у ци љу по бољ ша ња усло ва за ба вље ње спор том, уз мо гу ћу 
из град њу но вих ка па ци те та у дру гим на се ље ним ме сти ма, а све у 
скла ду са пра ви ли ма од го ва ра ју ћих про стор них и ур ба ни стич ких 
пла но ва. 

По ред оп штин ског цен тра и на се ља Ру дов ци, са мо још три 
на се ља на те ри то ри ји ГО Ла за ре вац (Ве ли ки Цр ље ни, Јун ко вац 
и Ду до ви ца) има ју фор ми ра не спорт ске објек те са ком би но ва ним 
спорт ским те ре ни ма за ма ле спор то ве (фуд бал, ру ко мет, ко шар ка, 
од бој ка). 

Зе мљи ште на ло ка ци ји Спорт ско-ре кре а тив ног цен тра је у 
јав ној сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је, а има лац пра ва ко ри шће ња је РБ 
„Ко лу ба ра”. По да ци о објек ти ма у ка та стру не по крет но сти пре у-
зе ти су из зе мљи шних књи га, а од но се се на за јед нич ку при ват ну 
сво ји ну на стам бе ним згра да ма за ко лек тив но ста но ва ње из гра ђе-
ним на ис тој ка та стар ској пар це ли за пад но од огра ђе ног про сто ра 
спорт ског цен тра. За објек те на ло ка ци ји спорт ског цен тра, Дру-
штво за спорт, ре кре а ци ју и за ба ву „Спорт ски цен тар Ру дов ци” је 
као ин ве сти тор из град ње без гра ђе вин ске до зво ле, под не ло зах тев 
за ле га ли за ци ју обје ка та119.

Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве Град ске 
упра ве гра да Бе о гра да, Сек тор за спро во ђе ње пла но ва, по сту-
па ју ћи у пред ме ту: IX-24 број 350.15-141/2012, оце нио је да је 
Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар у Ру дов ци ма фор ми ран на ло ка ци ји 
у план ском под руч ју Про стор ног пла на град ске оп шти не Ла за ре-
вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 10/12), у де лу за ко ји је 
пред ви ђе но да се тај план спро во ди на осно ву ше мат ског при ка за, 
а да ше мат ски при каз за на се ље Ру дов ци не са др жи ре гу ла ци о не 
ли ни је ули ца и јав них по вр ши на и гра ђе вин ске ли ни је са еле мен-
ти ма за обе ле жа ва ње на ге о дет ској под ло зи, по пис пар це ла, опис 
ло ка ци ја за јав не по вр ши не, са др жа је и објек те, те да се усло ви 
и на чин уре ђе ња про сто ра, уре ђи ва ње и ко ри шће ње гра ђе вин ског 
зе мљи шта и из град ња обје ка та мо гу утвр ди ти са мо кроз да љу 
план ску раз ра ду ло ка ци је ко ја ће са др жа ти еле мен те де таљ не ре-
гу ла ци је у скла ду са За ко ном о пла ни ра њу и из град њи.

У том ци љу, пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе ња Про-
стор ног пла на до пу њу ју се план ска ре ше ња Про стор ног пла на 
град ске оп шти не Ла за ре вац та ко што се ус по ста вља раз гра ни че ње 
раз ли чи тих пла ни ра них на ме на, утвр ђу ју ре гу ла ци о не и гра ђе вин-
ске ли ни је са еле мен ти ма за обе ле жа ва ње на ка та стар ско-то по-
граф ској под ло зи из ра ђе ној у раз ме ри 1:500 за по тре бе „Про јек та 
пре пар це ла ци је и про јек та ге о дет ског обе ле жа ва ња ка та стар ских 
пар це ла к.п. бр. 486 и 487/2 КО Ру дов ци”. 

23.2.Просторниобухваткомплексаинаменапростора

Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар је ло ци ран у гра ђе вин ском 
под руч ју на се ља Ру дов ци, у об у хва ту гра ни це гра ђе вин ског зе-
мљи шта цен тра на се ља, на ка та стар ским пар це ла ма 486 и 487/2 
КО Ру дов ци. 

На де лу ка та стар ске пар це ле к.п. број 486, на фрон ту пре ма 
ули ци Ру дар ској, на уда ље но сти 6 m од ре гу ла ци је ули це, из гра ђе-
на су и у упо тре би че ти ри објек та ко лек тив ног ста но ва ња са укуп-
но осам ста но ва (кућ ни бро је ви 2–8). Ру дар ска ули ца и по вр ши не 
око ових обје ка та су на бла го наг ну том пла тоу ко ји се по вр шин ски 
од вод ња ва пре ма отво ре ном зе мља ном ка на лу дуж са о бра ћај ни це 
ко јом се оства ру је кол ски при лаз са др жав ног пу та ДП IIБ 363 до 
ком плек са спорт ско-ре кре а тив ног цен тра и су сед них стам бе них 
обје ка та, из ван об у хва ће них по вр ши на. При ла зна са о бра ћај ни ца и 
ком плекс спорт ско-ре кре а тив ног цен тра су на ни жем де лу об у хва-
ће них по вр ши на, са ре ла тив ном ви син ском раз ли ком од 3 m.

Уну тар огра ђе не по вр ши не ком плек са, уре ђе ни су и одр-
жа ва ју се огра ђе ни отво ре ни спорт ски те ре ни и два три бин ска 
–––––––––––––––
119 С об зи ром на то да по сту пак ни је прав но сна жно окон чан у скла ду са За ко ном о 

по себ ним усло ви ма за упис пра ва сво ји не на објек ти ма из гра ђе ним без гра ђе-
вин ске до зво ле („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 25/13 и 145/14), ови објек ти за ко је 
је под нет зах тев пре ма ра ни јим за кон ским од ред ба ма би ће пред мет оза ко ње ња у 
скла ду са За ко ном о оза ко ње њу обје ка та („Слу жбе ни гла сник РС”, број 96/15).
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гле да ли шта за 300, од но сно 100 по се ти ла ца, по ста вље на је ко мен-
та тор ска ка би на и уну тра шњом огра дом из дво јен про стор ко ји 
се ко ри сти за игру де це то ком бо рав ка у пред школ ској уста но ви. 
У окви ру ком плек са су из гра ђе на два објек та за ко ја су под не ти 
зах те ви за ле га ли за ци ју и три спре ми шта за огрев и опре му, као 
пра те ћи над стре шни објек ти за тво ре ни са две од но сно три стра-
не. Обје кат, спрат но сти П+1, на мен ски из гра ђен као „Дом мла-
дих” око 1990. го ди не сред стви ма РЕ ИК-а, из гра ђен је уз фронт 
пар це ле пре ма др жав ном пу ту Ве ли ки Цр ље ни – Вре о ци–Кру ше-
ви ца (ДП IIБ 363), са ула зом из уну тра шњо сти ком плек са. Обје-
кат је у упо тре би као обје кат „Крц ко” (ком би но ва на деч ја уста но-
ва: ја сле, вр тић, и це ло днев ни при прем ни пре школ ски про грам) 
Пред школ ске уста но ве „Ра ки ла Ко та ров – Ву ка” – Ла за ре вац, ко-
ја је осно ва на за де лат но сти из обла сти дру штве не бри ге о де ци 
на под руч ју град ске оп шти не Ла за ре вац. Пред школ ска уста но ва 
(ПУ) оба вља де лат ност пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња де-
це пред школ ског уз ра ста и де лат ност ко јом се обез бе ђу је ис хра на, 
не га, пре вен тив но-здрав стве на за шти та и со ци јал на за шти та де-
це пред школ ског уз ра ста, у скла ду са За ко ном о осно ва ма си сте-
ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 
52/11) и Пра вил ни ком о вр ста ма, на чи ну оства ри ва ња и фи нан си-
ра ња по себ них, спе ци ја ли зо ва них про гра ма и дру гих об ли ка ра да 
и услу га ко је оства ру је пред школ ска уста но ва („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 26/13). Од лу ком о мре жи пред школ ских уста но ва на те-
ри то ри ји гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 
8/12), утвр ђе но је да обје кат „Крц ко” у Ру дов ци ма, по вр ши не 200 
m² и по вр ши не дво ри шног ком плек са 350 m², има гра ђе вин ски ка-
па ци тет за бо ра вак 41 де те та. 

Пред школ ске уста но ве мо гу, на осно ву утвр ђе них по тре ба и 
ин те ре са де це и ро ди те ља да оба вља ју де лат ност и у из дво је ном 
оде ље њу у про сто ри ма основ них шко ла и дру гим про сто ри ма, 
ко ји у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма ис пу ња ва ју усло ве 
за оба вља ње де лат но сти пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња. 
Про ме не у бро ју и про стор ном рас по ре ду пред школ ских уста но-
ва на те ри то ри ји гра да, мо гу се вр ши ти са мо из ме ном и до пу ном 
Од лу ке о мре жи пред школ ских уста но ва, са гла сно кри те ри ју ми ма 
ко је утвр ди Вла да. Дру ги обје кат у ком плек су, спрат но сти П+Пк, 
не то по вр ши не 256 m², са др жи са ни тар ни, гар де роб ни и по слов ни 
про стор за по тре бе спорт ских ак тив но сти.

Пла ни ра не на ме не се ус по ста вља ју на по вр ши на ма ко је су 
про це ње не као за до во ља ва ју ће за ре дов ну упо тре бу по сто је ћих и 
пла ни ра них обје ка та, од но сно, ко је за до во ља ва ју зах те ва не стан-
дар де за оба вља ње де лат но сти (ком плекс Спорт ско-ре кре а тив ног 
цен тра, пред школ ска уста но ва на де лу цен тра).

Та бе ла 90. Би ланс по вр ши на пре ма пла ни ра ним на ме на ма 
Об у хва ће не по вр ши не (к.п. бр. 486 и 487/2) 12.702 m²
Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар 7.360 m²

по вр ши не из ван огра ђе ног де ла (зе ле на по вр ши на и 
пе шач ки при ла зи) . 370 m²

под објек ти ма 340 m²
Ста но ва ње 3.510 m²

под објек ти ма 480 m²
Јав не са о бра ћај ни це 1.832 m²

УКУП НО 12.702 m²

Ски ца 46: Из вод из ше мат ског при ка за за на се ље Ру дов ци (ППГО Ла за ре вац)

23.3.Правилауређења

За по тре бе из град ње и уре ђе ња об у хва ће них по вр ши на ус-
по ста вља се ур ба ни стич ка ре гу ла ци ја, ко ја пред ста вља раз гра ни-
че ње пла ни ра ног ком плек са Спорт ско-ре кре а тив ног цен тра и ста-
но ва ња, по ре гу ла ци ји об у хва ће них јав них са о бра ћај ни ца из ме ђу 

та ча ка де фи ни са них ко ор ди на та ма у др жав ном ко ор ди нат ном си-
сте му и то:

– на ли ни ји из ме ђу та ча ка Р4, Р5 и Р6 по но вој гра нич ној ли-
ни ји зе мљи шног по ја са др жав ног пу та Вре о ци–Кру ше ви ца на об-
у хва ће ном де лу овог јав ног пу та у на се ље ном ме сту; об у хва ће ни 
део про ши ре ног зе мљи шног по ја са др жав ног пу та од го ва ра ста њу 
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на те ре ну, од но сно, за у зет је де лом ко ло во зом, јав ним пар кин гом 
уре ђе ним из над за тво ре ног („за це вље ног”) ка на ла за од вод ња ва ње 
и пе шач ком ста зом; 

– по ли ни ји из ме ђу та ча ка Р10, Р11, Р12 и Р4 по ре гу ла ци ји 
при ла зне кол ско-пе шач ке јав не на сељ ске са о бра ћај ни це.

Из ме ђу та ча ка Р6 и Р10, гра ни ца Спорт ско-ре кре а тив ног 
цен тра је по гра нич ним ли ни ја ма об у хва ће них пар це ла. 

Ре гу ла ци о на ши ри на при ла зне са о бра ћај ни це из но си 10 m 
из ме ђу де фи ни са них ли ни ја ре гу ла ци је, a об у хва та пут ни про фил 
са отво ре ним ка на лом за од вод ња ва ње.

Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар, као је дин стве на про стор на це-
ли на ко ју чи не уре ђе не и опре мље не по вр ши не (спорт ски те ре ни 
на отво ре ном, по ве за ни ста за ма, слу жбе ним и при ла зи ма за по се-
ти о це, огра ђе ни ин тер ни пар кинг и уре ђе не зе ле не по вр ши не) и 
две по сто је ће згра де, уре ђу је се као обје кат на ме њен оба вља њу 
спорт ских ак тив но сти. Спорт ски обје кат, по ред про сто ра за при-
пре ме (тре нинг) и ве жба ње спор ти ста, за ор га ни зо ва ње спорт ских 
при ред би и на ме ње ног дру гим спорт ским ак тив но сти ма, са др жи 
и пра те ћи про стор (са ни тар ни, гар де роб ни, спре ми шни, гле да ли-
шни и др) и угра ђе ну опре му (гра ђе вин ску и спорт ску). 

Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар се мо же ко ри сти ти за оба вља-
ње спорт ских ак тив но сти, укљу чу ју ћи и ре кре а тив ни спорт, под 
усло вом да су по је ди нач ни отво ре ни и за тво ре ни са др жа ји уре ђе-
ни, обе ле же ни, опре мље ни и одр жа ва ни у ста њу ко је омо гу ћа ва 
од го ва ра ју ћи ни во оба вља ња спорт ских ак тив но сти и оси гу ра ва 
без бед но ко ри шће ње. Спорт ски објек ти мо ра ју би ти при сту пач ни 
ли ци ма са по себ ним по тре ба ма (де ца, ста ри, осо бе са ин ва ли ди-
те том и др.). 

При из град њи, ре кон струк ци ји и одр жа ва њу спорт ског 
објек та мо ра се во ди ти ра чу на да од го ва ра пра ви ли ма над ле жних 
спорт ских са ве за и спорт ским пра ви ли ма над ле жних на ци о нал них 
гран ских спорт ских са ве за у ве зи са основ ним про сто ри ја ма, од-
но сно по вр ши на ма за из во ђе ње јед не или ви ше спорт ских ак тив-
но сти, али и у по гле ду пра те ћег про сто ра, ин ста ла ци ја и од го ва ра-
ју ће тех нич ке опре мље но сти

Јав ни спорт ски објек ти су спорт ски објек ти у др жав ној сво-
ји ни, чи ји је ко ри сник Ре пу бли ка Ср би ја, или је ди ни ца ло кал не са-
мо у пра ве (град ска оп шти на и град Бе о град) и мо ра ју би ти до ступ-
ни гра ђа ни ма под јед на ким усло ви ма. На чин и усло ве ко ри шће ња 
и усло ве оба вља ња спорт ских ак тив но сти у јав ним спорт ским 
објек ти ма про пи су је над ле жно ми ни стар ство. Спорт ско ре кре а-
тив ним цен тром мо же упра вља ти и дру га ре ги стро ва на спорт ска 
ор га ни за ци ја, уко ли ко је вла сник спорт ског објек та, од но сно по-
слов ног про сто ра или уко ли ко га ко ри сти на осно ву пра ва ко ри-
шће ња, уго во ра о за ку пу, уго во ра о по слу зи или на осно ву дру гог 
до пу ште ног прав ног осно ва. Вла сник, од но сно ко ри сник Спорт-
ско-ре кре а тив ног цен тра је ду жан: да обје кат ко ри сти у скла ду са 
про пи си ма и на ме ном објек та; да га одр жа ва у тех нич ки ис прав-
ном ста њу; да обез бе ди од го ва ра ју ће са ни тар но-хи ги јен ске усло-
ве; и да пре ду зме ме ре ко је омо гу ћа ва ју пред у пре ђе ње, од но сно 
сма ње ње ри зи ка на стан ка ште те за ко ри сни ке и тре ћа ли ца и ко ји-
ма се на по ве ћа не ри зи ке ути че. 

Пре ма оп штим пра ви ли ма Про стор ног пла на ГО Ла за ре вац 
по сто је ће спорт ске објек те је по треб но са чу ва ти и ре ви та ли зо-
ва ти из во ђе њем нео п ход них ра до ва на њи хо вој ре кон струк ци ји. 

Ре кон струк ци ја по сто је ћих отво ре них спорт ских те ре на од но си се 
на по прав ку по сто је ће под ло ге и за ме ну опре ме спорт ског те ре на, 
као и на мо гућ ност нат кри ва ња те ре на фор ми ра њем тзв. спорт-
ских ба ло на. По сто је ће спорт ско-ре кре а тив не објек те и ком плек се 
мо гу ће је до пу ни ти и из град њом пра те ћих са др жа ја (свла чи о ни це, 
ту ше ви, три би не...), као и ма њим ка па ци те ти ма уго сти тељ ских и 
ко мер ци јал них са др жа ја ко ји мо ра ју би ти у функ ци ји спорт ске на-
ме не објек та. Пре по ру чу је се да се но ви отво ре ни спорт ски те ре ни 
пла ни ра ју као по ли функ ци о нал не по вр ши не.

Ова пра ви ла уре ђе ња утвр ђу ју се као кон крет ни усло ви у по-
гле ду про сто ра и опре ме ко је тре ба обез бе ди ти да би се одр жа ла 
функ ци ја објек та:

– на спорт ском објек ту мо ра по сто ја ти про стор на ко ме ће се 
обез бе ди ти пар кинг ме ста за во зи ла ор га ни за ци ја уче сни ка, су ди ја 
и дру гих зва нич них ли ца, ко ји је огра ђен, од но сно изо ло ван од пу-
бли ке; уре ђе но и огра ђе но ин тер но пар ки ра ли ште ка па ци те та 20 
пар кинг ме ста за ауто мо би ле и два за ауто бу се мо гу ће је обез бе-
ди ти у зад њем ис точ ном де лу ком плек са, с тим што је по треб но 
за тво ри ти и за шти ти ти по сто је ћи отво ре ни ка нал за од вод ња ва ње 
ко ји се пру жа дуж гра ни це ком плек са иза три би на120;

– про стор ком плек са се у це ли ни огра ђу је тран спа рент ном 
ме тал ном огра дом тзв. спорт ском огра дом бе ле бо је, ви си не 4,0–
6,0 m; Сту бо ви огра де се убе то ни ра ју у при пре мље не ру пе у тлу 
ми ни мум 80 cm или ан ке ру ју у бе тон ски па ра пет. По сто ји мо гућ-
ност да се у до њем де лу огра де по ста ве па не ли са од го ва ра ју ћом 
ди мен зи јом ока ца, а у гор њем де лу по ста ви по ли е стер ска мре жа; 
оба ве зно се огра ђу ју и отво ре ни те ре ни по је ди нач но;

– пред ви де ти и опре ми ти про стор са јар бо ли ма за за ста ве;
– обје кат мо ра да по се ду је за шти ту осо ба на те ре ну и три би-

на ма од уда ра гро ма, у скла ду са за ко ном; 
– обје кат мо ра да има при кључ ке на во до вод ну и елек трич ну 

мре жу у све му пре ма усло ви ма над ле жних ко му нал них и елек тро-
ди стри бу тив ног пред у зе ћа и опре му за про тив по жар ну за шти ту, у 
скла ду са за ко ном; 

– као пра те ћи са др жај пред ви ђа се и про сто ри ја опре мље на 
ком плет ним при бо ром и сред стви ма за пру жа ње пр ве по мо ћи; 

– сви де ло ви спорт ског објек та мо ра ју би ти у скла ду са усло-
ви ма про пи са ним за ко ном ко јим је уре ђе но спре ча ва ње на си ља и 
не до лич ног по на ша ња на спорт ским при ред ба ма и спорт ским пра-
ви ли ма над ле жних спорт ских са ве за; 

– из лаз из свла чи о ни ца и пут (про лаз) до те ре на мо ра би ти 
не до сту пан за гле да о це и пред став ни ке ме ди ја;

– сло бод не по вр ши не у ком плек су, ка ко у огра ђе ном де лу, та-
ко и из ван ње га уре ђу ју се за са ђи ва њем и опре ма ју мо би ли ја ром; 

– на про зо ри ма око спорт ског те ре на мо ра би ти по ста вље на 
од го ва ра ју ћа жи ча на или дру га за шти та од ло мље ња ста кла услед 
уда ра.

Отво ре ни спорт ски те ре ни мо ра ју да има ју про пи са не ди-
мен зи је, под ло гу и опре му, а пре глед је дат та бе лар но.
–––––––––––––––
120 Про стор не ана ли зе по ка зу ју да на ло ка ци ји ни је мо гу ће оства ри ти нор ма тив дат 

Про стор ним пла ном ГО Ла за ре вац за спорт ске објек те (ко ји при ма ју гле да о це): 1 
ПМ на 10 се ди шта и 1 ПМ за ауто бус на 100 се ди шта, па пре о ста ла ме ста за пар-
ки ра ње во зи ла тре ба обез бе ди ти ко ри шће њем јав них пар ки ра ли шта у окру же њу 
или, ако се стек ну усло ви, за јед нич ким уре ђе њем пар ки ра ли шта уз јав ни обје кат 
у не по сред ној бли зи ни нпр. обје кат нат кри ве не зе ле не пи ја це на к.п. број 684/1 
КО Ру дов ци.

Та бе ла 91: Про пи са не ка рак те ри сти ке отво ре них спорт ских те ре на

Спорт Те рен Ди мен зи је m/m ду жи-
на/ши ри на Под ло га Опре ма

Ма ли фуд бал те рен за ма ли фуд бал, ма ли фуд-
бал ски те рен

40/20 (стан дард на)
38–42/18–25 (доз-

вољена)

бе тон, ас фалт-бе тон, ве-
штач ка тра ва гол: 3 m (ши ри на)x2 m (ви си на)

Ко шар ка 
рекреативно

те рен за ко шар ку, ко шар ка шки 
те рен 28/15 (стан дард на) бе тон, ас фалт-бе тон, ли ни је 

на те ре ну су ши ро ке 5 cm

кош: 3,05 m (ви си на обру ча), 1,2 m (обруч уну тар 
те ре на); ко шар ка шка та бла: 1,8 mx1,05 m (ви си на), 
0,02 m (де бљи на) 

Од бој ка 

те рен за од бој ку, од бој ка шки 
те рен 
ми ни мум 2 m око те ре на не сме ју 
да бу ду ни ка кве пре пре ке

18/9 те ра флекс, гу ма, пар кет, 
бе тон

мре жа: 9,5 m (ду жи на)x1,0 m (ви си на), 2,43 m ра сто-
ја ње од тла за му шкар це, 2,24 m ра сто ја ње од тла за 
же не

Од бој ка на пе ску (be ach 
vol ley(ball)) 

те рен за од бој ку на пе ску сло-
бо дан про стор око те ре на мо ра 
би ти нај ма ње 3 m
без препрека у висину мин. 7 m

16/8

пе сак, де бљи не нај ма ње 
0,4 m 
линије на терену треба да 
су широке 5–8 cm

мре жа: 8.5 m (ду жи на)x1 m (ви си на), 2.43 m/ра сто ја-
ње од тла – за му шкар це/, 2,24 m/ра сто ја ње од тла – за 
же не/

Ру ко мет те рен за ру ко мет, ру ко мет ни 
те рен 40/20 твр да гу ма, бе тон, ас фалт гол: 3 m (ши ри на)x2 m (ви си на)
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Спорт Те рен Ди мен зи је m/m ду жи-

на/ши ри на Под ло га Опре ма

Те нис те рен за те нис, те ни ски те рен 23,77/8,23 (за сингл),
23,77/10,97(за дубл)

тра ва, шља ка, бе тон, гу ма, 
те ни сит...

мре жа: 10,47 m (ду жи на за сингл), 12,79 m (ду жи на за 
дубл); 0,9144 m (ви си на на сре ди ни), 1,0668 m (ви си-
на на кра је ви ма)

Сто ни те нис те рен за сто ни те нис 14/7 – сто: 2,74 m (ду жи на) 1,525 m (ши ри на), 0,76 m (ви си-
на); мре жи ца: 1,83 m (ду жи на) 0,1525 m (ви си на)

Бад мин тон те рен за бад мин тон 13,4/5,06 (за сингл)
13,4/6,1 (за дубл) ши ри на ли ни ја је 4 cm мре жа: 1,524 m (ви си на на сре ди ни), 1,55 m (ви си на 

на кра је ви ма)
Бо ћа ње те рен за бо ћа ње 27,5/2,5–4 зе мља по су та пе ском –

Про сто ри пред школ ске уста но ве, пре ма од ред ба ма Про стор-
ног пла на ГО Ла за ре вац, мо гу би ти на мен ски гра ђе ни објек ти за де-
цу, и то: 1) од 1 до 3 го ди не ја сли це; 2) од 3 до 7 го ди на – вр тић и 
3) од 1 до 7 го ди на – ком би но ва на деч ја уста но ва. Ако пред школ ска 
уста но ва оба вља де лат ност у дру гим при ла го ђе ним про сто ри ма: 
при основ ним шко ла ма, ме сним за јед ни ца ма, кул тур ним цен три ма, 
здрав стве ним уста но ва ма, уста но ва ма со ци јал не за шти те, у по гле-
ду про сто ра при ме њу ју се усло ви утвр ђе ни од но сним пра вил ни ком.

Про ме на на ме не спорт ског објек та или ње го вог де ла на ме ње-
ног оба вља њу спорт ских ак тив но сти, пре ма за ко ну о спор ту, мо же 
се одо бри ти уко ли ко су ис пу ње ни сле де ћи усло ви: 

1) да је на од го ва ра ју ћи на чин у дру гом, по сто је ћем, аде кват-
ном спорт ском објек ту у пот пу но сти обез бе ђе но оба вља ње спорт-
ских ак тив но сти ко је су се до са да вр ши ле у спорт ском објек ту 
ко ме се ме ња на ме на; 

2) да ви ше не по сто ји по тре ба за кон крет ним спорт ским 
објек том; 

3) да је про ме на на ме не у јав ном ин те ре су у бит но ве ћој ме ри 
не го што је одр жа ва ње на ме не објек та. 

Са дру ге стра не, за ко ном је до пу ште на про ме на на ме не де ла 
пра те ћег про сто ра спорт ског објек та, укљу чу ју ћи и зе мљи ште ко је 
при па да спорт ском објек ту, под усло вом да ни је у пи та њу гар де роб-
ни, са ни тар ни, гле да ли шни, пар кинг и сли чан про стор, да про ме не 
не угро жа ва ју из во ђе ње и пра ће ње спорт ских ак тив но сти и да не 
ума њу ју функ ци о нал ност спорт ског објек та. Над ле жни ор ган је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве да је са гла сност на ова кву про ме ну на ме не. 

С об зи ром на то да је обје кат „Крц ко”, обје кат у мре жи пред-
школ ских уста но ва гра да Бе о гра да, мо гу ће је, у скла ду са за ко-
ном, обез бе ди ти ње го во да ље функ ци о ни са ње из два ја њем де ла 
ком плек са укуп не по вр ши не од 5,0 а. Из дво је ни део, ко ји са др жи 
обје кат П+1, ула зну пар ти ју и отво ре ни про стор за игру де це, за-
шти ти ти огра ђи ва њем.

Оста ле об у хва ће не по вр ши не уре ђу ју се пре ма пра ви ли ма 
Про стор ног пла на ГО Ла за ре вац.

Ски ца 47: По ло жај по вр ши на у ком плек су на ко ји ма се ор га ни зу је 
рад пред школ ске уста но ве

23.4.Правилапарцелацијеипрепарцелације

На об у хва ће ним по вр ши на ма ме ња се по сто је ћа ка та стар ска 
пар це ла ци ја ра ди фор ми ра ња пар це ла за из град њу, ре кон струк ци-
ју и одр жа ва ње спорт ског објек та и јав не при ла зне са о бра ћај ни-
це. По сто је ћа ка та стар ска пар це ла ци ја се ме ња и ра ди пре на ме не 
зе мљи шта у гра ђе вин ско зе мљи ште у гра ђе вин ском под руч ју, у 
скла ду са ре ше њи ма Про стор ног пла на ГО Ла за ре вац и овим пра-
ви ли ма.

Гра ђе вин ске пар це ле се фор ми ра ју на осно ву ва лид ног и 
ажу ри ра ног ка та стар ског пла на и про јек та ге о дет ског обе ле жа ва-
ња, а пре ма ове ре ном про јек ту пар це ла ци је и пре пар це ла ци је. 

Утвр ђу ју се сле де ћа пра ви ла за фор ми ра ње гра ђе вин ских 
пар це ла:

– у окви ру об у хва ће них по вр ши на из дво је не су по вр ши не 
са ка рак те ри стич ним основ ним на ме на ма и по себ ним ур ба ни-
стич ким ка рак те ри сти ка ма, а по прин ци пу ус по ста вља ња ур ба ни-
стич ких це ли на (пот це ли на) са истим пра ви ли ма гра ђе ња, та ко да 
гра ђе вин ске пар це ле ко је ће се фор ми ра ти об у хва та ју сле де ће ка-
та стар ске пар це ле;

– гра ђе вин ска пар це ла ГП 1 (Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар) 
об у хва та це лу к.п. број 487/2 и део к.п. број 486, све КО Ру дов ци; 

– гра ђе вин ска пар це ла ГП 2 (јав на при ла зна са о бра ћај ни ца) 
об у хва та део к.п. број 486, КО Ру дов ци;

– фор ми ра ње гра ђе вин ских пар це ла се оба вља на кон ре гу ли-
са ног пра ва гра ђе ња и пре на ме не зе мљи шта у гра ђе вин ско;

– гра ђе вин ске пар це ле се фор ми ра ју та ко да се на ме сту две 
ка та стар ске пар це ле обра зу ју две но ве пар це ле ГП1 и ГП2 и из-
два ја ју две но ве ка та стар ске пар це ле, ко је пред ста вља ју део 1 и 
део 2 не ка да шње к.п. број 486; ор ган над ле жан за по сло ве др жав-
ног пре ме ра и ка та стра до но си ре ше ње о фор ми ра њу ка та стар ских 
пар це ла на осно ву ових пра ви ла пар це ла ци је и про јек та ге о дет-
ског обе ле жа ва ња; 

– део 1 пред ста вља по вр ши ну на ко јој се мо же у по себ ном 
по ступ ку утвр ди ти зе мљи ште за ре дов ну упо тре бу стам бе них 
обје ка та, кућ ни бро је ви 2–8 у Ру дар ској ули ци; 

– део 2 је зе мљи ште у ре гу ла ци ји др жав ног пу та у на се ље ном 
ме сту, а фор ми ра ње но ве гра ђе вин ске пар це ле је на на чин ка ко 
се то утвр ди у ур ба ни стич ко-тех нич кој до ку мен та ци ји на осно ву 
план ске раз ра де у ши рем об у хва ту. 

Зе мљи ште за ре дов ну упо тре бу објек та је сте зе мљи ште ис-
под објек та и зе мљи ште око објек та, ко је ис пу ња ва усло ве за гра-
ђе вин ску пар це лу. Зах тев за утвр ђи ва ње зе мљи шта за ре дов ну 
упо тре бу објек та и фор ми ра ње гра ђе вин ске пар це ле под но си се 
ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жном за имо вин ско-
прав не по сло ве у по ступ ку кон вер зи је пра ва ко ри шће ња ка да је 
вла сник објек та фи зич ко или прав но ли це, а као но си лац пра ва 
ко ри шће ња на гра ђе вин ском зе мљи шту на ко ме је обје кат из гра-
ђен упи са на Ре пу бли ка Ср би ја или прав но ли це чи ји је осни вач 
Ре пу бли ка Ср би ја. Исто ва жи и ка да сe ра ди о објек ту за ко ји је 
под нет зах тев за ле га ли за ци ју. Уз зах тев за до но ше ње ре ше ња, 
вла сник објек та до ста вља до каз о пра ву сво ји не на објек ту и основ 
сти ца ња, ко пи ју пла на пар це ле, ка та стар ско-то по граф ски план, 
уве ре ње ор га на над ле жног за во ђе ње по сло ва др жав ног пре ме ра 
и ка та стра да је из вр ше но обе ле жа ва ње, од но сно фор ми ра ње ка та-
стар ске пар це ле на осно ву про јек та ге о дет ског обе ле жа ва ња из ра-
ђе ног пре ма овим пра ви ли ма. Ре ше њем се од ре ђу ју сви еле мен ти 
по треб ни за фор ми ра ње ка та стар ске пар це ле, од но сно утвр ђу је се 
да је по сто је ћа ка та стар ска пар це ла исто вре ме но и гра ђе вин ска 
пар це ла, а са став ни део ре ше ња је по твр ђе ни про је кат пар це ла ци-
је или пре пар це ла ци је ко ји са др жи про је кат ге о дет ског обе ле жа ва-
ња, од но сно кон ста та ци ју да је ка та стар ска пар це ла већ обе ле же-
на, од но сно фор ми ра на. 
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23.5.Правилаграђења

Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар је уре ђе на и из гра ђе на про-
стор на це ли на. На по вр ши ни од 6990 m² из гра ђе на су два објек-
та, спрат но сти П+Пк и П+1, та ко да је оства рен ин декс за у зе то сти 
0,05 и ин декс из гра ђе но сти ма њи од 0,10 (0,083). 

С об зи ром на то да се ком плекс уре ђу је као спорт ски обје кат 
са те ре ни ма на отво ре ном, да су гра ђе вин ски објек ти на ме ње ни 
пра те ћим са др жа ји ма и да се не пред ви ђа се из град ња но вих обје-
ка та, не утвр ђу ју се но ве гра ђе вин ске ли ни је и не по ве ћа ва ин декс 
за у зе то сти пар це ле.

Гра ђе ње, ре кон струк ци ја и до град ња мо гу ћи су пре ма овим 
пра ви ли ма гра ђе ња са мо у окви ру по сто је ћих га ба ри та и дис по зи-
ци ја обје ка та.

При то ме, под гра ђе њем се под ра зу ме ва из во ђе ње гра ђе вин-
ских и гра ђе вин ско-за нат ских ра до ва у слу ча ју адап та ци је и, евен-
ту ал но, са на ци је објек та, као и уград ње ин ста ла ци ја, по стро је ња и 
опре ме. Под гра ђе њем се у овом слу ча ју, под ра зу ме ва и енер гет ска 
са на ци ја објек та, на осно ву из ра ђе ног ела бо ра та енер гет ске ефи-
ка сно сти у скла ду са Пра вил ни ком о усло ви ма, са др жи ни и на чи-
ни из да ва ња сер ти фи ка та о енер гет ским свој стви ма згра да.

Ре кон струк ци ја се из во ди уко ли ко се при ли ком адап та ци је 
или уво ђе ња но вих функ ци о нал них је ди ни ца ме ња спољ њи из глед 
објек та или кон струк тив ни еле мен ти.

До град ња је мо гу ћа као из во ђе ње гра ђе вин ских и дру гих 
ра до ва на по сто је ћем објек ту, та ко да се из гра ђу је но ви про стор 
у окви ру по сто је ћег га ба ри та објек та, од но сно, по ве ћа во лу мен 
објек та за тва ра њем и над зи ђи ва њем по сто је ћег бин ског про сто ра, 
у слу ча ју да се по ја ви по тре ба нпр. фор ми ра ња про сто ра за тре-
нинг спор ти ста и ве жбу то ком це ле го ди не. До гра ђе ни део мо ра 
са по сто је ћим објек том да чи ни гра ђе вин ску, функ ци о нал ну и тех-
нич ку це ли ну. До град њом ин декс из гра ђе но сти се не ће по ве ћа ти 
из над 0,10.

При ли ком про јек то ва ња и из град ње мо ра ју се ис по што ва ти 
стан дар ди при сту пач но сти, од но сно, при ме ни ти оба ве зне тех нич-
ке ме ре, стан дар ди и усло ви ко ји ма се оси гу ра ва не сме та но кре та-
ње и при ступ осо ба ма са ин ва ли ди те том, де ци и ста рим осо ба ма. 

За гле да о це са ин ва ли ди те том мо ра ју се обез бе ди ти сле де ћи 
усло ви:

– за себ на ула зна ка пи ја, са од го ва ра ју ћим при сту пом (рам-
пом) сек то ру гле да ли шта ко ји је за њих од ре ђен; 

– ме ста у сек то ру на спорт ском објек ту ко ја има ју до бар, нео-
ме тан пре глед те ре на, обез бе ди ти сме штај и за пра ти о це хен ди ке-
пи ра них ли ца, на сва ких 300 се ди шта на спорт ском објек ту тре ба 
обез бе ди ти нај ма ње јед но ме сто за гле да о це са ин ва ли ди те том.

За по тре бе ус по ста вља ња ула за за по се ти о це са ин ва ли ди-
те том, а исто вре ме но и за без бед ни је ко ри шће ње боч ног ула за у 
обје кат пред школ ске уста но ве, пред ви ђа се укла ња ње пра те ћег 
објек та (над стре шни ца – спре ми ште) или ње го вог де ла. 

Ус по ста вља ју се и сле де ћа по је ди нач на пра ви ла гра ђе ња:
– про стор за при пре ме (тре нинг) и ве жба ње спор ти ста у то ку 

це ле го ди не мо ра ис пу ња ва ти усло ве утвр ђе не спорт ским пра ви-
ли ма над ле жног на ци о нал ног гран ског спорт ског са ве за, у за ви-
сно сти од вр сте и ни воа спорт ских ак тив но сти;

– ин ста ла ци је за рав но мер но осве тља ва ње за тво ре них де ло ва 
објек та где се од ви ја спорт ска ак тив ност, ко је еми ту ју све тлост ја-
чи не 150 лук са на ви си ни од 1 m од по да, на на чин ко јим се оне мо-
гу ћа ва ства ра ње сен ки, тре пе ре ње и бле сак, уко ли ко се на спорт-
ском објек ту спорт ске ак тив но сти оба вља ју по мра ку;

– ин ста ла ци је и ка па ци те те греј них те ла ко је омо гу ћа ва ју да 
се тем пе ра ту ра у са ли са пра те ћим про сто ри ја ма при ла го ди по тре-
ба ма оба вља ња спорт ских ак тив но сти; тем пе ра ту ра у про сто ру за 
ве жба ње, гар де ро би и ку па ти лу не мо же би ти ни жа од 21 °C; греј-
на те ла у са ли за тре нинг мо ра ју би ти на си гур ној уда ље но сти од 
про сто ра за ве жба ње; 

– ин ста ла ци је за вен ти ла ци ју у за тво ре ним спорт ским објек-
ти ма, мо ра ју би ти у скла ду са од го ва ра ју ћим стан дар ди ма и про-
пи си ма; 

– по ста вље на огле да ла ка да то при ро да спорт ских ак тив но-
сти зах те ва, ако су на зи ду мо ра ју би ти нај ма ње 2 m уда ље на од 
про сто ра за ве жба ње.

Пре ма пра ви ли ма Про стор ног пла на ГО Ла за ре вац, уко ли ко 
по сто је ћи обје кат има ур ба ни стич ке па ра ме тре ма ње од па ра ме-
та ра да тих тим пла ном, мо гу ћа је до град ња, од но сно над град ња, 

уз по што ва ње сле де ћих усло ва: (1) нео п ход но је обез бе ди ти по-
тре бан број пар кинг – га ра жних ме ста на пар це ли; (2) до град ња 
мо же би ти из вр ше на у ви ду анек са, од но сно у при зе мљу или дру-
гим де ло ви ма и ета жа ма објек та, у скла ду са пра ви ли ма овог пла-
на; (3) до гра ђи ва ње се мо ра из во ди ти та ко да се не на ру ши од-
нос пре ма су сед ним објек ти ма, тј. оба ве зно је по што ва ти пра ви ла 
о по зи ци о ни ра њу обје ка та на пар це ли; (4) до гра ђе ни део објек та 
мо ра би ти у скла ду са по сто је ћим еле мен ти ма објек та, у ис тој, 
од но сно ускла ђе ној ма те ри ја ли за ци ји и ком по зи ци ји; 5) ни је до-
зво ље но фор ми ра ње отво ре ног сте пе ни шта на фа са ди објек та већ 
дограђенa сте пе ни шта мо ра ју би ти заш тићенa од спољ них ути-
ца ја; (6) над град ња но вих ета жа по сто је ћих обје ка та мо гу ћа је у 
окви ру пла ном до зво ље них ви си на; (7) код до град ње/над град ње/ 
по сто је ћих ета жа по што ва ти пра ви ла ве за на за упу шта ње де ло-
ва објек та (бал ко ни, те ра се, на стре шни це и сл.) ван гра ђе вин ске 
ли ни је, а у слу ча ју да по сто је ћа гра ђе вин ска ли ни ја пре ва зи ла зи 
мак си мал ну де фи ни са ну ли ни ју гра ђе ња ни је до зво ље но упу шта-
ње де ло ва објек та; (8) над зи да ни део објек та мо ра би ти из ве ден у 
скла ду са по сто је ћим де лом згра де (про зор ски отво ри, бал ко ни и 
те ра се мо ра ју би ти по ста вље ни у скла ду са по сто је ћим отво ри ма, 
бал ко ни ма, те ра са ма и др); (9) при ли ком над град ње но вих ета жа 
до зво ље но је фор ми ра ње кров них ба џа ко је мо ра ју би ти по ста-
вље не у скла ду са про зор ским отво ри ма, те ра са ма и бал ко ни ма на 
по сто је ћем де лу фа са де.

23.6.Заштитаживотнесрединеибезбедносназаштита

Ме ре за шти те жи вот не сре ди не укљу чу ју про пи са на огра ни-
че ња ко ја се од но се на ути цај ко ри шће ња спорт ског објек та на су-
сед не стам бе не објек те и јав не објек те у цен трал ном де лу на се ља, 
пре све га с об зи ром на бу ку (да њу и но ћу) и спољ њу ра све ту.

Та ко ђе отво ре ни ка на ли за од вод ња ва ње мо гу да пред ста вља-
ју еко ло шки про блем јер се у њи ма мо же да се за др жа ва кон та ми-
ни ра на во да, али и да до ђе до њи хо вог из ли ва ња код обил ни јих 
па да ви на. Нео бе збе ђе ни ка нал уз на сељ ску са о бра ћај ни цу мо же 
да до при не се по вре ђи ва њу уче сни ка у са о бра ћа ју и ути че на ма-
те ри јал ну ште ту. Отво ре ни ка на ли пру жа ју плод но тло за раз вој 
ште то чи на, раз вој отров них зе ле них ал ги и за ра зних ор га ни за ма 
С то га се пре по ру чу је за ме на отво ре них ка на ла за тво ре ним или 
уград њом не ког од тзв. еко ло шких ка на ла са ре шет ка стим ре зер-
во а ри ма. На овај на чин обез бе ђу је се сло бод на по вр ши на ко ја се 
мо же ис ко ри сти ти за пар ки ра ње во зи ла или као уре ђе на зе ле на по-
вр ши на.

Спорт ски обје кат у или на ко ме се ор га ни зу је спорт ско так-
ми че ње мо ра да ис пу ња ва сле де ће без бед но сне усло ве:

– сви де ло ви спорт ског објек та мо ра ју би ти у скла ду са усло-
ви ма про пи са ним за ко ном ко јим је уре ђе но спре ча ва ње на си ља и 
не до лич ног по на ша ња на спорт ским при ред ба ма и спорт ским пра-
ви ли ма над ле жних на ци о нал них и ме ђу на род них спорт ских са ве за;

– сви де ло ви спорт ског објек та укљу чу ју ћи и ула зе, из ла зе, 
сте пе ни шта, вра та, про ла зе, кро во ве, про сто ри је, све јав не и при-
ват не зо не и про сто ри је, и сва опре ма на спорт ском објек ту мо ра ју 
да бу ду у скла ду са за ко ном;

– сви јав ни про ла зи и сте пе ни шта у зо ни гле да ли шта мо ра ју 
да бу ду офар ба на истом јар ком све тлом бо јом, што ва жи и за све 
ка пи је ко је во де од зо не гле да ли шта ка те ре ну за игру и из ла зне 
ка пи је спорт ског објек та;

– сва из ла зна вра та и ка пи је ко је ко ри сте гле да о ци мо ра ју да 
се отва ра ју у прав цу од гле да ла ца и мо ра ју да оста ну от кљу ча на 
док су гле да о ци на спорт ском објек ту;

– код свих вра та и ка пи ја мо ра да се обез бе ди при су ство јед-
ног ре да ра;

– обје кат мо ра да има до вољ но ја ко и рав но мер но рас по ре ђе-
но озву че ње, ко је ће омо гу ћи ти ја сну ко му ни ка ци ју са гле да о ци ма 
на свим де ло ви ма објек та, уко ли ко се на спорт ској при ред би оче-
ку је ве ће при су ство гле да ла ца;

– обје кат мо ра по се до ва ти план ева ку а ци је, ко јим се оси гу-
ра ва да се спорт ски обје кат на нај бр жи мо гу ћи на чин мо же ис пра-
зни ти у хит ним слу ча је ви ма;

– уко ли ко су на спорт ском објек ту по ста вље на се ди шта, она 
мо ра ју би ти фик си ра на, одво је на од оста лих се ди шта, ана том ска, 
ну ме ри са на и мо ра ју по се до ва ти атест про из во ђа ча се ди шта (сто-
ли ца).
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На осно ву ових пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња и од го-
ва ра ју ћих од ред би Про стор ног пла на ГО Ла за ре вац над ле жни ор-
ган мо же:

– из да ти ин фор ма ци ју о ло ка ци ји и ло ка циј ске усло ве за гра-
ђе ње, ре кон струк ци ју и до град њу по сто је ћих обје ка та у пла ни ра-
ном оби му;

– на кнад но из да ти гра ђе вин ску и упо треб ну до зво лу за обје-
кат, од но сно де ло ве објек та из гра ђе не или ре кон стру и са не без гра-
ђе вин ске до зво ле; 

– на кнад но из да ти упо треб ну до зво ле за објек те ко ји се ко ри-
сте без упо треб не до зво ле;

– ре ша ва ти по зах те ви ма за ле га ли за ци ју обје ка та, из гра ђе-
них или ре кон стру и са них без гра ђе вин ске до зво ле под не тих до да-
на сту па ња на сна гу За ко на о пла ни ра њу и из град њи и ре ша ва ти 
дру га пи та ња од зна ча ја за оза ко ње ње обје ка та.

Из гра ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште је зе мљи ште на ко ме су 
из гра ђе ни објек ти у скла ду са за ко ном и пла ни ра ни објек ти на-
ме ње ни за трај ну упо тре бу. Ор ган над ле жан за по сло ве др жав ног 
пре ме ра и ка та стра ре ше њем про во ди на ста лу про ме ну и уно си 
за бе ле жбу о оба ве зи пла ћа ња на кна де за про ме ну на ме не по љо-
при вред ног зе мљи шта у ба зу по да та ка ка та стра не по крет но сти из 
ко је се из да је лист не по крет но сти о оба ве зи пла ћа ња на кна де за 
про ме ну на ме не. 

Но си лац пра ва ко ри шће ња мо же оства ри ти пра во на град њу 
но вих обје ка та, од но сно до град њу и ре кон струк ци ју по сто је ћих 
обје ка та у скла ду са на ме ном зе мљи шта утвр ђе ном Про стор ним 
пла ном.

Гра ђе вин ско зе мљи ште у јав ној сво ји ни је у про ме ту, под 
усло ви ма про пи са ним за ко ни ма. Оту ђе ње или да ва ње у за куп гра-
ђе вин ског зе мљи шта у јав ној сво ји ни ра ди из град ње спро во ди се 
јав ним над ме та њем или при ку пља њем по ну да јав ним огла сом, по 
тр жи шним усло ви ма, у скла ду са за ко ном. 

Вла сник гра ђе вин ског зе мљи шта у јав ној сво ји ни мо же са 
фи зич ким или прав ним ли цем за кљу чи ти и уго вор о за јед нич кој 
из град њи јед ног или ви ше обје ка та. По сто је ће и пла ни ра не по вр-
ши не јав не на ме не не мо гу се оту ђи ти из јав не сво ји не. 

ДЕОТРЕЋИ–ПРОГРАМПРЕСЕЉЕЊАНАСЕЉА
СКОБАЉ

1. ПО ЛА ЗНЕ ОСНО ВЕ

1.1.Уводненапомене

Про грам пре се ље ња на се ља Ско баљ (у да љем тек сту: Про-
грам пре се ље ња) из ра ђен је за по тре бе пре се ље ње на се ља као са-
став ни део Про стор ног пла на под руч ја екс пло а та ци је Ко лу бар ског 
лиг нит ског ба се на. 

У Стра те шког де лу Про стор ног пла на (Део пр ви – Стра те-
шки део, по гла вље III, пот по гла вља 4.4.1. и 4.4.2.) и Де лу дру гом – 
Пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња (по гла вље II, пот по гла вље 17) 
утвр ђе ни су на чин и основ ни усло ви за пре се ље ње на се ља (де ло ва 
на се ља), а Про гра мом пре се ље ња об ли ци на кна де за екс про при са-
не не по крет но сти, од но си уче сни ка у пред у зи ма њу ак тив но сти у 
ве зи са ор га ни зо ва њем и спро во ђе њем пре се ље ња као и дру га пи-
та ња ко ја зах те ва ју за јед нич ко по сту па ње у по ступ ку пре се ље ња.

У окви ру овог про гра ма пре се ље ња, кон цеп ци ја и мо да ли те-
ти пре се ље ња (ин ди ви ду ал но, усме ре но ин ди ви ду ал но или ор га-
ни зо ва но пре се ље ње) и усло ви пре се ље ња су пре ци зи ра ни, тре-
ти ра но је из ме шта ње обје ка та са јав ним функ ци ја ма, из ме шта ње 
ме сног гро бља, ор га ни за ци ја пре се ље ња, про грам со ци јал не по-
др шке, ди на ми ка пре се ље ња, рад и над ле жно сти од бо ра за пра ће-
ње пре се ље ња и про це ње ни ори јен та ци о ни тро шко ви пре се ље ња 
на се ља, све на осно ву ре зул та та из ја шња ва ња ста нов ни ка (до ма-
ћин ста ва) о по ну ђе ним ло ка ци ја ма и дру гим усло ви ма пре се ље ња.

При из ра ди Про гра ма пре се ље ња има ло се у ви ду да је на ни-
воу оп шти не Лај ко вац до не то за по тре бе пре се ље ња ви ше управ-
них и нор ма тив них ака та (Спо ра зум о уре ђе њу ме ђу соб них од но са 
на пре се ље њу обје ка та са јав ним функ ци ја ма са под руч ја КО Ма-
ли Бо рак и КО Ско баљ од 29. ав гу ста 2008. го ди не, за ве ден у Оп-
шти ни Лај ко вац под бро јем I 352-46 и у РБ „Ко лу ба ра” под бро јем 
201-4110-1636; Од лу ка о на чи ну пре се ље ња гро бља из Ско ба ља, 

Скуп шти на оп шти не Лај ко вац, број: 06-109/15-II од 25. де цем бра 
2015. го ди не и Од лу ка о из ме ни Од лу ке о на чи ну пре се ље ња гро-
бља из Ско ба ља, Скуп шти на оп шти не Лај ко вац, број 06-20/16-II 
од 1. мар та 2016. го ди не; Од лу ка о ста вља њу ван упо тре бе гро бља 
у Ско ба љу, Скуп шти на оп шти не Лај ко вац, број 06-109/15-II од 25. 
де цем бра 2015. го ди не и др.).

Ско баљ je ма ње на се ље у се ве ро и сточ ном де лу оп шти не Лај-
ко вац, де се так ки ло ме та ра уда ље но од оп штин ског цен тра. Дуж 
сре ди шње на сељ ске са о бра ћај ни це, ко ја у прав цу ис ток–за пад 
по ве зу је те ри то ри ју оп шти не Лај ко вац са су сед ним оп штин ским 
цен три ма (Ла за ре вац и Уб), као и дуж не ка да шњег др жав ног пу та 
Лај ко вац–Сту бли не, ко ји је пре се чен отва ра њем ПК „Там на ва за-
пад но по ље”, рас по ре ђе ни су објек ти до ма ћин ста ва, по пра ви лу са 
по љо при вред ним за ле ђем. Ме ђу тим, у ова квој, го то во ор то го нал-
ној ше ми, цен тар на се ља ни је на гла шен, ве ро ват но с то га што су 
ма ло број ни јав ни објек ти (основ на шко ла, цр ква) из гра ђе ни на кон 
ру ше ња ста рих услед ши ре ња ПК „Там на ва – ис точ но по ље”.

На се ље Ско баљ ће у на ред ном пе ри о ду би ти ме сто ин тен-
зив них ак тив но сти на пре се ље њу на се ља, из град њи основ них ру-
дар ских обје ка та и пра те ћих и по моћ них ру дар ских ра до ва у зо ни 
по вр шин ског ко па. Про це ње но је да ће раз вој ру дар ских ак тив но-
сти у окви ру ПК „Там на ва за пад но по ље” и дру ге ак тив но сти од 
стра те шког зна ча ја за ЈП ЕПС, у план ском пе ри о ду на под руч ју 
КО Ско баљ, угро зи ти пе де се так до ма ћин ста ва и ве ћи број не на-
ста ње них ку ћи шта, а на сељ ска за јед ни ца Ско баљ ће би ти у це ли-
ни пре се ље на до кра ја 2020. го ди не. 

То ком пре се ље ња, ЈП ЕПС, Огра нак РБ „Ко лу ба ра” ће, у 
скла ду са Про гра мом пре се ље ња, обез бе ди ти ко ри шће ње ко му-
нал них на сељ ских сер ви са ко ји не ће би ти угро же ни ру дар ским 
ак тив но сти ма, из у зев ме сног гро бља ко је је од лу ком СО Лај ко вац 
ста вље но ван упо тре бе.

Пре се ље ње до ма ћин ста ва је сло жен и де ли ка тан про цес са 
број ним по сле ди ца ма ко ји зах те ва те мељ ну и бла го вре ме ну при-
пре му, ин фор ми са ње и кон сул то ва ње пред став ни ка Ме сне за јед-
ни це и угро же них до ма ћин ста ва. С об зи ром на то да у по сто је ћој 
за кон ској ре гу ла ти ви не по сто је бли же од ред бе за про бле ма ти ку 
пре се ље ња, при пре ма и спро во ђе ња план ског (ор га ни зо ва ног) 
пре се ље ња до ма ћин ста ва из зо не ру дар ских ак тив но сти спро во ди 
се на осно ву по себ ног про гра ма пре се ље ња, пре ма при сту пу ко ји 
је раз ви јен у Ин сти ту ту за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је (за-
сно ван на мо де лу ко ји се при ме њу је у раз ви је ним зе мља ма ЕУ) а 
ко ји је у про те клом пе ри о ду ви ше пу та при ме њен у Ко лу бар ском 
угље ном ба се ну (пре се ље но пре ко 2.500 до ма ћин ста ва).

Уче сни ци у ре а ли за ци ји Про гра ма пре се ље ња су: ЈП ЕПС, 
Огра нак РБ „Ко лу ба ра” и Оп шти на Лај ко вац са Са ве том ме сне 
за јед ни це Ско баљ, у са рад њи са над ле жним др жав ним ор га ни ма. 
Са вет ме сне за јед ни це Ско баљ за сту па ће ин те ре се до ма ћин ста ва 
– вла сни ка не по крет но сти из Ско ба ља у пи та њи ма од за јед нич ког 
ин те ре са.

1.2.ПолитикапресељењауКолубарскомлигнитскомбасену

На кор по ра тив ном ни воу, у окви ру про це са ре струк ту ри ра ња 
ЈП ЕПС, по ли ти ци пре се ље ња ста нов ни штва (от куп зе мљи шта, 
при сил но пре се ље ње и еко ном ске ми гра ци је) дат је при ме ре ни 
зна чај из ху ма ни тар ног, еко ном ског, со ци јал ног и прав ног аспек та. 

Це ло ви то ус по ста вље на по ли ти ка пре се ље ња је тре ти ра на 
као ва жан део уна пре ђе ња упра вља ња жи вот ном сре ди ном и со ци-
јал ним пи та њи ма, а ис ка за на је у скло пу кор по ра тив них до ку ме-
на та121 из ра ђе них са ци љем:

– по сти за ња пот пу не ускла ђе но сти срп ског енер гет ског сек-
то ра са ЕУ ди рек ти ва ма;

– по бољ ша ња ре зул та та и пра ће ња ста ња, у скла ду са ме ђу-
на род ном ин ду стриј ском до бром прак сом; 

– из два ја ња при о ри тет них ак тив но сти у ве зи са по сто је ћим 
де лат но сти ма ком па ни је ко је мо гу има ти до дат не ути ца је и ри зи ке 
по жи вот ну сре ди ну и со ци јал на пи та ња; 
–––––––––––––––
121 Про је кат „Раз вој си сте ма за упра вља ње за шти том жи вот не сре ди не”; Про це на 

ста ња жи вот не сре ди не и со ци јал них пи та ња за EBRD, РЕ СТРУК ТУ РИ РА ЊЕ 
ЕПС, СР БИ ЈА (ERM’s Frank furt Of fi ce, ју ли 2015. го ди не); ЕПС Про је кат ре-
струк ту ри ра ња, Ак ци о ни план за шти те жи вот не сре ди не и со ци јал на пи та ња 
(ESAP) и План укљу чи ва ња за ин те ре со ва них стра на на кор по ра тив ном ни воу 
ЕПС, Ср би ја сеп тем бар 2015. го ди не;

 eps.rs/Si te As sets/Lists/Si te map/Edit Form/ESAP_SER_20150916re vEPS.pdf
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– обез бе ђе ња окви ра и ро ко ва за усва ја ње стра те ги је за за шти-
ту жи вот не сре ди не и со ци јал на пи та ња на кор по ра тив ном ни воу.

У том сми слу, по себ но је ак цен то ван зна чај ус по ста вља ња 
ја сних уло га, од го вор но сти и ауто ри те та, као и име но ва ње по-
себ ног осо бља на ни воу кор по ра ци је, ре струк ту ри ра не ком па ни је 
(NewCо) и ло ка ли те та за им пле мен та ци ју и мо ни то ринг окви ра за 
ра се ља ва ње и от куп зе мљи шта и ак тив но сти пре се ље ња уоп ште но. 

Кон сул то ва ње за ин те ре со ва них стра на и пру жа ње ин фор-
ма ци ја кључ ни су еле мен ти ан га жо ва ња ЈП ЕПС и јав но сти и од 
су штин ске су ва жно сти за спро во ђе ње зна чај них про је ка та. Циљ 
SEP-а (План укљу чи ва ња за ин те ре со ва них стра на на кор по ра тив-
ном ни воу122) је сте да обез бе ди пра во вре мен и до сле дан при ступ 
об ја вљи ва њу ин фор ма ци ја, као и јав ним кон сул та ци ја ма о свим 
ЈП ЕПС ак тив но сти ма. ЈП ЕПС се оба ве зао да при ме ни при ступ 
„нај бо ље ме ђу на род не прак се” у скла ду са зах те ви ма на ци о нал-
них про пи са, и то да као нај бо љу ме ђу на род ну прак су при ме њу је 
нпр. Усло ве за ре а ли за ци ју, Европ ске бан ке за ре кон струк ци ју и 
раз вој, ко ји се од но се на об ја вљи ва ње по да та ка и укљу чи ва ње за-
ин те ре со ва них стра на. Сте пен уче шћа за ин те ре со ва них стра на и 
при ступ ин фор ма ци ја ма ко је се од но се на ак тив но сти ре гу ли сан 
је За ко ном о пла ни ра њу и из град њи и За ко ном о за шти ти жи вот не 
сре ди не кроз ин сти тут јав ног уви да.

Пре се ље ња на се ља у Ко лу бар ском лиг нит ском ба се ну у по-
след њих де се так го ди на оба вља ју се не сти хиј ски, ко ор ди ни са но 
и ор га ни зо ва но у окви ру ак тив но сти ру дар ског пред у зе ћа (РБ „Ко-
лу ба ра”), уз ин сти ту а ли зо ва но уче шће др жав них ор га на и ло кал-
них и ме сних са мо у пра ва, на осно ву про по зи ци ја, по ла зи шта и 
план ских ре ше ња са др жа них у Про стор ном пла ну 2008. Им пле-
мен та ци јом ових план ских ре ше ња у ур ба ни стич ким пла но ви ма 
на се ља и про гра ми ма пре се ље ња, као њи хо вим са став ним де ло-
ви ма, спро во ди се и у прак си уна пре ђу је усво је на по ли ти ка пре се-
ље ња. За кон ским ре ше њи ма у обла сти пла ни ра ња из 2011. го ди не 
ство ре не су за кон ске осно ве за не по сред ну при ме ну про стор них 
пла но ва по себ не на ме не, ка ко план ских од ред би ко је са др же еле-
мен те на осно ву ко јих Вла да мо же утвр ди ти јав ни ин те рес за екс-
про при ја ци ју, та ко и за ди рект ну при ме ну пла на пре се ље ња (утвр-
ђе ни обим и ди на ми ка пре се ље ња (де ло ва) на се ља и из ме шта ња 
ин фра струк ту ре на под руч ју Ба се на) и од но сних про гра ма пре се-
ље ња, ко ји по ста ју са став ни део про стор ног пла на. 

Основ ни ци ље ви у обла сти по ли ти ке пре се ље ња ста нов ни-
штва у Ко лу бар ском лиг нит ском ба се ну фор му ли са ни су и спе ци-
фи ци ра ни на осно ву раз вој них ин те ре са под руч ја и по тре ба по је-
ди них гру па ста нов ни штва у Стра те шком де лу Про стор ног пла на 
у по гла вљу II Прин ци пи, ци ље ви и оп шта кон цеп ци ја про стор ног 
раз во ја, 3.4.4. Пре се ље ње ста нов ни штва. План ска ре ше ња (Део 
пр ви – Стра те шки део, по гла вље III, 4.4.1. При ступ у де фи ни са-
њу по ли ти ке и мо да ли те та пре се ље ња ста нов ни штва и из ме шта-
ња на се ља; и 4.4.2. Кон цеп ци ја пре се ље ња ста нов ни штва) са др же 
од ред бе усме ра ва ју ћег ка рак те ра у ве зи са ор га ни за ци јом и мо да-
ли те ти ма пре се ље ња ко је су пре ци зи ра не и раз ра ђе не за по тре бе 
пре се ље ња на се ља Ско баљ у Про гра му пре се ље ња.

1.3.Законскииинституционалниоквируконтекступолитике
пресељења

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је ус по ста вље но је на че ло вла да ви-
не пра ва и за шти та људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да. Вла да-
ви на пра ва је основ на прет по став ка Уста ва и по чи ва на нео ту ђи-
вим људ ским пра ви ма.

Људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом не по сред но се 
при ме њу ју. Уста вом се јем че, и као та ква, не по сред но се при ме њу-
ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при хва ће ним пра ви-
ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма 
и за ко ни ма. За ко ном се мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња ових 
пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но или ако је то 
нео п ход но за оства ре ње по је ди ног пра ва због ње го ве при ро де, при 
че му за кон ни у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем че-
ног пра ва.

Од ред бе о људ ским и ма њин ским пра ви ма ту ма че се у ко-
рист уна пре ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва, са гла сно ва-
же ћим ме ђу на род ним стан дар ди ма људ ских и ма њин ских пра-
ва, као и прак си ме ђу на род них ин сти ту ци ја ко је над зи ру њи хо во 
–––––––––––––––
122 eps.rs/Si te As sets/Lists/Si te map/Edit Form/ESAP_SER_20150916re vEPS.pdf

спро во ђе ње. Јем ства нео ту ђи вих људ ских и ма њин ских пра ва у 
Уста ву слу же очу ва њу људ ског до сто јан ства и оства ре њу пу не 
сло бо де и јед на ко сти сва ког по је дин ца у пра вед ном, отво ре ном и 
де мо крат ском дру штву, за сно ва ном на на че лу вла да ви не пра ва.

Пред Уста вом и за ко ном сви су јед на ки. Сва ко има пра во на 
јед на ку за кон ску за шти ту, без дис кри ми на ци је. За бра ње на је сва ка 
дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, 
а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог 
уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког 
или фи зич ког ин ва ли ди те та.

Не сма тра ју се дис кри ми на ци јом по себ не ме ре ра ди по сти за-
ња пу не рав но прав но сти ли ца или гру пе ли ца ко ја су су штин ски у 
не јед на ком по ло жа ју са оста лим гра ђа ни ма.

Сва ко има пра во на суд ску за шти ту ако му је по вре ђе но или 
ус кра ће но не ко људ ско или ма њин ско пра во за јем че но Уста вом, 
као и пра во на укла ња ње по сле ди ца ко је су по вре дом на ста ле. Гра-
ђа ни има ју пра во да се обра те ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма ра ди 
за шти те сво јих сло бо да и пра ва за јем че них Уста вом. 

За јем че на је за шти та по да та ка о лич но сти. При ку пља ње, др-
жа ње, об ра да и ко ри шће ње по да та ка о лич но сти уре ђу ју се за ко-
ном. За бра ње на је и ка жњи ва упо тре ба по да та ка о лич но сти из ван 
свр хе за ко ју су при ку пље ни, у скла ду са за ко ном, осим за по тре бе 
во ђе ња кри вич ног по ступ ка или за шти те без бед но сти Ре пу бли ке 
Ср би је, на на чин пред ви ђен за ко ном. Сва ко има пра во да бу де оба-
ве штен о при ку пље ним по да ци ма о сво јој лич но сти, у скла ду са 
за ко ном, и пра во на суд ску за шти ту због њи хо ве зло у по тре бе.

Јем чи се мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва 
сте че них на осно ву за ко на. Пра во сво ји не мо же би ти од у зе то или 
огра ни че но са мо у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, 
уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи шне. За ко ном се мо же 
огра ни чи ти на чин ко ри шће ња имо ви не.

Јем чи се пра во на сле ђи ва ња, у скла ду са за ко ном. Пра во на-
сле ђи ва ња не мо же би ти ис кљу че но или огра ни че но због не ис пу-
ња ва ња јав них оба ве за.

Пра ва на не по крет но сти ма су за шти ће на уста вом и за ко ном, 
и ме ђу на род ним кон вен ци ја ма. Уни вер зал на де кла ра ци ја о пра-
ви ма чо ве ка од 10. де цем бра 1948. го ди не уста но вља ва на че ло да 
„ни ко не сме би ти са мо во љом ли шен сво је имо ви не”. Пр вим про-
то ко лом Кон вен ци је о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да 
из 1950. го ди не, ко ји се од но си на за шти ту имо ви не, про пи са но је 
да сва ко фи зич ко или прав но ли це има пра во на нео ме та но ужи ва-
ње сво је имо ви не. Ни ко не мо же би ти ли шен сво је имо ви не, осим 
у јав ном ин те ре су и под усло ви ма пред ви ђе ним за ко ном и оп штим 
на че ли ма ме ђу на род ног пра ва.

Пи та ња вла сни штва, утвр ђи ва ња, за шти те и пре но са овог 
пра ва, као и ста тус јав них до ба ра и њи хов трет ман ре гу ли са на су 
ве ћим бро јем имо вин ско-прав них про пи са. Пи та ње по себ ног ста-
ту са од ре ђе не (ра њи ве) ка те го ри је ста нов ни штва (и по моћ за ову 
ка те го ри ју) је ре гу ли са но про пи си ма ста ту сног и со ци јал ног ка-
рак те ра. 

Ре пу бли ка Ср би ја је 2009. го ди не усво ји ла про пи се ко ји им-
пле мен ти ра ју зах те ве UNE CE Ар ху ске Кон вен ци је (За кон о по твр-
ђи ва њу Кон вен ци је о до ступ но сти по да та ка, уче шћу јав но сти у 
про це су до но ше ња од лу ка и прав ној за шти ти у обла сти за шти те 
жи вот не сре ди не). UNE CE Кон вен ци ја о при сту пу ин фор ма ци ја-
ма, уче шћу јав но сти у до но ше њу од лу ка и при сту пу пра во су ђу 
о пи та њи ма жи вот не сре ди не („Ар ху ска Кон вен ци ја”) утвр ђу је 
број на пра ва јав но сти (по је ди на ца и њи хо вих асо ци ја ци ја), ко ја се 
ти чу жи вот не сре ди не. Вла да је усво ји ла Стра те ги ју за при ме ну 
Кон вен ци је о до ступ но сти ин фор ма ци ја, уче шћу јав но сти у до но-
ше њу од лу ка и пра ву на прав ну за шти ту у пи та њи ма жи вот не сре-
ди не – Ар ху ска Кон вен ци ја („Слу жбе ни гла сник РС”, број 103/11).

За ко ном о пла ни ра њу и из град њи уре ђу ју се: усло ви и на чин 
уре ђе ња про сто ра, уре ђи ва ње и ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи-
шта и из град ња обје ка та; вр ше ње над зо ра над при ме ном од ре да-
ба овог за ко на и ин спек циј ски над зор; дру га пи та ња од зна ча ја за 
уре ђе ње про сто ра, уре ђи ва ње и ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи-
шта и за из град њу обје ка та. Пла ни ра ње уре ђе ња про сто ра ре гу ли-
са но је, из ме ђу дру гих, при ме ном сле де ћих на че ла ко ја мо гу би ти 
од зна ча ја за спро во ђе ње по ли ти ке пре се ље ња: на че лу одр жи вог 
раз во ја кроз ин те грал ни при ступ у пла ни ра њу; на че лу уче шћа јав-
но сти; очу ва ња оби ча ја и тра ди ци је; очу ва ња спе ци фич но сти пре-
де ла; хо ри зон тал не и вер ти кал не ко ор ди на ци је. 
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Одр жи ви раз вој се при ме ном за ко на оства ру је кроз ускла-

ђи ва ње еко ном ских, со ци јал них и еко ло шких аспе ка та раз во ја, 
ра ци о нал но ко ри шће ње нео б но вљи вих и обез бе ђе ње усло ва за 
ве ће ко ри шће ње об но вљи вих ре сур са. Хо ри зон тал на ко ор ди на-
ци ја под ра зу ме ва по ве зи ва ње са су сед ним те ри то ри ја ма у то ку 
пла ни ра ња ра ди ре ша ва ња за јед нич ких функ ци ја и ин те ре са, као 
и по ве зи ва ње и пар ти ци па ци ју свих уче сни ка у про стор ном раз во-
ју јав ног и ци вил ног сек то ра и гра ђа на. Вер ти кал на ко ор ди на ци ја 
под ра зу ме ва ус по ста вља ње ве за свих ни воа про стор ног и ур ба ни-
стич ког пла ни ра ња и уре ђе ња про сто ра, од на ци о нал ног ка ре ги о-
нал ном и да ље ка ло кал ном ни воу, као и ин фор ми са ње, са рад њу и 
ко ор ди на ци ју из ме ђу ло кал них ини ци ја ти ва, пла но ва и про је ка та 
са ре ги о нал ним и др жав ним пла но ви ма и ак ци ја ма.

На ме на, од но сно на чин ко ри шће ња зе мљи шта, од ре ђу је се 
план ским до ку мен том из ра ђе ним у скла ду са За ко ном. По вр ши на 
јав не на ме не је сте про стор од ре ђен план ским до ку мен том за уре-
ђе ње или из град њу обје ка та јав не на ме не или јав них по вр ши на за 
ко је је пред ви ђе но утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са у скла ду са по себ-
ним за ко ном.

Пра ви ла утвр ђе на у Про стор ном пла ну за про стор не це ли не, 
ло ка ци је и ко ри до ре по себ не на ме не пре ма основ ним по себ ним 
на ме на ма у окви ру ру дар ско-енер гет ског си сте ма ко је об у хва та ју 
три ка те го ри је:

– зо ну основ них ру дар ских ак тив но сти;
– зо ну пра те ћих ру дар ских ак тив но сти (ван по вр шин ског ко па); 
– зо ну не по сред ног ути ца ја ру дар ских ак тив но сти на око ли ну123.
У скла ду са За ко ном о екс про при ја ци ји не по крет но сти се мо-

гу екс про при са ти или се сво ји на на њи ма мо же огра ни чи ти са мо 
у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не 
мо же би ти ни жа од тр жи шне. Јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју 
не по крет но сти утвр ђу је се за ко ном или од лу ком Вла де у скла ду са 
овим за ко ном. Не по крет но сти ма, у сми слу овог за ко на, сма тра ју 
се зе мљи шта, згра де и дру ги гра ђе вин ски објек ти.

Пред лог за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са за екс про при ја ци ју, 
ко ји се под но си Вла ди пре ко ми ни стар ства над ле жног за по сло ве 
фи нан си ја, са др жи по дат ке о не по крет но сти за ко ју се пред ла же 
утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са, вр сту објек та, од но сно вр сту ра до-
ва, чи ја је из град ња, од но сно из во ђе ње пред ви ђе но на од ре ђе ном 
зе мљи шту, као и по дат ке о зе мљи шту ко је се при ба вља ра ди да-
ва ња на кна де ра ни јим соп стве ни ци ма екс про при са них не по крет-
но сти ко ји се ра се ља ва ју због екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви-
на и дру ге по дат ке од зна ча ја за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са. Уз 
пред лог се под но си и из вод из од го ва ра ју ћег план ског ак та. Вла-
да је ду жна да по пред ло гу за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са од лу чи 
у ро ку од 90 да на. У ре ше њу Вла де ко јим је усво јен пред лог за 
утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са, не по крет но сти за ко је је утвр ђен јав-
ни ин те рес на во де се по је ди нач но или се на во ди акт (на зив ак та, 
на зив ор га на ко ји је тај акт до нео, број и да тум до но ше ња ак та), на 
осно ву ко га се са си гур но шћу мо же утвр ди ти ко је су не по крет но-
сти об у хва ће не тим ак том. Ре ше ње Вла де ко јим је усво јен пред лог 
за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре са об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Ко ри сник екс про при ја ци је ду жан је да на осно ву пред ло га за 
екс про при ја ци ју под не се зах тев за за бе ле жбу екс про при ја ци је у ка-
та стру не по крет но сти или дру гим јав ним књи га ма у ко ји ма се упи-
су ју пра ва на не по крет но сти ма. У слу ча ју екс про при ја ци је за по-
тре бе екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на, пра во сна жно ре ше ње о 
екс про при ја ци ји по ни шти ће се ако ко ри сник екс про при ја ци је у ро-
ку од шест го ди на од пра во сна жно сти од лу ке о на кна ди, од но сно 
од да на за кљу че ња спо ра зу ма о на кна ди, ни је из вр шио знат ни је 
при прем не и дру ге ра до ве нео п ход не за екс пло а та ци ју ми не рал них 
си ро ви на. У слу ча ју кад је екс про при ја ци ја из вр ше на за по тре бе 
екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на на по вр шин ским ко по ви ма, 
ра ни ји соп стве ник екс про при са не не по крет но сти, од но сно ње гов 
на след ник, не мо же под не ти зах тев за по ни штај или из ме ну пра во-
сна жног ре ше ња о екс про при ја ци ји по ис те ку ро ка од осам го ди на 
од пра во сна жно сти од лу ке о на кна ди, од но сно од да на за кљу че ња 
спо ра зу ма о на кна ди. Пра ва на не по крет но сти у др жав ној или дру-
штве ној сво ји ни мо гу се ре ше њем оп штин ске упра ве од у зе ти или 
огра ни чи ти и пре не ти на дру гог но си о ца пра ва на не по крет но сти 
–––––––––––––––
123 У скла ду са чла ном 13. став 3. Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра-

де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња и до пи сом Ми ни стар ства 
гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре број 350-01-455/2015-11 од 13. ма-
ја 2015. го ди не (са гла сност на при ме ње ни при ступ).

у дру штве ној или др жав ној сво ји ни, ако то зах те ва јав ни ин те рес 
(ад ми ни стра тив ни пре нос). У слу ча ју ад ми ни стра тив ног пре но са 
зе мљи шта или дру гог при род ног бо гат ства у дру штве ној сво ји ни, 
но си лац пра ва на зе мљи шту или дру гом при род ном бо гат ству ко је 
је сте као без на кна де има пра во на на кна ду са мо за рад и сред ства 
уло же на у то зе мљи ште или дру го при род но бо гат ство. По сле пра-
во сна жно сти ре ше ња о екс про при ја ци ји оп штин ска упра ва ду жна 
је да од мах без од ла га ња за ка же и одр жи рас пра ву за спо ра зум но 
од ре ђи ва ње на кна де за екс про при са ну не по крет ност.

Ко ри сник екс про при ја ци је је ду жан да над ле жном ор га ну под-
не се пи сме ну по ну ду о об ли ку и ви си ни на кна де у ро ку ко ји не мо же 
би ти ду жи од 15 да на од да на пра во сна жно сти ре ше ња о екс про при-
ја ци ји. Над ле жни ор ган без од ла га ња до ста вља при ме рак по ну де ра-
ни јем соп стве ни ку екс про при са не не по крет но сти, а од управ них и 
дру гих ор га на и ор га ни за ци ја при ба вља оба ве ште ња о чи ње ни ца ма 
ко је мо гу би ти од зна ча ја за спо ра зум но од ре ђи ва ње на кна де.

Спо ра зу мом о на кна ди за екс про при са ну не по крет ност мо ра-
ју би ти од ре ђе ни на ро чи то об лик и ви си на на кна де и рок у ко ме је 
ко ри сник екс про при ја ци је ду жан да ис пу ни те сво је оба ве зе, као 
и оба ве зе ра ни јег соп стве ни ка, уко ли ко су спо ра зу мом уго во ре не. 
Спо ра зум о на кна ди уно си се у за пи сник ко ји мо ра да са др жи све 
по дат ке нео п ход не за ис пу ње ње оба ве за стра на ка. Спо ра зум о на-
кна ди има сна гу из вр шне ис пра ве, уко ли ко оп штин ска упра ва не 
од би је за кљу че ње спо ра зу ма. По до но ше њу пр во сте пе ног ре ше ња 
о екс про при ја ци ји стран ке се не мо гу спо ра зу ме ва ти о об ли ци ма и 
ви си ни на кна де ван по ступ ка про пи са ног овим за ко ном.

Оп штин ска упра ва од би ће за кљу че ње спо ра зу ма о об ли ци ма 
и ви си ни на кна де за екс про при са ну не по крет ност, уко ли ко утвр ди 
да би тај спо ра зум био у су прот но сти са по зи тив ним про пи си ма. 
Про тив ак та ко јим се од би ја за кљу че ње спо ра зу ма не мо же се из-
ја ви ти по себ на жал ба. Ако оп штин ска упра ва од би је за кљу че ње 
спо ра зу ма о на кна ди, без од ла га ња ће све спи се пред ме та екс про-
при ја ци је до ста ви ти ме сно над ле жном оп штин ском су ду ра ди од-
ре ђи ва ња на кна дУ по ступ ку пред оп штин ском упра вом или пред 
над ле жним су дом стран ке се мо гу спо ра зу ме ти: о да ва њу дру ге 
не по крет но сти у сво ји ну или су сво ји ну, уме сто екс про при са не 
не по крет но сти, о нов ча ном из но су на кна де, о ме ђу соб ним до-
пла та ма раз ли ке у вред но сти не по крет но сти, о пре ме шта њу екс-
про при са них обје ка та на дру го, по про пи си ма до зво ље но ме сто, 
о из град њи при ла за, про ла за и при ступ них пу те ва, као и дру гим 
за ко ном до зво ље ним чи нид ба ма.

До пре да је у по сед објек та ко ји се да је у сво ји ну на име на-
кна де, ко ри сник екс про при ја ци је је ду жан да пре ру ше ња екс-
про при са ног објек та, ра ни јем соп стве ни ку омо гу ћи ко ри шће ње 
дру гог објек та. Ра ни јем соп стве ни ку стам бе не згра де или ста на, 
од но сно по слов не про сто ри је, ко ри сник екс про при ја ци је ду жан 
је, да на ње гов зах тев, да у сво ји ну или су сво ји ну дру гу стам бе ну 
згра ду или стан, од но сно по слов ну про сто ри ју на истом ме сту или 
бли жој око ли ни, ко ја по струк ту ри и по вр ши ни од го ва ра усло ви ма 
ста но ва ња, од но сно оба вља ња де лат но сти, ко је је ра ни ји соп стве-
ник имао пре екс про при ја ци је.

У слу ча ју кад се, у скла ду са овим за ко ном, ра ди из во ђе ња 
од ре ђе них ра до ва екс про при ше ве ли ки ком плекс зе мљи шта, ко ри-
сник екс про при ја ци је је ду жан да ра ни јем соп стве ни ку обез бе ди 
дру гу не по крет ност на те ри то ри ји оп шти не на ко јој се екс про при-
са на не по крет ност на ла зи.

Ра ни јем соп стве ни ку ко ји ко ри сти екс про при са ни обје кат 
дру га не по крет ност обез бе ђу је се пре ру ше ња екс про при са ног 
објек та, а ра ни јем соп стве ни ку ко ји ни је ко ри сник екс про при са-
ног објек та дру га не по крет ност обез бе ђу је се нај доц ни је у ро ку од 
шест ме се ци од да на пра во сна жно сти ре ше ња о екс про при ја ци ји.

Ра ни ји соп стве ник и чла но ви ње го вог по ро дич ног до ма ћин-
ства, чи ји је стам бе ни обје кат екс про при сан због екс пло а та ци је 
ми не рал них си ро ви на, има ју пра во да им се у окви ру укуп не на-
кна де до де ли јед на гра ђе вин ска пар це ла, под усло вом да се због те 
екс про при ја ци је ра се ља ва на се ље или део на се ља и да су у мо мен-
ту до но ше ња ре ше ња о екс про при ја ци ји пре би ва ли у том објек ту.

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви се уре ђу ју је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве, над ле жно сти, ор га ни, над зор над њи хо вим ак ти ма и 
ра дом, за шти та ло кал не са мо у пра ве и дру га пи та ња од зна ча ја за 
оства ри ва ње пра ва и ду жно сти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. 

У вр ше њу сво је над ле жно сти, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
до но си про пи се са мо стал но, у скла ду са сво јим пра ви ма и ду жно-
сти ма утвр ђе ним Уста вом, за ко ном, дру гим про пи сом и ста ту том. 
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Ра ди за до во ља ва ња оп штих, за јед нич ких и сва ко днев них по тре ба 
ста нов ни штва на од ре ђе ном под руч ју, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
мо гу да обра зу ју ме сне за јед ни це или дру ге об ли ке ме сне са мо у пра-
ве, у скла ду са за ко ном и ста ту том. Ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве мо гу са ра ђи ва ти са не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, ху ма ни тар-
ним ор га ни за ци ја ма и дру гим ор га ни за ци ја ма, у ин те ре су је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве и ста нов ни ка са свог под руч ја.

Оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду с Уста вом и за ко ном 
из ме ђу оста лог: 1) до но си про гра ме раз во ја; 2) до но си ур ба ни-
стич ке пла но ве; 3) утвр ђу је сто пе из вор них при хо да оп шти не, као 
и на чин и ме ри ла за од ре ђи ва ње ви си не ло кал них так си и на кна да; 
4) уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти 
(пре чи шћа ва ње и ди стри бу ци ја во де, пре чи шћа ва ње и од во ђе ње 
ат мос фер ских и от пад них во да, про из вод ња и снаб де ва ње па ром 
и то плом во дом, ли ниј ски град ски и при град ски пре воз пут ни ка 
у друм ском са о бра ћа ју, одр жа ва ње чи сто ће у гра до ви ма и на се-
љи ма, одр жа ва ње де по ни ја, уре ђи ва ње, одр жа ва ње и ко ри шће ње 
пи ја ца, пар ко ва, зе ле них, ре кре а ци о них и дру гих јав них по вр ши-
на, јав них пар ки ра ли шта, јав на ра све та, уре ђи ва ње и одр жа ва ње 
гро ба ља и са хра њи ва ње и др.), као и ор га ни за ци о не, ма те ри јал не 
и дру ге усло ве за њи хо во ко ри шће ње; 5) до но си про гра ме уре ђе-
ња гра ђе вин ског зе мљи шта, уре ђу је и обез бе ђу је вр ше ње по сло ва 
уре ђе ња и ко ри шће ња гра ђе вин ског зе мљи шта и утвр ђу је ви си-
ну на кна де за уре ђи ва ње (и ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта); 
ста ра се о за шти ти жи вот не сре ди не, до но си про гра ме ко ри шће ња 
и за шти те при род них вред но сти и про гра ме за шти те жи вот не сре-
ди не, од но сно ло кал не ак ци о не и са на ци о не пла но ве, у скла ду са 
стра те шким до ку мен ти ма и сво јим ин те ре си ма и спе ци фич но сти-
ма и утвр ђу је по себ ну на кна ду за за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не 
сре ди не; уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње по сло ва ко ји се од но се на 
из град њу, ре ха би ли та ци ју и ре кон струк ци ју, одр жа ва ње, за шти ту, 
ко ри шће ње, раз вој и упра вља ње ло кал ним и не ка те го ри са ним пу-
те ви ма, као и ули ца ма у на се љу; и оба вља дру ге ак тив но сти од 
зна ча ја за ре а ли за ци ју пре се ље ња на се ља.

За ко ном о оза ко ње њу обје ка та („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
96/15) уре ђу ју се усло ви, по сту пак и на чин оза ко ње ња обје ка та, 
од но сно де ло ва објек та из гра ђе них без гра ђе вин ске до зво ле, од но-
сно одо бре ња за из град њу (у да љем тек сту: не за ко ни то из гра ђе ни 
објек ти), усло ви, на чин и по сту пак из да ва ња ре ше ња о оза ко ње-
њу, прав не по сле ди це оза ко ње ња, као и дру га пи та ња од зна ча ја за 
оза ко ње ње обје ка та. Од ред бе овог за ко на од но се се и на по моћ не 
и дру ге објек те ко ји су у функ ци ји глав ног објек та (га ра же, оста-
ве, сеп тич ке ја ме, бу на ри, ба зе ни, ци стер не за во ду и сл.) или су у 
функ ци ји од ви ја ња тех но ло шког про це са у згра ди, ко ји се сма тра-
ју са став ним де лом не за ко ни то из гра ђе ног глав ног објек та и оза-
ко њу ју се за јед но са глав ним објек том, у скла ду са овим за ко ном.

Пред мет оза ко ње ња, у сми слу овог за ко на, је сте обје кат ко-
ји је за вр шен у гра ђе вин ском сми слу. Из у зет но, ка да је пред мет 
оза ко ње ња згра да, пред мет оза ко ње ња мо же би ти и згра да на ко-
јој су из ве де ни са мо кон струк тив ни гра ђе вин ски ра до ви (те мељ, 
ар ми ра но бе тон ски или че лич ни сту бо ви са гре да ма, од но сно ар-
ми ра но бе тон ска та ва ни ца, кров на кон струк ци ја), са или без за вр-
ше не фа са де. Сте пен за вр ше но сти објек та за оста ле објек те ко ји 
су пред мет оза ко ње ња, утвр ђу је се у за ви сно сти од вр сте и на ме не 
објек та. Овај за кон се не при ме њу је на објек те ко ји су из гра ђе ни 
без гра ђе вин ске до зво ле, од но сно одо бре ња за из град њу у скла-
ду са про пи си ма по ко ји ма у вре ме из град ње ни је би ла про пи са на 
оба ве за при ба вља ња гра ђе вин ске до зво ле, од но сно одо бре ња за 
из град њу, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је упис пра ва сво-
ји не на не по крет но сти ма. Овај за кон се не при ме њу је на објек те за 
ко је је из да то ре ше ње о гра ђе вин ској до зво ли, а ко ји се ко ри сти 
без из да тог ре ше ња о упо треб ној до зво ли. Ре ше ње о упо треб ној 
до зво ли при ба вља се у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је из град-
ња обје ка та, а ко ми си ја за тех нич ки пре глед при ли ком утвр ђи ва ња 
по доб но сти објек та за упо тре бу ту чи ње ни цу утвр ђу је на осно ву 
из да те гра ђе вин ске до зво ле и глав ног про јек та, на осно ву про пи са 
ко ји је ва жио у вре ме из да ва ња гра ђе вин ске до зво ле.

Пред мет оза ко ње ња не мо же би ти обје кат за ко ји је над ле жни 
ор ган, у скла ду са ра ни је ва же ћим про пи си ма ко ји ма је би ла уре-
ђе на ле га ли за ци ја обје ка та, до нео ре ше ње ко јим се од би ја зах тев 
за ле га ли за ци ју, а ко је је прав но сна жно у управ ном по ступ ку.

Пред мет оза ко ње ња је и обје кат за ко ји ни је под нет зах тев 
за ле га ли за ци ју у скла ду са ра ни је ва же ћим за ко ном ко јим је би-
ла уре ђе на ле га ли за ци ја обје ка та, а ко ји је ви дљив на са те лит ском 

сним ку те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је из 2015. го ди не, под усло-
ви ма про пи са ним овим за ко ном. Са те лит ски сни мак мо ра би ти 
до сту пан на увид гра ђа ни ма у елек трон ском об ли ку на ин тер нет 
стра ни ци ми ни стар ства над ле жног за по сло ве гра ђе ви нар ства. 
По пис и еви ден ци ју не за ко ни то из гра ђе них обје ка та спро во ди је-
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве пре ма про гра му по пи са по зо на ма, од-
но сно це ли на ма, ко ји на пред лог гра ђе вин ске ин спек ци је до но си 
на чел ник оп штин ске, од но сно град ске упра ве.

По за вр шет ку по пи са не за ко ни то из гра ђе них обје ка та из јед-
не зо не, од но сно це ли не, над ле жни гра ђе вин ски ин спек тор до но си 
по је ди нач на ре ше ња о ру ше њу објек та, за све не за ко ни то из гра ђе-
не објек те ко ји су на по пи су. Ре ше ње о ру ше њу објек та до но си гра-
ђе вин ски ин спек тор у ро ку од се дам да на од да на еви ден ти ра ња у 
скла ду са овим за ко ном и у ро ку од три да на га до ста вља ор га ну над-
ле жном за из да ва ње ре ше ња о оза ко ње њу Ре ше ње над ле жног ор га на 
не ће се из вр ша ва ти до прав но сна жног окон ча ња по ступ ка оза ко ње-
ња. По до би ја њу ре ше ња над ле жни ор ган по слу жбе ној ду жно сти 
по кре ће по сту пак оза ко ње ња у скла ду са овим за ко ном. Објек ти за 
ко је бу де утвр ђе но да не по сто је, од но сно ни су ви дљи ви на са те лит-
ском сним ку, ни су пред мет оза ко ње ња и над ле жни гра ђе вин ски ин-
спек тор за те објек те до но си ре ше ње о ру ше њу, ко је је из вр шно да-
ном до но ше ња, у скла ду са За ко ном о пла ни ра њу и из град њи.

Пред мет оза ко ње ња мо же би ти обје кат за ко ји вла сник до-
ста ви до каз о од го ва ра ју ћем пра ву на гра ђе вин ском зе мљи шту или 
објек ту, за ви сно од то га ко ја вр ста ра до ва, од но сно вр ста објек-
та је пред мет оза ко ње ња. Као од го ва ра ју ће пра во, у сми слу овог 
за ко на, сма тра се и: 1) за обје кат из гра ђен на зе мљи шту у сво ји-
ни дру гог ли ца – прав но сна жна суд ска пре су да ко јом је утвр ђе но 
пра во сво ји не на зе мљи шту, ко ју вла сник при ба вља у скла ду са 
про пи си ма ко ји ма су уре ђе ни сво јин ски од но си; 2) за обје кат из-
гра ђен на гра ђе вин ском зе мљи шту – уго вор о пре но су пра ва ко-
ри шће ња, од но сно ку по ви ни зе мљи шта ко ји је за кљу чен и ове рен 
од стра не над ле жног су да из ме ђу та да шњег ко ри сни ка и под но-
си о ца зах те ва, као и дру ги уго во ри ко ји ма је вр ше но рас по ла га ње 
зе мљи штем (уго вор о пре но су или раз ме ни не по крет но сти за кљу-
чен из ме ђу та да шњих ко ри сни ка зе мљи шта, у од го ва ра ју ћој фор-
ми ко ја је би ла про пи са на за за кљу че ње те вр сте уго во ра у вре ме 
за кљу че ња); 3) уго вор о ку по ви ни објек та или ку по ви ни објек та у 
из град њи ове рен у од го ва ра ју ћој фор ми, ко ја је би ла про пи са на за 
за кљу че ње те вр сте уго во ра у вре ме за кљу че ња, из ме ђу вла сни ка, 
од но сно ко ри сни ка и под но си о ца зах те ва; 4) уго вор о су ин ве сти-
ра њу из град ње објек та ове рен у од го ва ра ју ћој фор ми, ко ја је би ла 
про пи са на за за кљу че ње те вр сте уго во ра у вре ме за кљу че ња, из-
ме ђу вла сни ка, од но сно ко ри сни ка и под но си о ца зах те ва; 5) акт 
ми ни стар ства над ле жног за по сло ве од бра не о до де ли „ну жног 
сме шта ја”; 6) прав но сна жно ре ше ње о на сле ђи ва њу; прав но сна-
жно ре ше ње о ста ту сној про ме ни при вред ног дру штва, из ко га се 
на не спо ран на чин мо же утвр ди ти прав ни кон ти ну и тет под но си-
о ца зах те ва, од но сно вла сни ка не за ко ни то из гра ђе ног објек та; 8) 
сви дру ги прав ни по сло ви на осно ву ко јих се на не сум њив на чин 
мо же утвр ди ти прав ни кон ти ну и тет про ме та зе мљи шта, објек та, 
од но сно по себ ног де ла објек та.

За ко ном о пре би ва ли шту и бо ра ви шту гра ђа на уре ђу је се 
при ја вљи ва ње и од ја вљи ва ње пре би ва ли шта, при ја вљи ва ње и од-
ја вљи ва ње бо ра ви шта, при ја вљи ва ње при вре ме ног бо рав ка у ино-
стран ству, над ле жност и на чин во ђе ња од го ва ра ју ћих еви ден ци ја. 
У сми слу овог за ко на, пре би ва ли ште је ме сто у ко ме се гра ђа нин 
на ста нио са на ме ром да у ње му стал но жи ви, од но сно ме сто у ко ме 
се на ла зи цен тар ње го вих жи вот них ак тив но сти, про фе си о нал них, 
еко ном ских, со ци јал них и дру гих ве за ко је до ка зу ју ње го ву трај ну 
по ве за ност с ме стом у ко ме се на ста нио. Пра во на пре би ва ли ште 
у Ре пу бли ци Ср би ји, у сми слу овог за ко на, има ју сви гра ђа ни Ре-
пу бли ке Ср би је ко ји стал но жи ве на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. 

Гра ђа нин је ду жан да над ле жном ор га ну при ја ви сво је пре-
би ва ли ште у ро ку од осам да на од да на на ста ње ња на адре си на 
ко јој при ја вљу је пре би ва ли ште. Гра ђа нин мо же при ја ви ти пре би-
ва ли ште по осно ву пра ва сво ји не на ста ну, уго во ра о за ку пу ста на 
или дру гом прав ном осно ву. По да так о пре би ва ли шту упи су је се у 
лич ну кар ту ли ца ко је се при ја вљу је.

Пред мет уре ђи ва ња За ко на о рав но прав но сти по ло ва („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 87/11) је ства ра ње јед на ких мо гућ но-
сти оства ри ва ња пра ва и оба ве за, пред у зи ма ње по себ них ме ра за 
спре ча ва ње и от кла ња ње дис кри ми на ци је за сно ва не на по лу и ро-
ду и по сту пак прав не за шти те ли ца из ло же них дис кри ми на ци ји.
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Не сма тра се дис кри ми на ци јом ни по вре дом на че ла јед на ких 

пра ва и оба ве за до но ше ње по себ них ме ра ра ди от кла ња ња и спре-
ча ва ња не јед на ког по ло жа ја же на и му шка ра ца и оства ри ва ња јед-
на ких мо гућ но сти по ло ва.

Ста ти стич ки по да ци ко ји се при ку пља ју, еви ден ти ра ју и об-
ра ђу ју на ни воу Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном не по кра ји не и је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве, као и у уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма ко-
је оба вља ју јав на овла шће ња, јав ним пред у зе ћи ма и при вред ним 
дру штви ма, мо ра ју би ти ис ка за ни по по лу, са став ни су део ста ти-
стич ког ин фор ма ци о ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је и до ступ ни су 
јав но сти, у скла ду са за ко ном.

У ци љу обез бе ђи ва ња усло ва за на пре до ва ње и пот пу ни је 
укљу чи ва ње у про цес обра зо ва ња и про фе си о нал ног уса вр ша ва-
ња, ор га ни јав не вла сти над ле жни за обра зо ва ње ду жни су да пред-
у зи ма ју по себ не ме ре за укљу чи ва ње у ове про це се уче ни ка или 
гру па уче ни ка ко ји због сво је кул ту ре, тра ди ци је и дру штве но-еко-
ном ских усло ва ра но на пу шта ју шко лу. Мо гу се пред у зе ти и ме ре 
за по себ ну по др шку уче ни ци ма или гру па ма уче ни ка за пре ла зак 
са ни жег на ви ши обра зов ни ни во, од но сно на ста вља ње шко ло ва-
ња. Ор га ни јав не вла сти над ле жни за обра зо ва ње утвр ђу ју по себ не 
про гра ме за вра ћа ње ових уче ни ка у шко ле и дру ге обра зов не уста-
но ве. Ор га ни јав не вла сти над ле жни за обра зо ва ње мо гу пред у зе ти 
и дру ге по себ не ме ре, а на ро чи то ме ре за под сти ца ње ин фор ма тич-
ког, тех нич ког и тех но ло шког обра зо ва ња ма ње за сту пље ног по ла.

За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) уре ђу је 
пра ва на при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја ко ји ма рас по ла-
жу др жав ни ор га ни. Ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја, у сми слу овог 
за ко на је ин фор ма ци ја ко јом др жав ни ор ган рас по ла же, на ста ла у 
ра ду или у ве зи са ра дом др жав ног ор га на, са др жа на у до ку мен ту, 
а од но си се на све оно што јав ност има оправ дан ин те рес да зна.

За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и срод ни за ко-
ни, про пи су је да над ле жни ор ган ста ви EIA сту ди ју на рас по ла га ње 
јав но сти, да се ор га ни зу је јав на пре зен та ци ја и рас пра ва о сту ди ји 
и да но си лац про јек та уче ству је у јав ној пре зен та ци ји и рас пра ви.

За кон о пла ни ра њу и из град њи да је од ред бе за јав ни увид у 
план ску до ку мен та ци ју, об ја вљи ва ње по зи ва за уче шће у јав ном 
уви ду пу тем ка на ла ко ји су јав но до ступ ни, и пре зен та ци ју план-
ских до ку ме на та за јав ни увид. У за ви сно сти од вр сте до ку мен та, 
јав ни увид по пра ви лу тра је 30 да на од да на об ја вљи ва ња у днев-
ном и ло кал ном гла си лу.

Апрок си ма ци ја ЕУ стра те ги ја и ди рек ти ва у кон тек сту по ли-
ти ке пре се ље ња укљу чу је тран спо зи ци ју ве ли ког бро ја раз ли чи тих 
про пи са, зах те ва стра те шко пла ни ра ње и пу ну по све ће ност, с тим 
што је мо гу ће да на на ци о нал ном и ло кал ном ни воу у овом тре нут-
ку не до ста је ад ми ни стра тив ни ка па ци тет за кон крет ну по др шку.

Код им пле мен та ци је по ли ти ке пре се ље ња у окви ру ЕПС-а мо-
ра се ус по ста ви ти тран спа рент ност у ра ду, за шта је нео п ход но ја сно 
де фи ни са ње пра ви ла, по сту па ка и ме то да ра да, а на ро чи то у по гле ду 
при ба вља ња до ступ них ин фор ма ци ја, укљу чу ју ћи и оне про вер љи ве. 

И у овом сми слу тре ба спро ве сти ре фор му ор га ни за ци о не 
струк ту ре и упра вља ња људ ским ре сур си ма и по слов ним про це-
си ма кроз раз ви ја ње парт нер ских од но са са гра ђа ни ма, ло кал ном 
за јед ни цом, при вре дом, си сте мом обра зо ва ња, ме ђу на род ним те-
ли ма и ор га ни за ци ја ма и др жав ним сек то ром. Ин фор ма ци о на си-
сте ма тич ност (из ра да је дин стве не ба зе по да та ка са пе ри о дич ним 
пре се ком ста ња по сва кој ло ка ци ји, од но сно по је ди нач ној им пле-
мен та ци ји про стор но-план ских и про грам ских до ку мен та) кроз са-
вре ме но ре ше ње IT си сте ма на ни воу кор по ра ци је се под ра зу ме ва.

2. ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ НА СЕ ЉА СКО БАЉ

2.1.Концепцијапресељења

До ма ћин стви ма са стал ним пре би ва ли штем у на се љу Ско-
баљ ну де се сле де ћи на чи ни пре се ље ња: 

1) ор га ни зо ва но (за јед нич ко) пре се ље ње; 
2) ин ди ви ду ал но (по је ди нач но) пре се ље ње. 
ЈП ЕПС и Огра нак РБ Ко лу ба ра ну де вла сни ци ма зе мљи шта 

и стам бе ног објек та из гра ђе ног на овом зе мљи шту, ко ји има ју пре-
би ва ли ште у по сто је ћем на се љу, мо гућ ност ор га ни зо ва ног – за јед-
нич ког пре се ље ња њи хо вог до ма ћин ства на јед ну од обез бе ђе них 
ло ка ци ја на те ри то ри ји оп шти не Лај ко вац. Ор га ни зо ва но за јед-
нич ко пре се ље ње на при пре мље не ло ка ци је на под руч ју оп шти не 
Лај ко вац, укљу чу је обез бе ђе ње гра ђе вин ске пар це ле за из град њу 

стам бе ног и дру гих обје ка та до ма ћин ства, у за ме ну за екс про при-
са не не по крет но сти и нов ча ну на кна ду раз ли ке из ме ђу вред но сти 
екс про при са них не по крет но сти и но ве гра ђе вин ске пар це ле.

До ма ћин стви ма ко ја се опре де ле за ин ди ви ду ал но пре се ље-
ње, оп штин ска упра ва Лај ко вац ће при пре ми ти на под руч ју Лај-
ков ца, у скла ду са ур ба ни стич ким пла но ви ма, ин фор ма ци ју о ло-
ка ци ја ма на ко ји ма се по тр жи шним усло ви ма мо гу при ба вља ти 
гра ђе вин ске пар це ле (усме ре но ин ди ви ду ал но пре се ље ње). 

1) Ор га ни зо ва но (зaједничко) пре се ље ње об у хва та сле де ће: 
– при ба вља ње зе мљи шта на но вој ло ка ци ји за на ме не утвр ђе-

не Про гра мом пре се ље ња;
– фи нан си ра ње из град ње ко му нал не, са о бра ћај не и дру ге ин-

фра струк ту ре на но вим ло ка ци ја ма, као и обје ка та јав не на ме не; 
– фи нан си ра ње из ра де план ске и тех нич ке до ку мен та ци је и 

пар це ла ци је зе мљи шта; 
– ЈП ЕПС и РБ „Ко лу ба ра” га ран ту ју да је при ба вље но зе-

мљи ште/гра ђе вин ске пар це ле на пред ло же ним ло ка ци ја ма и да су 
уре ђе ни сво јин ски од но си; 

– од лу ку ЈП ЕПС и РБ „Ко лу ба ра” о са рад њи са оп шти ном Лај-
ко вац о су фи нан си ра њу из град ње обје ка та јав них слу жби на под руч-
ји ма на се ља ва ња до ма ћин ста ва124; ка па ци тет и стан дард обје ка та јав-
них слу жби и дру гих јав них обје ка та на но вим ло ка ци ја ма, утвр ђу ју 
се на осно ву ка па ци те та ових обје ка та у по сто је ћем на се љу, у скла ду 
са ур ба ни стич ким пла ном но вих ло ка ци ја, пре ма ва же ћим про пи си-
ма и у до го во ру са оп шти ном Лај ко вац и ме сном за јед ни цом; 

– рас по де ла зе мљи шта за пре се ље ње до ма ћин ста ва ко ја се 
опре де ле за ову ва ри јан ту пре се ље ња спро во ди се пре ма кри те ри-
ју ми ма ко је спо ра зум но утвр де Уче сни ци у пре се ље њу;

– вла сник екс про при са ног зе мљи шта и стам бе ног објек та на 
том зе мљи шту, са пре би ва ли штем у по сто је ћем на се љу, за сво је 
до ма ћин ство мо же до би ти са мо јед ну гра ђе вин ску пар це лу у но-
вом на се љу; уко ли ко има ви ше су вла сни ка окућ ни це, услов до би-
ја ња гра ђе вин ске пар це ле је да нај ма ње је дан од њих има пре би ва-
ли ште на тој окућ ни ци; 

– на гра ђе вин ској пар це ли сти че се пра во сво ји не у скла ду са 
за ко ном; 

– вла сник гра ђе вин ске пар це ле до би ја ко му нал но опре мље-
ну пар це лу, а сам обез бе ђу је тех нич ку до ку мен та ци ју, гра ђе вин ску 
до зво лу и гра ђе ње стам бе ног и дру гог објек та;

– до ма ћин ство се пи сме ним пу тем опре де љу је за пар це лу на 
јед ној од при пре мље них ло ка ци ја; 

– мак си мал на по вр ши на окућ ни це (као гра ђе вин ско зе мљи-
ште из ван гра ђе вин ског под руч ја) у по сто је ћем на се љу ко ја ће би-
ти при зна та као из гра ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште је 20 ари, док 
ће пре о ста ли део окућ ни це би ти тре ти ран као оста ло зе мљи ште;

2) Ин ди ви ду ал но (по је ди нач но) пре се ље ње
Ин ди ви ду ал но пре се ље ње има две мо гућ но сти:
– усме ре но ин ди ви ду ал но пре се ље ње на под руч ју оп шти не; 
– по је ди нач но ин ди ви ду ал но пре се ље ње, по пра ви лу ван 

под руч ја оп шти не.
Усме ре но ин ди ви ду ал но пре се ље ње под ра зу ме ва да до ма-

ћин ство са мо по тр жи шним усло ви ма при ба вља зе мљи ште за 
град њу на уре ђе ним ло ка ци ја ма. Под уре ђе ном ло ка ци јом под ра-
зу ме ва се ло ка ци ја за ко ју је усво јен од го ва ра ју ћи ур ба ни стич ки 
план, ко му нал но и ин фра струк тур но при пре мље на, или ло ка ци ја 
ко ја је пред ви ђе на за уре ђи ва ње го ди шњим про гра мом уре ђи ва ња 
гра ђе вин ског зе мљи шта. 

За ло ка ци је на те ри то ри ји оп шти не где је мо гу ће на се ља ва-
ње, из ра ди ће се про гра ми уре ђи ва ња и при о ри тет но спро во ди ти 
ак тив но сти на њи хо вом уре ђи ва њу и опре ма њу пре ма го ди шњем 
про гра му уре ђи ва ња гра ђе вин ског зе мљи шта. 

По је ди нач но ин ди ви ду ал но пре се ље ње под ра зу ме ва да вла сник 
сам при ба вља пар це лу за град њу и пре се ље ње свог до ма ћин ства.

Овла шће ни пред став ни ци оп шти не Лај ко вац и ЈП ЕПС, 
Огра нак РБ Ко лу ба ра, у скло пу при пре ме за пре се ље ње на се ља 
Ско баљ, то ком ав гу ста и сеп тем бра 2016. го ди не раз ма тра ли су 
про стор не и дру ге мо гућ но сти за фор ми ра ње ло ка ци је, од но сно 
ло ка ци ја, за ор га ни зо ва но пре се ље ње до ма ћин ста ва, про це ни ли 
–––––––––––––––
124 Спо ра зум о уре ђе њу ме ђу соб них од но са на пре се ље њу обје ка та са јав ним функ ци-

ја ма са под руч ја КО Ма ли Бо рак и КО Ско баљ од 29. ав густ 2008. го ди не, за ве ден у 
Оп шти ни Лај ко вац под бро јем I 352-46 и у РБ „Ко лу ба ра” под бро јем 201-4110-1636. 
Оп шти на Лај ко вац је за ин те ре со ва на да је дан део оба ве за по овом спо ра зу му усме ри 
у 2017. го ди ни за за вр ше так из град ње ПУ „Леп ти рић” у Лај ков цу, а пре о ста ла сред-
ства по овом спо ра зу му усме ри у 2018. го ди ни на дру ге об јек та јав не на ме не.
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број по је ди нач них пар це ла ко је би се мо гле усту пи ти вла сни ци ма 
чи ја се до ма ћин ства пре се ља ва ју и утвр ди ли па ри тет за раз ме ну 
зе мљи шта у окви ру спо ра зу ма у по ступ ку екс про при ја ци је. 

За ор га ни зо ва но пре се ље ње до ма ћин ста ва обез бе ђу ју се сле-
де ће уре ђе не ло ка ци је у град ском под руч ју Лај ков ца (ло ка ци је 
са гра ђе вин ским пар це ла ма при пре мље ним за гра ђе ње, уз на по-
ме ну да је у слу ча ју ве ће за ин те ре со ва но сти оп шти на Лај ко вац је 
спрем на да обез бе ди по тре бан број пар це ла на ис тој ло ка ци ји):

– „Вој ни круг” у цен трал ној град ској зо ни (25 гра ђе вин-
ских пар це ла, П = 4–5 а, при ме ном па ри те та 2:1), с тим што је и у 
слу ча ју ве ће за ин те ре со ва но сти оп шти на Лај ко вац је спрем на да 
обез бе ди по тре бан број пар це ла на ис тој ло ка ци ји;

– „До бри чи ћа плац” у гра ђе вин ском под руч ју (осам гра ђе-
вин ских пар це ла П = 6 а при ме ном па ри те та 1:1).

С тим у ве зи при пре мљен је и ан кет ни упит ник за из ја шња ва-
ње о усло ви ма пре се ље ња до ма ћин ста ва (ор га ни зо ва но пре се ље ње, 
ин ди ви ду ал но и усме ре но ин ди ви ду ал но) и еви ден ци ју по да та ка о 
до ма ћин стви ма и објек ти ма до ма ћин ста ва у на се љу, уса гла шен са 
усво је ним Про грам ским за дат ком за из ра ду Про гра ма пре се ље ња 
(де ла) на се ља Ско баљ и по твр ђен од уче сни ка у ре а ли за ци ји пре се-
ље ња (Оп шти на Лај ко вац, ЈП ЕПС, Огра нак РБ Ко лу ба ра). 

По пу ња ва њем ан кет ног упит ни ка на ли цу ме ста на ло ка ци ји 
до ма ћин ства у на се љу Ско баљ еви ден ти ра ни су сле де ћи по да ци : 
да ли вла сник или су вла сни ци жи ве на ис тој или на дру гој ло ка-
ци ји у на се љу, од но сно уко ли ко обје кат не ко ри сти вла сник већ 
ста на ри, ка кав је њи хов ста тус; ко ли ко по ро ди ца ста ну је у објек ту, 
број чла но ва до ма ћин ства, по да ци о ста ро сти и по лу сва ког чла на 
до ма ћин ства, бро ју за по сле них чла но ва до ма ћин ства, ре ги стро ва-
них по љо при вред ни ка, пен зи о не ра (лич них и по ро дич них, по љо-
при вред них) у до ма ћин ству и бро ју уче ни ка у до ма ћин ству ко ји 
по ха ђа ју основ ну, сред њу шко лу или фа кул тет; да ли до ма ћин ство 
по се ду је сто ку и по љо при вред не ма ши не. За по тре бе еви ден ци је 
обје ка та до ма ћин ста ва при ку пље ни су по да ци о глав ној стам бе ној 
згра ди (на ста ње ност, го ди на из град ње, број ста но ва, спрат ност, 
БГП/БГРП, вр ста ма те ри ја ла зи до ва, опре мље ност ин ста ла ци ја ма) 
и по да ци о по моћ ним објек ти ма (стам бе ним и еко ном ским).

За по тре бе пре се ље ња до ма ћин ста ва из на се ља у зо ни ути ца-
ја ПК „Там на ва – за пад но по ље” (Ма ли Бо рак), РБ „Ко лу ба ра” је 
обез бе ђи ва ла ор га ни за ци о не и фи нан сиј ске пред у сло ве за уре ђе-
ње ло ка ци је „До бри чи ћа плац”, а и да ље ће ак тив но по др жа ва ти 
ре а ли за ци ју да љих про гра ма уре ђи ва ња.

Ски ца 48: Ло ка ци је за ор га ни зо ва но пре се ље ње до ма ћин ста ва  
и гро бља

2.2.Принципинакојимајезаснованаконцепцијапресељења

Кон цеп ци ја пре се ље ња на се ља за сно ва на је на по да ци ма, ре-
ше њи ма и од ред ба ма Про стор ног пла на. 

1) Пре зен та ци ја ло ка ци ја за пре се ље ње
Ста нов ни штво ће бла го вре ме но би ти оба ве ште но о ло ка ци-

ја ма за ор га ни зо ва но пре се ље ње. Ова ин фор ма ци ја би ће до ступ на 
пре за по чи ња ња кон ку ри са ња за гра ђе вин ске пар це ле ра ди њи хо-
ве рас по де ле. За сва ку ло ка ци ју гра ђа ни ће има ти на рас по ла га њу 
сле де ће ин фор ма ци је: 

– број рас по ло жи вих гра ђе вин ских пар це ла;
– по вр ши ну пар це ла и њи хо ву про стор ну дис по зи ци ју (из вод 

из ур ба ни стич ког пла на);
– тр жи шну вред ност пар це ле, од но сно па ри тет ни од нос ко ји 

ће се у слу ча ју ор га ни зо ва ног пре се ље ња при ме њи ва ти код утвр-
ђи ва ња на кна де; 

– по дат ке о ко му нал ној опре мље но сти ло ка ци је (во до вод, ка-
на ли за ци ја, ТТ мре жа, од вод от пад них во да, са о бра ћај ни це и др.);

– по да ци о објек ти ма јав них слу жби, од но сно о уда ље но сти 
обје ка та од но ве ло ка ци је (пред школ ска уста но ва, основ на шко ла, 
дом здра вља – ам бу лан та и др.). 

Ста нов ни штво ће мо ћи да до би је ове ин фор ма ци је на сле де-
ћи на чин:

– у ме сним за јед ни ца ма;
– пу тем штам па ног ма те ри ја ла, ко ји ће би ти до сту пан (а) јав-

ним об ја вљи ва њем у про сто ри ја ма ме сних за јед ни ца, и (б) за ин-
ди ви ду ал но ко ри шће ње; 

– на ре дов ним са стан ци ма у ме сној за јед ни ци на ко ји ма ће 
би ти при сут ни пред став ни ци оп шти не Лај ко вац (ур ба ни стич ка и 
дру ге слу жбе), ЈП ЕПС и Од бо ра за спро во ђе ње Про гра ма пре се-
ље ња;

2) Кри те ри ју ми за из бор и до де лу ло ка ци ја
Пре да ва ња ин фор ма ци ја о рас по ло жи вим ло ка ци ја ма на 

увид гра ђа ни ма, оба ве зно је де фи ни са ти кри те ри ју ме за из бор и 
до де лу ло ка ци ја од но сно кон крет них пар це ла. Овај ко рак је ва жан 
да би се пред у пре ди ле мо гу ће зло у по тре бе при ли ком до де ле пар-
це ла и цео по сту пак учи нио објек тив ним, отво ре ним и де мо крат-
ским; 

3) Кри те ри ју ми за ран ги ра ње до ма ћин ста ва при ли ком из бо ра 
ло ка ци је и из бо ра/ до би ја ња кон крет не пар це ле би ли би сле де ћи:

– опре де ље ње за ор га ни зо ва но пре се ље ње;
– по ло жај пар це ле у на се љу Ско баљ; 
– по зи ци ја пар це ле у од но су на ди на ми ку пре се ље ња, од но-

сно евен ту ал не фа зе пре се ље ња на се ља. 
Га ран то ва ње пра ва ста нов ни ци ма у про це су пре се ље ња об-

у хва та: 
– пра во на из бор из ме ђу по ну ђе них мо да ли те та/на чи на пре-

се ље ња (ор га ни зо ва но или ин ди ви ду ал но-по је ди нач но);
– пра во на бла го вре ме ну ин фор ма ци ју о усло ви ма и ро ко ви-

ма пре се ље ња;
– пра во на при хва тљи ве ро ко ве пре се ље ња;
– обо стра но по што ва ње пре у зе тих оба ве за и до го во ра; 
– пра во на пот пу ну и бла го вре ме ну ин фор ма ци ју о за кон-

ским и дру гим пра ви ма у про це су пре се ље ња.
Сва ко до ма ћин ство ко је се пре се ља ва има пра во да се опре-

де ли за је дан од по ну ђе них мо да ли те та пре се ље ња. 
ЈП ЕПС, Оп шти на и оста ли ак те ри у про јек ту пре се ље ња су 

у оба ве зи да бла го вре ме но, по шту ју ћи уна пред утвр ђе не ро ко ве, 
оба ве шта ва ју гра ђа не о свим пи та њи ма у ве зи са пре се ље њем. Ро-
ко ви за по је ди не ак тив но сти се утвр ђу ју у од го ва ра ју ћим до ку мен-
ти ма и од лу ка ма, уз прет ход ну са гла сност ЕПС-а, од но сно РБ „Ко-
лу ба ра”, Оп шти не и пред став ни ка Ме сних за јед ни ца. 

Ро ко ви пре се ље ња се утвр ђу ју та ко да гра ђа ни ма обез бе де 
ра зум но/при хва тљи во вре ме да из вр ше све при пре ме за пре се ље-
ње, као и да обез бе де ра зум но вре ме за до но ше ње од лу ке о сва-
кој фа зи пре се ље ња – од из бо ра мо да ли те та пре се ље ња и на кна де, 
уре ђе ња ло ка ци је, из град ње ку ће до са мог пре се ље ња. 

До го вор о обо стра ном по што ва њу пре у зе тих оба ве за и по-
сле ди ца ма кр ше ња де фи ни ше се на са мом по чет ку про јек та пре се-
ље ња. С јед не стра не, ова кав до го вор пру жа гра ђа ни ма га ран ци је 
о ис пу ње њу пре у зе тих оба ве за, а са дру ге шти ти ЕПС од фи нан-
си ра ња и пла ћа ња не по треб них ак тив но сти, у слу ча ју ако гра ђа-
ни од у ста ну од ре ше ња ко је су при хва ти ли у прет ход ном ко ра ку/
фа зи. 
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ЈП ЕПС, РБ „Ко лу ба ра” и оп шти на пре у зи ма ју оба ве зу да 

учи не до ступ ним све ин фор ма ци је о за кон ским и дру гим про пи-
си ма ве за ним за усло ве пре се ље ња, на ро чи то на од ред бе ко је се 
од но се на пра ва гра ђа на. Ово се од но си и на ме ђу на род не кон вен-
ци је ко је је др жа ва ра ти фи ко ва ла.

Као Уче сни ци у ре а ли за ци ји Про гра ма пре се ље ња, ЈП ЕПС и 
РБ „Ко лу ба ра” обез бе ди ће фи нан сиј ске усло ве, а оп шти на Лај ко-
вац ор га ни за ци о не, ин сти ту ци о нал не и дру ге усло ве за бла го вре-
ме ну при пре му, из ра ду и до но ше ње план ских до ку мен та за пре се-
ље ње на се ља и за из ра ду по треб не сту диј ске, план ске и тех нич ке 
до ку мен та ци је за спро во ђе ње Про гра ма пре се ље ња.

У ци љу бла го вре ме ног, ефи ка сног и це ло ви тог спро во ђе ња 
Про гра ма пре се ље ња, ЈП ЕПС, РБ „Ко лу ба ра” и оп шти на Лај ко-
вац, обра зо ва ће на па ри тет ној осно ви Од бор за пра ће ње пре се ље-
ња на се ља, у ко ји ће би ти укљу че ни и пред став ни ци ме сних за јед-
ни ца са План ског под руч ја. Од бор за пра ће ње пре се ље ња на се ља 
опе ра тив но ће над зи ра ти и кон тро ли са ти спро во ђе ње план ских 
до ку ме на та за пре се ље ње на се ља. Рад Од бо ра за пра ће ње пре се-
ље ња на се ља уре ђу је се По слов ни ком. 

Уче сни ци у по ступ ку пре се ље ња се оба ве зу ју да обез бе де 
пра во вре ме ни и кон ти ну и ра ни од нос са јав но шћу, пу тем сле де ћих 
об ли ка: 

– ор га ни зо ва ње ску по ва гра ђа на у на се љу; 
– из ве шта ва ње пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња; 
– пру жа ње са ве та, прав не и дру ге по мо ћи ста нов ни ци ма 

угро же них де ло ва на се ља. 
За од но се са јав но шћу и ко му ни ка ци ју са ста нов ни ци ма од-

го во ран је Од бор за пра ће ње пре се ље ња на се ља, ко ји је у оба ве зи 
да бла го вре ме но обез бе ди, пре ко струч них слу жби, ин фор ма ци је 
од зна ча ја за усло ве пре се ље ња сва ком за ин те ре со ва ном до ма ћин-
ству и вла сни ку не по крет но сти у угро же ним на се љи ма. 

ЈП ЕПС и РБ „Ко лу ба ра” и оп шти на Лај ко вац су оба ве зни да 
учи не до ступ ним све ин фор ма ци је о за кон ским и дру гим про пи-
си ма ве за ним за усло ве пре се ље ња, на ро чи то у ве зи са за кон ским 
и дру гим пра ви ма гра ђа на. Струч не слу жбе РБ „Ко лу ба ра” ће у 
скла ду са план ским до ку мен ти ма за пре се ље ње, оба вља ти струч-
не, ад ми ни стра тив не, имо вин ско-прав не и дру ге по сло ве на при-
пре ми и ор га ни за ци ји пресељењa. 

4) Фор ми ра ње струч не слу жбе и Од бо ра за пра ће ње пре се
ље ња 

У при прем ним фа за ма као и то ком тра ја ња/спро во ђе ња Про-
гра ма пре се ље ња, већ са да по сто ји и по ја ви ће се ве ли ки број по-
сло ва ко ји се мо ра ју ра ди ти кон ти ну и ра но, си сте мат ски и ор га ни-
зо ва но, у стал ној са рад њи са гра ђа ни ма на јед ној, и са спољ ним 
ак те ри ма пре се ље ња, на дру гој стра ни. Ве о ма је ва жно да ти по-
сло ви бу ду струч но и од го вор но ор га ни зо ва ни и во ђе ни, ка ко цео 
про је кат не би за па дао у те шко ће и био из ло жен ком про ми та ци ји 
и не по треб ним про бле ми ма. Због то га је нео п ход но фор ми ра ти 
по себ ну слу жбу (нај ве ро ват ни је у са ста ву РБ „Ко лу ба ра”) ко ја ће 
би ти од го вор на за при пре му и ор га ни за ци ју пре се ље ња на се ља и 
до ма ћин ста ва (са рад ња са до ма ћин стви ма, спе ци ја ли зо ва ни про-
гра ми, ко ор ди на ци ја из ра де ур ба ни стич ке до ку мен та ци је, пру-
жа ње прав не по мо ћи и ре ша ва ње прав них про бле ма, тех нич ка и 
струч на по моћ у из град њи обје ка та, кон так ти и са рад ња са ко му-
нал ним слу жба ма и др.).

ЈП ЕПС, од но сно РБ „Ко лу ба ра”, оп шти на Лај ко вац и ме-
сна за јед ни ца фор ми ра ће по се бан од бор за кон тро лу ре а ли за ци је 
усво је ног Про гра ма пре се ље ња. 

2.3.Изјашњавањестановника(домаћинстава)опонуђеним
локацијамаиусловимапресељења

То ком при пре ме и спро во ђе ња ан кет ног из ја шња ва ња и еви-
ден ци је обје ка та до ма ћин ста ва у на се љу Ско баљ за по тре бе из ра-
де Про стор ног пла на и овог про гра ма пре се ље ња (сеп тем бар 2016. 
го ди не) иден ти фи ко ва на су укуп но 135 вла сни ка не по крет но сти 
(стам бе них и дру гих објек ти до ма ћин ства и зе мљи ште у окућ ни-
ци) ко је је по треб но пре се ли ти; зна чај ни број њих су вла сни ци 
иде ал ног де ла зе мљи шта и обје ка та, од но сно не по крет но сти де ле 
са дру гим су вла сни ци ма; 

– укуп но 129 вла сни ка (или пред став ни ка су вла сни ка) ода-
зва ло се и по пу ни ло упит ник за еви ден ци ју и из ја шња ва ње, док 
је шест вла сни ка од би ло да уче ству је у еви ден ци ји; од ових шест 
вла сни ка че тво ро жи ве у Ско ба љу, а два не;

– при ли ком по пу ња ва ња упит ни ка 49 вла сни ка се из ја сни ло 
да са сво јим до ма ћин ством жи ве у Ско ба љу;

– за ор га ни зо ва но пре се ље ње опре де ли ло се 26 вла сни ка и 
то за ло ка ци ју „Вој ни круг” укуп но 19 и то 17 ко ји жи ве у Ско-
ба љу и два вла сни ка до ма ћин ста ва ко ји не жи ве у на се љу али су 
ин си сти ра ли да се и они из ја сне; за ло ка ци ју „До бри чи ћа плац” 
укуп но се дам вла сни ка што је у оба слу ча ја ма ње не го по ну ђе ни 
број пла це ва;

– ни је дан ан ке ти ра ни вла сник ни је ис ка зао за ин те ре со ва ност 
за по ну ду ста но ва у цен трал ној зо ни Лај ков ца по тр жи шној вред-
но сти у за ме ну за екс про при са не не по крет но сти.

Да би се до би ли пот пу ни и ко нач ни по да ци за ре а ли за ци ју 
Про гра ма пре се ље ња по треб но је ор га ни зо ва ти но во из ја шња ва-
ње ста нов ни ка/до ма ћин ста ва о по ну ђе ним усло ви ма пре се ље ња. 
Циљ је ко нач но из ја шња ва ње гра ђа на/до ма ћин ста ва о мо да ли те ту 
пре се ље ња (ор га ни зо ва но или на кна да ис кљу чи во у нов цу), ло ка-
ци ји за ко ју се до ма ћин ство опре де љу је, по ло жа ју пар це ле и др. 
Из ја шња ва ње тре ба да дâ по у зда не по дат ке о бро ју до ма ћин ста-
ва ко ја су опре де ље на за ор га ни зо ва но пре се ље ње, о по ло жа ју и 
ве ли чи ни пар це ле у но вом на се љу, као и еле мен те за фор ми ра ње 
за јед ни ца су сед ства, од но сно ком шиј ских гру па ци ја. По ну ђе не ло-
ка ци је ће прет ход но би ти да те на јав ни увид, са свим по треб ним 
ин фор ма ци ја ма та ко да се гра ђа ни мо гу оба ве сти ти о свим по је-
ди но сти ма. По ну ђе не ло ка ци је мо ра ју би ти раз ра ђе не на на чин и 
у еле мен ти ма да гра ђа ни мо гу да пре по зна ју свој ин те рес да жи ве 
на кон крет ној ло ка ци ји. Из ја шња ва ње се спро во ди по сле пре до ча-
ва ња гра ђа ни ма на чи на опре де љи ва ња за ло ка ци ју.

Оп шти на ће на сто ја ти да обез бе ди ин фор ма ци ју о гра ђе вин-
ским пар це ла ма ко је мо гу би ти до ступ не на тр жи шту до ма ћин стви-
ма ко ја се опре де ле за ин ди ви ду ал но пре се ље ње. Раз лог за ово је 
да се из бег не сти хиј но и не план ско на се ља ва ње на не ур ба ни зо ва на 
руб на под руч ја на се ља и у зо не ко је ни су пла ни ра не за на се ља ва ње. 

3. ПРО ЦЕ НА ТРО ШКО ВА ПРЕ СЕ ЉЕ ЊА НА СЕ ЉА

Про це на тро шко ва пре се ље ња на се ља из вр ше на је на осно ву 
за ко на и дру гих про пи са из обла сти зе мљи шне по ли ти ке и гра ђе-
ви нар ства и дру гих срод них обла сти, тех нич ких нор ма ти ва и стан-
дар да и струч не прак се, уз ува жа ва ње ста во ва и ин те ре са ко ри-
сни ка екс про при ја ци је, соп стве ни ка не по крет но сти и ста нов ни ка 
на се ља, у од но су на мо да ли те те пре се ље ња и на кна де за екс про-
при са не не по крет но сти. 

За по тре бе про це не де ла тро шко ва пре се ље ња, у окви ру фор-
ми ра ња ин фор ма ци о не ба зе Про гра ма пре се ље ња (Упит ник за 
еви ден ци ју по да та ка о до ма ћин стви ма и објек ти ма до ма ћин ста ва, 
сеп тем бар 2016), оба вље ни су те рен ски ра до ви на еви ден ти ра њу 
обје ка та за утвр ђи ва ње кван ти та тив них еле ме на та про це не вред-
но сти пре ма ја сно де фи ни са ним упут стви ма и кри те ри ју ми ма. 
Ква ли та тив ни еле мен ти утвр ђе ни су у истом пе ри о ду, у оби му по-
треб ном за ге не рал ну про це ну вред но сти оста лих не по крет но сти 
(згра да и пра те ћих обје ка та) у на се љу. При ли ком оба вља ња те рен-
ских ак тив но сти за по тре бе из ра де Про стор ног пла на, вр ше ни су 
по вре ме ни пре гле ди ста ња из гра ђе но сти у на се љу, и по том осно-
ву, и по осно ву про ме не це не гра ђе ња и тр жи шних це на из гра ђе-
них обје ка та из вр ше на је ко рек ци ја про це ње не укуп не вред но сти 
не по крет но сти до ма ћин ста ва ко ја се пре се ља ва ју.

Про це ње ни тро шко ви пред ста вља ју део по треб них ула га ња у 
пре се ље ње на се ља, а у укуп ној струк ту ри ула га ња ис ка за ни су као:

– про це на вред но сти не по крет но сти у на се љу);
– тро шко ви из град ње и уре ђе ња јав них обје ка та и по вр ши на;
– тро шко ви уре ђе ња но ве(их ) ло ка ци је(а);
– дру ги тро шко ви. 

3.1.Основезапроценувредностинепокретности,полазни
ставови,критеријумиициљеви

Про це ни вред но сти не по крет но сти прет хо ди ле су обим не ак-
тив но сти и то на:

– утвр ђи ва њу (при ка зу, ана ли за ма и оце на ма) ста ња у на се љу, 
с об зи ром на про стор ни раз ме штај и на чин ко ри шће ња зе мљи шта 
и обје ка та, ста ње из гра ђе но сти про сто ра, струк ту ру из гра ђе но сти, 
тип, хо мо ге ност, на чин ко ри шће ња, ка па ци тет, екс пло а та ци о но 
ста ње и дру ге по ка за те ље ко ји ма се мо же у кван ти та тив ном и ква-
ли та тив ном сми слу оце ни ти из гра ђе ност;
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– еви ден ти ра њу, би лан си ра њу, упо ред ним ана ли за ма, вред-
но ва њу, об ра чу ни ма и нов ча ном ис ка зи ва њу вред но сти по је ди нач-
них не по крет но сти;

– при ба вља њу ре ле вант них тр жи шних и фи скал них по да та ка 
о раз ма тра ним ка те го ри ја ма за од но сно и ши ре под руч је, ана ли зи 
и упо ре ђи ва њу са про це ње ним вред но сти ма; 

– ис ка зи ва њу и су ми ра њу по је ди нач них про це ње них вред но-
сти на на чин и у окви ри ма ко ји би мо гли да од го ва ра ју пра вич ној 
на кна ди не ни жој од тр жи шне вред но сти свих не по крет но сти у 
на се љу чи ји су соп стве ни ци фи зич ка ли ца. 

Про це не вред но сти за две про пи са не ка те го ри је не по крет-
но сти (зе мљи ште и гра ђе вин ски објек ти) за сно ва не су на:– од ред-
ба ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи, За ко на о екс про при ја ци ји, 
за ко на и под за кон ских ака та у обла сти ру дар ства, пу те ва, по љо-
при вред ног зе мљи шта и др.) и тех нич ким нор ма ти ви ма и стан дар-
ди ма из обла сти гра ђе ви нар ства и дру гих обла сти;

– мо да ли те ти ма на кна де за екс про при са не не по крет но сти са др-
жа ним у кон цеп ци ји пре се ље ња, ста во ви ма и ин те ре си ма ко ри сни ка 
екс про при ја ци је и соп стве ни ка не по крет но сти и ста нов ни штва;

– по да ци ма при ба вље ним у окви ру ан ке те о на чи ну ко ри шће-
ња по је ди нач них обје ка та до ма ћин ста ва и на осно ву уви да у зва-
нич не по дат ке из об је ди ње не ка та стра не по крет но сти за КО Ско-
баљ у од но су на на чин ко ри шће ња зе мљи шта; 

– струч ној, управ ној и суд ској прак си уоп ште и у окви ру пот-
пи са них спо ра зу ма о на кна ди за екс про пи са не не по крет но сти и 
по кре ну тим по ступ ци ма екс про при ја ци је на пред мет ном и су сед-
ним под руч ји ма.

Про це на вред но сти обје ка та до ма ћин ста ва, дру гих обје ка та у 
сво ји ни гра ђа на и трај них за са да

Као гра ђе вин ски објек ти до ма ћин ста ва еви ден ти ра ни су: 
стам бе не згра де, ста но ви и по слов не про сто ри је, по моћ ни стам бе-
ни и дру ги по моћ ни објек ти, објек ти за уз гој сто ке и сме штај или 
пре ра ду по љо при вред них про из во да и дру ге еко ном ске и по моћ-
не згра де ко је су у по се ду до ма ћин ства, а на ла зе се на ло ка ци ји 
ко ју је пред став ник до ма ћин ства при ли ком по пу ња ва ња ан кет ног 
упит ни ка на зна чио као окућ ни цу. 

Вред ност обје ка та до ма ћин ста ва, као основ на и за кон ски 
про пи са на ка те го ри ја, про це ње на је на осно ву про сеч не на бав не 
– гра ђе вин ске вред но сти за по је ди нач не вр сте обје ка та, при ме ном 
по сту па ка ви ше кри те ри јум ске па ра ме три за ци је на утвр ђе но (фак-
тич ко) од но сно оце ње но ста ње. За ма њи број до ма ћин ста ва, ко ја 
су од би ла да се за њи хо во до ма ћин ство из вр ши сни ма ње обје ка та 
или су би ла не до ступ на у вре ме те рен ских ра до ва, фак тич ко ста-
ње је утвр ђе но пре гле дом у по ступ ку сни ма ња ста ња из гра ђе но сти 
на се ља у це ли ни и на осно ву фо то гра ме триј ског сни ма ња. За зо не 
пре се ља ва ња у це ли ни, укуп на вред ност свих обје ка та до ма ћин-
ста ва и оста лих обје ка та гра ђа на је про це ње на на 8.097.485 евра. 

Укуп на про це ње на вред ност мо же би ти уве ћа на за око 3% у 
од но су на про це ње не вред но сти обје ка та до ма ћин ста ва и оста лих 
обје ка та гра ђа на, с об зи ром на: про ме не на ста ле у на се љу и за кон ску 
оба ве зу да се на кна да за екс про при са ну не по крет ност мо ра утвр ди-
ти као тр жи шна вред ност (ре ал не про ме не вред но сти це не ра да, гра-
ђе вин ских ма те ри ја ла и тран спорт них тро шко ва, тро шко ва уре ђе ња 
зе мљи шта и при кљу ча ка на ко му нал ну ин фра струк ту ру) у мо мен ту 
пот пи си ва ња спо ра зу ма, по сто ја ње не по крет но сти ко је ни су би ле 
пред мет сни ма ња а мо гле би би ти пред мет спо ра зу ма у по ступ ку 
екс про при ја ци је као што су пољ ске згра де и дру ги објек ти ло ци ра ни 
ван окућ ни це, при су ство обје ка та на ко је гра ђа ни ни су ука за ли као 
на објек те ко ји су у упо тре би или на скри ве не ра до ве и по зи ци је код 
сни мље них обје ка та, што за јед но из но си 8,340.410 евра. 

Про це на вред но сти зе мљи шта
За зе мљи шне че сти це гру пи са не у це ли ну окућ ни це (пре ма 

про стор ном и вла снич ком ста њу и за те че ном на чи ну ко ри шће ња) 
утвр ђу је се об ра чун ска по вр ши на при ме ном па ри тет них вред но-
сних кри те ри ју ма и то про стом и не по сред ном ди стри бу ци јом 
по вр ши на с тим што се као гра ђе вин ско зе мљи ште утвр ђу је по-
вр ши на до 20 ари по ку ћи шту, та ко да се на 10 ари из гра ђе ног зе-
мљи шта при ме њу је мак си мал на тр жи шна вред ност гра ђе вин ског 
зе мљи шта (из ван гра ђе вин ског под руч ја). 

По вр ши не зе мљи шта у окви ру окућ ни це ко је се не ће сма-
тра ти зе мљи штем за ре дов ну упо тре бу из гра ђе них обје ка та, об-
ра чу на ва ју се пре ма ка те го ри за ци ји об ра ди вог по љо при вред ног 
зе мљи шта. Об ра чун ска вред ност об ра ди вог и шум ског по љо при-
вред ног зе мљи шта утвр ђе на је пре ма бо ни те ту зе мљи шта, мо гућ-
но сти ме ха ни зо ва не об ра де, уда ље но сти од еко ном ског дво ри шта, 

пре ма по ло жа ју и са о бра ћај ној до ступ но сти, кул ту ри и ка та стар-
ској кла си и про мет ној вред но сти зе мљи шта у на се љу и оп шти ни 
Лај ко вац 

Укуп на вред ност зе мљи шта у на се љу ко је је мо гу ћи пред мет 
екс про при ја ци је утвр ђе на је у из но су од 3,675.000 евра.

Пред мет про це не вред но сти трај них за са да су за ко ном про-
пи са не ка те го ри је не по крет но сти, као што су воћ ња ци или ви но-
гра ди ко ји да ју пло до ве и по је ди нач ни за са ди са мо овог ти па, мла-
ди ви но гра ди и воћ ња ци ко ји не да ју пло до ве, по је ди нач на ста бла 
и чо ко ти, ра сад ни ци, зре ла и мла да шу ма, за са ди на гра ђе вин ском 
зе мљи шту, по шу мља ва ња и ве штач ка по шу мља ва ња се ме ном. 

Фак тич ко ста ње утвр ђе но је кроз сни ма ње, пре гле дом за са да 
без пре ме ра ва ња, уви дом у по дат ке о ка та стар ском ста њу кул ту-
ра и кла са зе мљи шта и при ба вља њем од го ва ра ју ћих по да та ка од 
пред став ни ка до ма ћин ства при по пу ња ва њу ан кет ног упит ни ка у 
ле то/је сен 2016. го ди не.

За по тре бе утвр ђи ва ња вред но сти воћ ња ка или ви но гра да 
ко ји да ју пло до ве, од но сно за по је ди нач не за са де овог ти па про-
це ње на је тр жи шна вред ност не а мор ти зо ва них ин ве сти ци ја на 
њи хо вом по ди за њу и одр жа ва њу и оце њен из нос чи стог при но са – 
из гу бље на до бит, ста рост и плод ност, од но сно ве ге та тив ни и ге не-
ра тив ни по тен ци јал, а за мла ду и зре лу шу му вред ност дрв не ма се 
на па њу при ме ном ак ту ел них це на и кал ку ла ци ја це на пре ма це на-
ма еле мен тар них став ки на ло кал ном тр жи шту у от ку пу и пи јач ној 
про да ји (по да ци ко ри шће ни у ак ту ел ним на ла зи ма ве шта ка). 

Про це ње на вред ност трај них за са да је 986.400 евра, а пре-
ма од ред ба ма За ко на о екс про при ја ци ји ова вред ност се до да је 
на вред ност по љо при вред ног и гра ђе вин ског зе мљи шта у на се љу 
(уве ћа ва њи хо ву вред ност). 

На прин ци пи ма про це не вред но сти гра ђе вин ског, по љо при-
вред ног и оста лог зе мљи шта у на се љу не по сред но су за об ра чун 
вред но сти је ди ни це по вр ши не гра ђе вин ског зе мљи шта у на се љу и 
на ло ка ци ја ма по ну ђе ним за ме сто ор га ни зо ва ног пре се ље ња при-
ме ње ни па ри те ти ко је су са гла сно утвр ди ли оп шти на Лај ко вац и 
ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра.

Та бе ла 92:  Па ри те ти за об ра чун вред но сти је ди ни це по вр ши не 
гра ђе вин ског зе мљи шта 

Ло ка ци ја Ско баљ „Вој ни круг” „До бри чи ћа плац”
об ра чун ски ко е фи ци јент 1,0 2,0 1,0

Про це ње на вред ност не по крет но сти 
Вред ност не по крет но сти ко је су еви ден ти ра не као објек ти 

до ма ћин ста ва, оста ли објек ти гра ђа на, и зе мљи ште (и за са ди), у 
це ли ни из но си око 13.000.000 евра. 

3.2.Трошковиизградњеиуређењајавнихобјекатаиповршина

Из град ња јав них и ко му нал них обје ка та и по вр ши на за сни ва ће 
се на од ред ба ма овог про гра ма, од го ва ра ју ћем спо ра зу му из ме ђу ко-
ри сни ка екс про при ја ци је и оп шти не Лај ко вац ба зи ра ном на про гра-
му уре ђи ва ња гра ђе вин ског зе мљи шта и за кон ским усло вље но сти-
ма, што под ра зу ме ва обез бе ђе ње истих и бо љих усло ва ста но ва ња, 
оба вља ња де лат но сти и дру гих по тре ба пре се ље ног ста нов ни штва 
и у по гле ду мо гућ но сти ко ри шће ња на сељ ских функ ци ја и са др жа-
ја, ква ли тет ни јих од усло ва у по сто је ћем на се љу. 

Струч не слу жбе оп шти не ће про це ни ти по тре бе по ве ћа ња 
и про стор не ди стри бу ци је ка па ци те та на те ри то ри ји Лај ков ца у 
обла сти обра зо ва ња, кул ту ре, фи зич ке кул ту ре, деч је и со ци јал не 
за шти те, здрав ства, уре ђе ња ре кре а тив них по вр ши на, спорт ских 
те ре на, деч јих игра ли шта, пи ја ца и сл. услед при ли ва пре се ље ног 
ста нов ни штва. За ре а ли за ци ју ове вр сте на сељ ских са др жа ја на 
но вим ло ка ци ја ма, мо ра ју се прет ход но при пре ми ти и ве ри фи ко-
ва ти по себ ни про гра ми (као део оп штин ске по ли ти ке раз во ја), по-
мо ћу ко јих би се во ди ле ор га ни зо ва не и ко ор ди ни ра не ак тив но сти 
на обез бе ђе њу ло ка ци ја (зе мљи шта) и из град њи обје ка та. Из во ре 
фи нан си ра ња, као и ме ха ни зме за спро во ђе ње та квих про гра ма 
пре ци зи ра ће спо ра зум но уче сни ци у по ступ ку пре се ље ња.

Јав ни на сељ ски са др жа ји ко ји ће се за у зи ма ти пре ма ди на ми-
ци утвр ђе ној у Про стор ном пла ну: фуд бал ско игра ли ште, Основ на 
шко ла „Ди ми три је Ту цо вић” из Ја буч ја, цр ква са дво ри штем125 и 
се о ско гро бље. 
–––––––––––––––
125 Ме ђу соб ни од но си са СПЦ у ве зи са из ме шта њем цр кве у Ско ба љу ре гу ли са ће 

се по себ ним спо ра зу мом са Епар хи јом ва љев ском; Из ме шта ње цр кве ни је пред-
мет овог про гра ма пре се ље ња.
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Гра ђе вин ски објек ти на ме ње ни за јав не функ ци је и са др жа је 

у на се љу ло ци ра ни су у зо ни ши ре ња по вр шин ских ко по ва, али је 
њи хо во ко ри шће ње уз од го ва ра ју ће ме ре пра ће ња ста ња упо тре-
бљи во сти у гра ђе вин ско-кон струк тив ном сми слу, пе ри о дич но ге-
о дет ско сни ма ње на мре жи угра ђе них ре пе ра про ме не ге о ме три је 
и ви зу ел не пре гле де на тлу и са о бра ћај ни ца ма у не по сред ној око-
ли ни, мо гу ће до ро ка ко нач ног за у зи ма ња ло ка ци ја, по по тре би и 
за дру ге на ме не. 

На осно ву Ре ше ња о усва ја њу Анек са 3 Спо ра зу ма број 06-
30/16-II од 4. апри ла 2016. го ди не ко ји је за кљу чен из ме ђу ЈП ЕПС 
Огра нак РБ Ко лу ба ра и оп шти не Лај ко вац, кон ста то ва но је да су:

– Спо ра зу мом број 2-01-4110-163/И-352-46 од 29. ав гу ста 
2008. го ди не уре ђе на ме ђу соб на пра ва и оба ве зе уго во ре них стра-
на ко јим се уре ђу ју ме ђу соб ни од но си по пи та њу пре се ље ња обје-
ка та са јав ним функ ци ја ма са под руч ја КО Ма ли Бо рак и КО Ско-
баљ, у из но су од 3.222.000,00 евра као оба ве за РБ „Ко лу ба ра”;

– да је по осно ву овог спо ра зу ма РБ „Ко лу ба ра”до са да упла-
ти ла из нос од 2.113.808,49 евра;

– да од уго во ре ног из но са не из вр ше на оба ве за РБ „Ко лу ба-
ра”, из но си 1.108.191,51 евра;

– Спо ра зум не стра не су са гла сне да ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко-
лу ба ра део пре о ста ле оба ве зе из ми ри и то за фи нан си ра ње из град-
ње школ ске спорт ске ха ле у ОШ „Ди ми три је Ту цо вић” у Ја буч ју, 
у из но су од 650.000,00 евра, а пре о ста ли из нос оба ве зе нај ка сни је 
до 31. де цем бра 2017. го ди не.

Оп шти на Лај ко вац је за ин те ре со ва на да у 2017. го ди ни део 
пре о ста лих оба ве за усме ри за за вр ше так из град њу ПУ „Леп ти-
рић” у Лај ков цу и из град ње за тво ре ног ба зе на у Лај ков цу, а да се 
оста так ис ко ри сти у 2018. го ди ни.

3.3.Трошковиуређењалокацијазаорганизованопресељење
домаћинстава

Про це на тро шко ва уре ђи ва ња (при пре ма ња и опре ма ња) ло-
ка ци ја за пре се ље ње ба зи ра на је на ур ба ни стич кој до ку мен та ци ји 
за кон крет не ло ка ци је у по гле ду нео п ход ног оби ма и сте пе на уре-
ђи ва ња (у при пре ми су из ме не и до пу не ПГР Лај ков ца), на по да-
ци ма ко је су до ста вље ни од стра не оп шти не Лај ко вац, а мо гу да 
се од но се на при пре му про гра ма уре ђи ва ња зе мљи шта (1.544,020 
евра126) и на упо ред ним вред но сти ма за слич не ло ка ци је уре ђи ва-
не за по тре бе ор га ни зо ва ног пре се ље ња из зо на ру дар ских ак тив-
но сти.

Под уре ђе њем ло ка ци ја за пре се ље ње, под ра зу ме ва се да је 
зе мљи ште при пре мље но за из град њу, ко му нал но опре мље но од-
но сно да су из вр ше не сле де ће ак тив но сти:

– имо вин ска при пре ма од но сно при ба вља ње зе мљи шта и ре-
ша ва ње имо вин ско-прав них од но са (пре но сом ап со лут них пра ва 
за зе мљи ште у јав ној сво ји ни и тран сфор ма ци јом по љо при вред-
ног у гра ђе вин ско зе мљи ште у усло ви ма сло бод ног про ме та и тр-
жи шних ме ха ни за ма за оста ло зе мљи ште); 

– прет ход ни при прем ни ра до ви (при ба вља ње ур ба ни стич ке 
до ку мен та ци је, ис тра жни ра до ви, ана ли зе, сту ди је и ела бо ра ти, 
при ба вља ње ге о дет ских и ге о ло шких под ло га и ур ба ни стич ких 
про је ка та);

– ин фра струк тур но и ко му нал но опре ма ње на се ља, из град ња 
укљу чу ју ћи и из ра ду ПГД и уна пре ђе ње по сто је ћих ин фра струк-
тур них обје ка та; 

– при пре ма зе мљи шта за град њу (раш чи шћа ва ње и укла ња ње 
обје ка та и пре ме шта ње по сто је ћих ин ста ла ци ја, раш чи шћа ва ње и 
са на ци ја те ре на, уре ђи ва ње јав них по вр ши на, из град ња ко му нал-
них обје ка та и ин ста ла ци ја до при кључ ка гра ђе вин ске пар це ле на 
те ин ста ла ци је);

– пар це ла ци ја гра ђе вин ског зе мљи шта за јав не и оста ле на-
ме не; 

– фор ми ра ње и усту па ње гра ђе вин ских пар це ла за из град њу 
обје ка та до ма ћин ства.

Тро шко ви при ба вља ња гра ђе вин ског зе мљи шта и опре ма ња 
ин фра струк тур ном мре жом, ко ја тре ба да оп слу жу је но во фор ми-
ра не стам бе не ло ка ци је, као и уре ђе ње јав них по вр ши на, де лом 
или у це ли ни, на те рет су ко ри сни ка екс про при ја ци је у КО Ско-
баљ по осно ву Спо ра зу ма о уре ђе њу ме ђу соб них од но са оп шти не 
–––––––––––––––
126 По дат ке о ло ка ци ја ма за ор га ни зо ва но пре се ље ње и об ра чун тро шко ва за њи хо во 

уре ђе ње при пре ми ле су струч не слу жбе оп шти не Лај ко вац у скло пу при пре ме 
пре се ље ња на се ља Ско баљ за по тре бе спо ра зу ма уче сни ка пре се ље ња.

Лај ко вац и ЈП ЕПС као уче сни ка у ре а ли за ци ји пре се ље ња на се ља 
Ско баљ (или не ког дру гог до ку мен та обли га ци о ног ка рак те ра) и 
од ред би по ла зних осно ва да се обез бе де од го ва ра ју ћи усло ви ста-
но ва ња на ло ка ци ја ма за ор га ни зо ва но пре се ље ње. 

Ста ње на ло ка ци ја ма на те ри то ри ји Оп шти не, ко је су би ле 
до ступ не за уре ђи ва ње у ре ал ним ро ко ви ма и као та кве по ну ђе не 
за ор га ни зо ва но пре се ље ње до ма ћин ста ва, та кво је да су нео п ход-
на ула га ња у објек те и мре жу ма ги страл ног и при мар ног зна ча ја 
(са о бра ћај ни це са објек ти ма и при па да ју ћом ин фра струк ту ром за 
ве зу ло ка ци ја са мре жом град ских/на сељ ских са о бра ћај ни ца; ма-
ги страл на и при мар на раз вод на мре жа и објек ти да љин ског гре ја-
ња; ТС, ни ско на пон ска елек тро мре жа и јав на ра све та; фе кал ни и 
ки шни ко лек то ри; при мар на во до вод на мре жа и др.).

Тр жи шна вред ност зе мљи шта на ло ка ци ја ма за пре се ље ње 
сра змер но је уве ћа на тро шко ви ма за ње го во уре ђе ње и тро шко ви-
ма за из град њу јав них обје ка та, а де ли мич но се из у зи ма из на кна-
да за екс про при са не не по крет но сти, при ме ном ра ни је утвр ђе ног 
па ри те та за раз ме ну зе мљи шта.

Ло ка ци ја „Вој ни круг” – По ро дич но ста но ва ње сред ње гу
сти не у цен трал ној зо ни 

Mогућа је из град ња обје ка та по ро дич ног ста но ва ња у цен-
трал ној зо ни гра да, а до зво ље не су и све ком па ти бил не на ме не. 
Од нос ста но ва ња и де лат но сти по је ди нач не гра ђе вин ске пар це ле 
је ста но ва ње 60–100% де лат но сти 0–40%. За бра ње на је из град-
ња ин ду стриј ских и про из вод них ком плек са и обје ка та. Из ме-
ном ПГР-а, омо гу ћи ће се спро во ђе ње пла на ра ди обез бе ђе ња по-
треб них гра ђе вин ских пар це ла у окви ру стам бе не це ли не „Вој ни 
круг”.

За по тре бе фор ми ра ња гра ђе вин ских пар це ла и са о бра ћај ни-
ца по треб но је ура ди ти про је кат пар це ла ци је и пре пар це ла ци је.

Стам бе на це ли на „До бри чи ћа плац”
Пре ма Пла ну де таљ не ре гу ла ци је „Там на ва” Лај ко вац („Слу-

жбе ни гла сник оп шти не Лај ко вац”, број 1/08) и Про јек ту пре-
пар це ла ци је и пар це ла ци је, ре а ли зо ва на је стам бе на це ли на „До-
бри чи ћа плац” са фор ми ра них 24 гра ђе вин ских пар це ла. Од то га 
не до де ље них је де вет гра ђе вин ских парцелa. По треб но је из гра ди-
ти ули цу Во ји сла ва Или ћа до рас кр сни це са ули цом Ми ле не Па-
вло вић Ба ри ли, у ду жи ни око 300 m.

Укуп ни тро шко ви уре ђе ња ло ка ци ја за ор га ни зо ва но пре се-
ље ње укљу чу ју ћи тро шко ве ко ји се у овом мо мен ту не мо гу са гле-
да ти из но се око 900.000 евра.

3.4.Другитрошковикојисеодносенапресељењенасеља
Скобаљ

У на се љу Ско баљ жи ви 135 ста нов ни ка у 49 до ма ћин ста ва. 
Од укуп ног ан ке ти ра ног бро ја ста нов ни ка, 71 ста нов ник је му-
шког по ла, а 64 жен ског. У по пу ла ци ји до ми ни ра ста нов ни штво 
ста ри је од 40 го ди на (83 ста нов ни ка, или 61,5%), а 35 ста нов ни ка 
је ста ри је од 60 го ди на (26%). Ме ђу ста нов ни ци ма ста ри јим од 60 
го ди на, де вет осо ба жи ви у са мач ким до ма ћин стви ма (од че га три 
же не).

У укуп ној по пу ла ци ји је све га де се то ро де це до 14 го ди на 
(шест ста ро сти до шест го ди на и че ти ри ста ро сти 6–14 го ди на). 
Од укуп ног бро ја ста нов ни ка, за по сле но је 44 ста нов ни ка, од че га 
ве ћи на ра ди у др жав ним пред у зе ћи ма и ин сти ту ци ја ма, код при-
ват ног по сло дав ца ра ди је дан ста нов ник, а тро је има ју соп стве но 
пред у зе ће. Пен зи о не ра је 30, од че га су све га тро је по љо при вред-
ни пен зи о не ри. 

У на се љу је ре ги стро ва на са мо стал на тр го вач ка рад ња за 
про да ју ме шо ви те ро бе, од бит ног зна ча ја за днев но снаб де ва ње, 
ка ко ста нов ни ка Ско ба ља, та ко и су сед них де ло ва Ја буч ја. С об зи-
ром да ра ди као је ди на про дав ни ца те вр сте, од бит ног је зна ча ја 
да Уче сни ци пре се ље ња по др же њен рад до ко нач ног пре се ље ња 
на се ља, пру жа ју ћи на кна ду за рад за по сле них или дру ге по вољ но-
сти, чи ме би се на док на дио гу би так услед сма ње ног про ме та.

По себ ним фи нан сиј ским и дру гим ме ра ма, то ком пре се ље ња 
и адап та ци је на усло ве жи во та на но вом ме сту бо рав ка осо ба ма, 
тре ба пру жи ти по др шку ста рим и бо ле сним осо ба ма. По по тре-
би пру жи ти прав ну по моћ код ре а ли за ци је ра ни јих су вла снич ких 
пра ва осо ба ма жен ског по ла (осам осо ба). Две осо бе жен ског по ла 
има ју по тре бу ме ди цин ске и дру ге по др шке код пре се ље ња. 

Је дан број гра ђа на бо ра ви у Ско ба љу, а ле чи се у Бе о гра ду, с 
об зи ром на то да има ју ме сто пре би ва ли шта на те ри то ри ји гра да.
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Ак тив но сти на со ци јал ној по др шки тре ба усме ри ти и на дру-
га ра њи ва до ма ћин ства. Кроз ба зно ис тра жи ва ње у окви ру Про-
стор ног пла на ни је би ло мо гу ће са гле да ти све по тре бе и иден-
ти фи ко ва ти та ква до ма ћин ства, па овај део про це не со ци јал ног 
ути ца ја тре ба нај хит ни је спро ве сти у на се љу. Ра њи вим до ма ћин-
стви ма тре ба пру жи ти спе ци фич ну по моћ при пре се ље њу, у са-
рад њи са оп штин ским слу жба ма за со ци јал на пи та ња. По моћ ра-
њи вим гру па ма тре ба да укљу чи: по моћ то ком про це са пре се ље ња 
и на кна де, по моћ при се лид би, као и по моћ то ком пе ри о да по сле 
пре се ље ња. Ра њи ва до ма ћин ства кон сул то ва ти о вр сти по мо ћи ко-
ја им је по треб на за пре се ље ње (нпр. по себ не ме ре тран спор та за 
осо бе са фи зич ким хен ди ке пом, по моћ при на ла же њу и ку по ви-
ни но вог ста на, по моћ у при сту пу про гра ми ма са мо за по шља ва ња 
итд.) За угро же не ка те го ри је (до ма ћин ства са ве ли ким бро јем из-
др жа ва них чла но ва, до ма ћин ства са не за по сле ним из др жа ва о цем, 
за тим она са чла но ви ма чи је је здрав стве но ста ње угро же но, си ро-
ма шна до ма ћин ства и др.), при утвр ђи ва њу на кна де за екс про при-
са но зе мљи ште, омо гу ћи ти и до дат ну фи нан сиј ска по моћ, ка ко би 
се обез бе ди ло да њи хо ва ег зи стен ци ја не бу де угро же на екс про-
при ја ци јом и да мо гу да по но во за поч ну сво је жи во те.

Про це њу је се да су за све ак тив но сти на со ци јал ној по др шки 
по треб на сред ства у из но су од око 320.000 евра.

За вла сни ке по слов них про сто ри ја (ло ка ли и сл.) ко је ни су 
по љо при вред ног ти па обез бе ди ће се на кна да тро шко ва пре се ље-
ња по слов ног про сто ра ко ји је пред мет екс про при ја ци је, укљу чу-
ју ћи и ин вен тар, као и вред ност уло же них ин ве сти ци ја.

Оста ли тро шко ви пре се ље ње, као што је на кна да за пре се ље-
ње по кућ ства, дру гих ства ри и до ба ра, као и пре воз по љо при вред-
них ма ши на и ала та, ко ји ни су мо гли би ти по је ди нач но са гле да ни 
и об ра чу на ти пре ма вр сти и оби му, ку му ла тив но се про це њу ју на 
око 230.000 евра.

Пре ма по да ци ма ко је је до ста ви ла оп штин ска упра ва, а с об-
зи ром на из у зе тан со ци јал ни при ти сак по свим пи та њи ма из над-
ле жно сти ло кал не са мо у пра ве и ре а ли зо ва на фи нан си ра ња из оп-
штин ског бу џе та, до са да, као и оче ки ва на и нео п ход на у на ред ном 
пе ри о ду, ре ал но се оче ку је фи нан сиј ска по др шка од ЈП ЕПС, као 
дру штве но од го вор не ком па ни је, за је дан део по треб них ак тив но-
сти на одр жа њу и уна пре ђе њу стан дар да ин фра струк тур не опре-
мље но сти у на се љи ма ко је су оче ки ва но ме сто пре се ље ња.

Та бе ла 93:  Про це на ОУ Лај ко вац у ве зи са оче ки ва ном  
фи нан сиј ском по др шком 

ИЗ ГРАД ЊА МА ГИ СТРАЛ НИХ ИН ФРА СТРУК ТУР НИХ ВО ДО ВА
За во до снаб де ва ње Ја буч ја (ин ди рект но из ло же но ути ца ју ру дар-
ских ра до ва) и Лај ков ца, где 25% ста нов ни штва чи ни ста нов ни-
штво пре се ље но због ши ре ња ко по ва.

2.000.000 евра

ИЗ ГРАД ЊА ГРАД СКЕ ТО ПЛА НЕ И ДИ СТРИ БУ ТИВ НОГ СИ СТЕ МА ДА ЉИН-
СКОГ ГРЕ ЈА ЊА НА СЕ ЉЕ НОГ МЕ СТА ЛАЈ КО ВАЦ
Из град ња објек та Град ске то пла не, укуп не ин ста ли са не сна ге 10 MW
Из град ња ди стри бу тив ног си сте ма да љин ског гре ја ња на се ље ног 
ме ста Лај ко вац.
Укупна инвестиција 10.000.000,00 ЕВРА. Учешће ЕПС-а у инвес-
тицији је 20%.

2.000.000 евра

УКУП НО 4.000.000 евра

Тро шко ви пре се ље ња на се ља мо гу би ти уве ћа ни за не ке спе-
ци фич не и не пред ви ђе не (скри ве не) тро шко ве, ко ји се ни су мо гли 
са гле да ти или пред ви де ти. Као спе ци фич ни, мо гу на ста ти и тро-
шко ви ис тра жи ва ња и об ра де у слу ча ју на и ла ска на ар хе о ло шка 
на ла зи шта или ар хе о ло шке пред ме те на те ри то ри ји по сто је ћег 
или но вог(их) на се ља. и то тро шко ви ан га жо ва ња ар хе о ло га (над-
ле жни за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре), сред ства за ис тра-
жи ва ње, за шти ту, чу ва ње, пу бли ко ва ње и из ла га ње евен ту ал них 
ар хе о ло шких на ла за до пре да је на чу ва ње овла шће ној уста но ви 
за шти те.

Не пред ви ђе ни тро шко ви су и они ко ји мо гу на ста ти:
– у спро во ђе њу по ступ ка екс про при ја ци је (нпр. управ ни и 

суд ски спо ро ви); 
– код зах те ва да се ли цу ко ме је по љо при вред но зе мљи ште 

из вор ег зи стен ци је обез бе ди исто та кво на дру гој ло ка ци ји, при 
че му се мо ра ју пред у зе ти ме ре на евен ту ал ном по ди за њу бо ни те та 
при ба вље ног зе мљи шта; 

– као на кна де за усе ве или не у бра не пло до ве у слу ча ју да ко-
ри сник екс про при ја ци је при сту пи ра до ви ма пре до спе ћа усе ва; 

– тро шко ви ко ји би мо гли на ста ти код уре ђе ња, опре ма ња и 
функ ци о ни са ња по сто је ћег на се ља до ње го вог ко нач ног пре се ље ња. 

4. ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ ГРО БЉА

4.1.Полазнеоснове

У скла ду са ди на ми ком раз во ја ру дар ских ра до ва, ме сно гро-
бље у на се љу Ско баљ тре ба из ме сти ти у пр вој фа зи. С то га је са 
при прем ним и прет ход ним ра до ви ма за по че то у прет ход ном пе ри-
о ду, а они су де ли мич но ре а ли зо ва ни и то ком из ме шта ња ме сног 
гро бља у Ма лом Бор ку, су сед ном на се љу ко је се пр во на шло на 
прав цу раз во ја по вр шин ског ко па.

РБ „Ко лу ба ра” је ста нов ни ци ма на се ља Ско баљ обез бе ди ла 
уре ђе ње ло ка ци је но вог ме сног гро бља на две ло ка ци је (ме сно 
гра бље у Ја буч ју и град ско гро бље у Лај ков цу) и ор га ни зо ва но из-
ме шта ње гроб них ме ста са ме сног гро бља на но ву ло ка ци ју о че-
му ће ста нов ни ци и за ин те ре со ва на јав ност би ти бла го вре ме но и 
де таљ но ин фор ми са ни.

Ра ди иден ти фи ка ци је ста ра ла ца и из ја шња ва ња о усло ви ма 
из ме шта ња гроб них ме ста, у на се љу Ско баљ, на кон оба вље ног 
јав ног по зи ва, ор га ни зо ва ће се и спро ве сти из ја шња ва ње. Ста ра-
о ци гроб них ме ста на ме сном гро бљу у Ба ро шев цу из ја сни ће се 
да ли су за:

– ор га ни зо ва но (за јед нич ко) из ме шта ње гроб них ме ста, што 
под ра зу ме ва да се у це ло сти оба ви из ме шта ње гроб ног ме ста на 
но во гро бље, од но сно: де мон та жа над гроб ног спо ме ни ка, оп се га, 
пло че и сл., екс ху ма ци ја по смрт них оста та ка и њи хов сме штај у 
спе ци јал не сан ду ке, за тр па ва ње и дез ин фек ци ја гроб ног ме ста, 
тран спорт спо ме ни ка и по смрт них оста та ка до иза бра не ло ка ци је, 
уко па ва ње по смрт них оста та ка, мон та жа над гроб ног спо ме ни ка и 
оп се га и уре ђе ње гроб ног ме ста; по сту пак пре се ље ња вр ши се (по 
же љи) у при су ству ста ра о ца; уко ли ко до ђе до оште ће ња над гроб-
ног спо ме ни ка и оп се га, из вр ши ће по прав ка или из ра да но вог; или

– ин ди ви ду ал но (по је ди нач но) пре се ље ње гроб них ме ста, 
што под ра зу ме ва да РБ „Ко лу ба ра” оба ви де мон та жу над гроб ног 
спо ме ни ка, оп се га и сл. и екс ху ма ци ју и пре нос по смрт них оста-
та ка, а да ста ра лац гроб ног ме ста оба ви сам пре о ста ле ак тив но-
сти, уз од го ва ра ју ћу на кна ду тро шко ва од стра не РБ „Ко лу ба ра”; 
ста ра лац је ду жан да бла го вре ме но обез бе ди но во гроб но ме сто 
с об зи ром на то да се пре се ље ње мо ра оба вља ти пре ма ди на ми ци 
утвр ђе ној у Про гра му пре се ље ња;

– пре се ље ње гроб них ме ста за ко је се не мо гу утвр ди ти ста-
ра о ци, као и над гроб них спо ме ни ка ко ји се еви ден ти ра ју као кул-
тур но на сле ђе би ће из вр ше но у скла ду са ва же ћим про пи си ма;

– ра ди уре ђе ња на чи на и усло ва из ме шта ња по сто је ћег гро-
бља и усло ва ко ри шће ња ре зер ви са них гро бо ва, нео п ход но је из-
вр ши ти де таљ но сни ма ње гроб них ме ста и иден ти фи ка ци ју ста ра-
ла ца гроб них ме ста са ре зер ви са ним гро бо ви ма;

– на гро бљу у Лај ков цу је 650, а на гро бљу у Ја буч ју 220 
гроб них ме ста рас по ло жи вих у де ло ви ма за из ме шта ње. Обе ло-
ка ци је се одр жа ва ју и при пре мље не су за по че так са хра њи ва ња, а 
еле мен ти уре ђе ња (ста зе, оп се зи, спо мен обе леж ја) би ће уре ђе ни 
на кон са хра њи ва ња. До са да шњим ак тив но сти ма на сни ма њу ста-
ња на по сто је ћем гро бљу је уоче но 651 гроб но ме сто;

– об ја вљен је по зив за из ја шња ва ње (ме диј ско оба ве шта ва-
ње) и оче ку је се да ће се ста ра о ци са ми ода зва ти. У ме ђу вре ме ну 
ће се при ре ди ти спи сак пре о ста лих ста ра ла ца. До са да шњи од зив 
ста ра ла ца је за до во ља ва ју ћи. Ста ра о цем се сма тра ју при род ни на-
след ни ци пре ми ну лог без об зи ра на ме сто пре би ва ли шта и чла но-
ви по ро ди це ко ји има ју по себ ну од го вор ност;

– то ком из ме шта ња гро бља у Ма лом Бор ку од ре ђе на су сред-
ства у из но су од 220.704.216,00 ди на ра за уре ђе ње ове две ло ка-
ци је. У ту це ну су ура чу на та из ра да план ске до ку мен та ци је, при-
ба вља ње ло ка ци је за уре ђе ње и пре се ље ње, из град ња при ступ них 
пу те ва, а у Ја буч ју и из град ња ка пе ле. На обе ло ка ци је при бли жно 
је обез бе ђе но око 3.000 гроб них ме ста. Од то га за Ма ли Бо рак је 
би ло по треб но око 1.650 гроб них ме ста, а за Ско баљ ће би ти по-
треб но око 900 гроб них ме ста, укљу чу ју ћи ре зер ви са не гро бо ве 
на по сто је ћем гро бљу ко је се из ме шта.

При ли ком из бо ра ло ка ци је но вог гро бља мо ра ју би ти ис пу-
ње ни сле де ћи усло ви:

– зе мљи ште рав но или са бла жим на ги бом, су во, оце ди то, 
ван де пре си ја, та ко да је NPV ≥ 2,5 m, по мо гућ но сти ју жно екс-
по ни ра но;

– зе мљи ште до бро са о бра ћај но по ве за но са на се љем, а ло ка-
ци ја по мо гућ ству на кра ју ата ра;
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– да пра вац до ми нант них ве тро ва ни је од гро бља пре ма на-

се љу;
– да под зем не во де не угро жа ва ју објек те за снаб де ва ње во-

дом за пи ће и дру ге по тре бе;
– да гро бље по сво јој ве ли чи ни мо же би ти у упо тре би нај ма-

ње 100 го ди на;
– да је нај ма ња уда ље ност од стам бе них обје ка та 50 m; 
– да је мо гу ћа ор га ни за ци ја гроб них по ља та ко да ве ћи број 

гроб них ме ста бу де у прав цу ис ток–за пад са спо ме ни ком на за пад-
ној стра ни.

По че так ре а ли за ци је пре се ље ња гро бља ве зан је за до но ше-
ње Од лу ке о за бра ни са хра њи ва ња на по сто је ћем гро бљу и од ре-
ђи ва њу но ве ло ка ци је за по је ди нач на са хра њи ва ња. 

За по тре бе из ра де тех нич ке до ку мен та ци је за евен ту ал ну до-
дат ну из град њу и уре ђе ње но вих гро ба ља (у ве зи са ис пу ње њем 

усло ва за из бор ло ка ци је) нео п ход но је из ра ди ти: од го ва ра ју ће ге-
о дет ске под ло ге; ге о ло шко-ге о тех нич ку до ку мен та ци ју на осно ву 
сту диј ско-ис тра жних ге о ло шких, хи дро ге о ло шких и ге о ме ха нич-
ких ра до ва (ла бо ра то риј ског ис пи ти ва ња узо ра ка из ис тра жних бу-
шо ти на и ја ма од го ва ра ју ће ду би не и угра ђе них пи је зо ме та ра и то 
утвр ђи ва ња са др жа ја еле ме на та у узор ци ма, струк ту ри и по ро зно-
сти тла с об зи ром на бр зи ну раз град ње и за др жа ва ње кон та ми нан-
те про ду ко ва не раз град њом ле ше ва, PPV, NPV и бр зи не кре та ња 
и ква ли те та под зем них во да у сми слу Пра вил ни ка о до зво ље ним 
ко ли чи на ма опа сних и штет них ма те ри ја у зе мљи шту и во ди за на-
вод ња ва ње и ме то да ма њи хо вог ис пи ти ва ња („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 23/94), као и оце не мо гућ но сти ку му ла тив них за га ђе ња); 
при ба ви ти кон зер ва тор ске усло ве и пре по ру ке у ве зи са уре ђе њем 
ме ста из ме шта ња вред них ста рих спо ме ни ка са по сто је ћег гро бља 
над ле жног за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. 

Ски ца 49. Дис по зи ци ја ме сног гро бља у Ско ба љу и ло ка ци ја но вих гро ба ља

4.2.Концептпресељењагробља

Пре се ље ње по сто је ћег гро бља мо ра се при пре ми ти, ор га ни-
зо ва ти и из вр ши ти у зах те ва ном ро ку ко ји од го ва ра рас по ло жи вом 
вре ме ну 6 ме се ци, од до но ше ња од го ва ра ју ћих од лу ка и дру гих 
нор ма тив но-прав них ак та до ко нач ног фор ми ра ња и за кљу че ња 
до ку мен та ци је о пре се ље њу гро бља на но ву ло ка ци ју. От по чи ња-
ње ра до ва је тре ну так уво ђе ња не по сред них из вр ши ла ца у по сао 
на кон окон ча ња у це ли ни или у нео п ход ном оби му прет ход них и 
при прем них ра до ва.

По сао пре се ље ња гро бља нео п ход но је спро ве сти са по себ-
ним пи је те том и уз ду жно по што ва ње и раз у ме ва ње за де ли кат ни 
по ло жај срод ни ка пре ми ну лих. 

Ре а ли за ци ја по је ди нач них ак тив но сти и про це ду ра и по-
сту пак пре се ље ња у це ли ни мо ра би ти у све му пре ма од ред ба-
ма сле де ћих за ко на и под за кон ских ака та: За ко на о ко му нал ним 

де лат но сти ма, по пи та њу над ле жно сти за од ре ђи ва ње ме ста, на чи-
на и вре ме на са хра њи ва ња као и оп ште над ле жно сти за ову вр сту 
ко му нал не де лат но сти; За ко на о са хра њи ва њу и гро бљи ма, ко јим 
је ре гу ли сан по сту пак са хра њи ва ња и уре ђе ња гро ба ља; и Пра вил-
ни ка о усло ви ма и на чи ну ис ко па ва ња и пре но ше ња умр лих ли ца 
(„Слу жбе ни гла сник СРС”, бр. 56/76 и 52/82), ко ји је, на осно ву 
чла на 22. За ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти 
(„Слу жбе ни гла сник СРС”, број 48/75) до нет од стра не Ре пу блич-
ког се кре та ри ја та за здра вље и со ци јал ну по ли ти ку, а ко јим су де-
фи ни са ни по ступ ци ко јих се мо ра ју при др жа ва ти фи зич ка и прав-
на ли ца ко ја ће вр ши ти по сло ве при ис ко па ва њу, пре но су и уко пу 
по смрт них оста та ка.

Пре се ље ње је нор ма тив но и прав но уре ђе но од го ва ра ју ћим 
од лу ка ма оп шти не Лај ко вац о пре стан ку са хра њи ва ња на по сто-
је ћем гро бљу и уре ђе њу и ко ри шће њу гро бља на но вој ло ка ци ји 
чи ме ће се, из ме ђу оста лог, пре ци зи ра ти пра во ста ра ла ца гроб них 
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ме ста на трај но осло ба ђа ње на кна де за за куп за пре не та гроб на 
ме ста и оства ре не ре зер ва ци је. Екс ху ма ци ја, опре ма ње, пре нос и 
укоп по смрт них оста та ка тре ба да се оба ве пре ма по себ ном на ло-
гу оп штин ског ор га на упра ве и пре ма усло ви ма за екс ху ма ци ју и 
пре нос по смрт них оста та ка ко је про пи ше над ле жни са ни тар ни ин-
спек тор. Кон тро лу по ступ ка пре но са по смрт них оста та ка вр ши ће 
са ни тар на ин спек ци ја, а кон тро лу из во ђе ње ра до ва на пред мет ним 
гро бљи ма над ле жна ко му нал на ин спек ци ја. При во ђе ње пла ни-
ра ној на ме ни од но сно пре ко па ва ње зе мљи шта на кон из ме шта ња 
гроб них ме ста и из вр ше не са ни та ци је, ре гу ли ше се по себ ним на-
ло гом.

Пре се ље ње гро бља под ра зу ме ва чи тав низ ак тив но сти на 
при пре ми, фи нан си ра њу, ор га ни за ци ји, ко ор ди на ци ји, из вр ше њу 
ра до ва на пре се ље њу, пра ће њу и кон тро ли из вр ше ња ра до ва. У 
опе ра тив ном сми слу пре се ље ње се мо ра из ве сти пре ма пла ну – 
про јек ту ор га ни за ци је ра до ва из ра ђе ном на осно ву:

– по де ле по сто је ћег гро бља на про стор не це ли не – гроб на 
по ља пре ма дис по зи ци ји гроб них ме ста и бро ју гро бо ва, пре те-
жним го ди на ма по чи ва ња, на чи ну уре ђе ња и про сеч ној опре мље-
но сти гроб них ме ста;

– по зи ци је гроб ног по ља у од но су на по моћ не рад не и скла-
ди шне по вр ши не, бли зи ну стам бе них и јав них обје ка та у не по-
сред ној око ли ни, и мре жу пу те ва ко ји се мо гу ко ри сти ти за пре нос 
по смрт них оста та ка и еле ме на та спо ме ни ка;

– по вр ши ну гроб ног по ља с об зи ром на усло ве обез бе ђе ња и 
за шти те ра ди ли шта;

– по тре бу обез бе ђе ња сло бод ног при сту па гроб ним ме сти ма 
на За ду шни це и дру ге оби чај не да не и код по је ди нач них оби ла за ка 
у од но су на ме ре за шти те ра ди ли шта; 

– ре до след екс ху ма ци ја пре ма огра ни че њи ма у од но су на 
усло ве из вр ше ња (на при мер у пе ри о ду април – сеп тем бар вр ши ти 
ис кљу чи во екс ху ма ци је гро бо ва са ви ше од де сет го ди на по чи ва ња);

– ка па ци тет ло ка ци је за чу ва ње по смрт них оста та ка у од но су 
на иден ти фи ка ци ју гро бо ва и ко му ни ка ци ју са ста ра о ци ма, као и 
њи хо во опре де ље ње у од но су на ин ди ви ду ал но или ор га ни зо ва но 
из ме шта ње и дру ге об ли ке уче шћа ста ра ла ца у од ре ђе ним фа за ма 
пре се ље ња; 

– мо гућ ност ре а ли за ци је из ме шта ња гро бо ва са јед ног гроб-
ног по ља у про сеч ном тра ја њу од шест до де сет рад них да на.

По де ла на гроб на по ља и ре до след фор ми ра ња ра ди ли шта за 
из ме шта ње гроб них ме ста са став ни је део Опе ра тив ног пла на пре-
се ље ња гро бља и под ло га за из ра ду ди на мич ког пла на и пла но ва 
ор га ни за ци је ра до ва на пре се ље њу гро бља у це ли ни и по по је ди-
нач ним ак тив но сти ма и из вр ши о ци ма. 

Пре ма рас по ло жи вом вре ме ну за ре а ли за ци ју пре се ље ња у 
це ли ни, опе ра тив ни из вр ши о ци пре се ље ња тре ба да бу ду ор га ни-
за ци о но, тех нич ки и ка дров ски опре мље ни да обез бе де до во љан 
број еки па из вр ши ла ца за из ме шта ње про сеч но 10 гроб них ме ста 
днев но.

Из ме шта ње не и ден ти фи ко ва них гро бо ва, гро бо ва за ко је 
ни су утвр ђе ни ста ра о ци ни по сле ви ше по но вље них по ку ша ја а 
иден ти фи ка ци о ни по да ци ко ји се мо гу утвр ди ти са спо мен-обе-
леж ја ни су до вољ ни да би се мо гао из вр ши ти увид у ма тич не књи-
ге и гроб них ме ста по по себ но ис ка за ној во љи ста ра о ца, вр ши се 
по по себ ној про це ду ри та ко да Од бор за пре се ље ње гро бља пре-
у зи ма пра ва и оба ве зе ста ра о ца на тим гроб ним ме сти ма то ком 
по ступ ка пре се ље ња. На чин уре ђе ња и обе леж је но вог ме ста са-
хра њи ва ња на но вом гро бљу, за ове усло ве из ме шта ња, утвр ди ће 
за јед нич ки Од бор за пра ће ње пре се ље ња на се ља и Од бор за пре-
се ље ње гро бља, уз пу но уче шће за ин те ре со ва них гра ђа на и уз по-
што ва ње тра ди ци о нал них и оби чај них вред но сти. Мо гу ћи из бор 
ме ста са хра њи ва ња је у спо мен-ко стур ни ци, ка пе ли са крип том 
или за јед нич ким гроб ни ца ма са спо ме нич ким обе леж јем.

Пре се ље ње над гроб них спо ме ни ка ко ји би мо гли чи ни ти део 
кул тур ног на сле ђа вр ши се по по себ ном про гра му и усло ви ма над-
ле жног за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре.

4.3.Спровођењепресељењагробља

Пре се ље ње по сто је ћег ме сног гро бља у Ско ба љу по оби му, 
раз ли чи том са др жа ју ак тив но сти, по тре би син хро ни за ци је из вр-
ше ња ак тив но сти раз ли чи тих стру ка у усло ви ма свих пред мет них 
ра ди ли шта и рас по ло жи вим укуп ним ро ко ви ма за из вр ше ње, пре-
ва зи ла зи до са да ре а ли зо ва не слич не за дат ке и ор га ни за ци о на и 

опе ра тив на ис ку ства у струч ној прак си. С то га, при пре ма, ор га-
ни за ци ја и ре а ли за ци ја пре се ље ња мо ра би ти из вр ше на у све му 
пре ма Опе ра тив ном пла ну из ме шта ња ме сног гро бља ко ји ће би ти 
из ра ђен као им пле мен та ци о ни до ку мент на ба зи кон цеп ту ал них 
ре ше ња Про стор ног пла на, усво јен и спро ве ден са пу ном од го вор-
но шћу свих уче сни ка и из вр ши ла ца у по ступ ку.

За успе шно и ефи ка сно из вр ше ње по сло ва пре се ље ња гро-
бља по треб ни су од го ва ра ју ћи ин фра струк тур ни и ло ка циј ски 
усло ви, од но сно нео п ход но је обез бе ди ти:

– ква ли тет ну тех нич ку и дру гу ин фра струк ту ру на ло ка ци ји 
по сто је ћег гро бља и на но вој ло ка ци ји;

– про стор за сме штај де мон ти ра них спо мен обе леж ја и сме-
штај те рен ске ра ди о ни це у не по сред ној бли зи ни по сто је ћег гро бља;

– кан це ла риј ски про стор у бли зи ни по сто је ћег гро бља за 
сме штај ад ми ни стра тив ног осо бља, ком пју тер ске опре ме и кон-
так те са ста ра о ци ма гроб них ме ста и др.

При ли ком из бо ра из вр ши ла ца на по сло ви ма из ме шта ња 
стро го во ди ти ра чу на о њи хо вој по доб но сти у по гле ду га ран ци-
ја да сво јим по ступ ци ма или ри зич ним по на ша њем не ће иза зва ти 
ма те ри јал ну и не ма те ри јал ну ште ту и не га тив не ре ак ци је јав но-
сти, што под ра зу ме ва од го вор но по на ша ње и свих по је ди на ца ко је 
из вр ши лац ан га жу је за не по сред но из вр ше ње рад них опе ра ци ја. 

Од бор за пре се ље ње гро бља опе ра тив но пла ни ра, спро во ди 
и кон тро ли ше пре се ље ње. Од бор оства ру је све кон так те са ста ра-
о ци ма, над ле жним ор га ни ма и из вр ши о ци ма тј. ускла ђу је њи хо ва 
ан га жо ва ња и уче шће у по ступ ку пре се ље ња. До ку мен та ци ја се 
во ди у пи са ној фор ми на уна пред штам па ним, или на дру ги на чин 
при пре мље ним, уни фи ци ра ним обра сци ма. 

По сту пак пре се ље ња гроб ног ме ста, у опе ра тив ном сми слу, 
спро во ди се кроз из во ђе ње по је ди нач них ак тив но сти, од ко јих сва-
ка под ра зу ме ва из вр ше ње ви ше по себ них опе ра ци ја и уз ан га жо-
ва ње по треб ног бро ја из вр ши ла ца раз ли чи тог рад ног и струч ног 
про фи ла, сред ста ва и по треб ног вре ме на за из вр ше ње.

Про грам из ме шта ња гро бља у Ско ба љу пред ви ђа сле де ће 
гру пе ак тив но сти:

1) При прем не ак тив но сти ко је су ве ћим де лом оба вље не, а 
пре о ста ле ће се оба вља ти исто вре ме но са усва ја њем Про стор ног 
пла на:

– од ре ђи ва ње ло ка ци је гро бља за ор га ни зо ва но из ме шта ње;
– усва ја ње план ске до ку мен та ци је и по по тре би ур ба ни стич-

ког про јек та за но во гро бље;
– из ра да идеј ног и глав ног про јек та но вог гро бља;
– из ра да пла на ин фор ми са ња јав но сти; 
– усва ја ње Про грам ског за дат ка за из ра ду Опе ра тив ног пла на 

из ме шта ња;
2) При о ри тет не ак тив но сти:
– до но ше ње Од лу ке о ста вља њу ван упо тре бе гро бља у Ско-

ба љу и од лу ке о но вом ме сту са хра њи ва ња; 
– до но ше ње про пи са о одр жа ва њу и уре ђе њу но вих гро ба ља;
– кон сти ту и са ње Од бо ра за пре се ље ње гро бља;
– из ра да Опе ра тив ног пла на из ме шта ња; 
– иден ти фи ка ци ја ста ра ла ца гроб них ме ста и њи хо во из ја-

шња ва ње о на чи ну пре се ље ња;
3) Опе ра тив не ак тив но сти:
– ин фор ми са ње ста нов ни штва о те ку ћим и пла ни ра ним ак-

тив но сти ма;
– уре ђе ње ло ка ци је и опре ма ње објек та за чу ва ње екс ху ми ра-

них и по греб но опре мље них по смрт них оста та ка до са хра њи ва ња;
– ре а ли за ци ја ко нач ног из ја шња ва ња до ма ћин ста ва – иден ти-

фи ка ци ја ста ра ла ца гроб них ме ста;
– из ра да Про гра ма за шти те спо мен обе леж ја;
– уре ђе ње но вог ме сног гро бља; 
– де мон та жа спо ме ни ка;
– ор га ни за ци ја екс ху ма ци је и екс ху ма ци ја по смрт них оста та-

ка (по фа за ма);
– ин ди ви ду ал но са хра њи ва ње;
– ор га ни зо ва но са хра њи ва ње; 
– из ра да но вих спо ме ни ка и спо мен обе леж ја ко ја ће за ме ни-

ти оште ће не; 
– евен ту ал на из град ња и уре ђе ње спо мен ко стур ни це.
Исто вре ме но са екс ху ма ци јом, тран спор том и уко пом по-

смрт них оста та ка на но вој ло ка ци ји, пре ма од ре ђе ном ре до сле ду 
вр ши се де мон та жа, тран спорт и мон та жа над гроб них спо ме ни ка 
и опре ме. 
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Ди на ми ка ре а ли за ци је пре се ље ња гро бља у Ско ба љу пред-

ло же на у овом про гра му у ди рект ној је за ви сно сти од но си ла ца 
ак тив но сти, ло ка ци је на ко јој се оба вља ју рад ње, вр сте ак тив но сти 
као и обез бе ђе ња сред ста ва за по кри ва ње тро шко ва. По ла зе ћи од 
прет по став ке да ће прет ход не ак тив но сти на при пре ми из ме шта ња 

по сто је ћег гро бља би ти оства ре не у по треб ном оби му и ква ли тет-
но, ре а ли за ци ја ди на мич ког пла на је усло вље на пре све га вре ме-
ном от по чи ња ња ра до ва на пре се ље њу и евен ту ал ним за сто ји ма 
и пре ки ди ма ра до ва услед објек тив них окол но сти ко је се не мо гу 
пред ви де ти.

Ган то грам: Ди на ми ка пре се ље ња гро бља у Ско ба љу

Тро шко ви из ме шта ња по сто је ћег ме сног гро бља про це ње ни 
на укуп но 81.375.000 ди на ра, уве ћа ва ју се за тро шко ве из ра де опе-
ра тив ног пла на – про јек та из ме шта ња гро бља од 6.000.000 ди на ра 
и оста ле мо гу ће тро шко ве у из но су од 6.000.000 ди на ра.

Сред ства по треб на за из ра ду про јек та и из во ђе ње уре ђе ње 
ло ка ци је за јед нич ког са хра њи ва ња, са пре но сом и мон та жом спо-
мен-обе леж ја пре ма усло ви ма над ле жног за во да за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре, про це њу ју се у из но су од око 6.000.000 ди на ра, 
та ко да се укуп на сред ства по треб на за из ме шта ње ме сног гро бља 
у Ско ба љу про це њу ју у из но су од 100.000.000 ди на ра, од но сно 
око 800.000 евра.

5. СМЕР НИ ЦЕ ЗА ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈУ ПРО ГРА МА  
ПРЕ СЕ ЉЕ ЊА

Ре а ли за ци ја пре се ље ња на се ља Ско баљ, пре ма од ред ба ма 
Про стор ног пла на пре ци зи ра ним у окви ру овог про гра ма пре се-
ље ња, под ра зу ме ва чи тав низ ак тив но сти на при пре ми, ор га ни за-
ци ји и ко ор ди на ци ји, пра ће њу, кон тро ли и спро во ђе њу пре се ље-
ња. У опе ра тив ном сми слу, пре се ље ње ће се нa кор по ра тив ном 
ни воу спро во ди ти у окви ри ма ин те гри са ног ме наџ мент си сте ма, 
сер ти фи ко ва ног и ин тер но про ве ра ва ног пре ма зах те ви ма од но-
сних ме ђу на род них стан дар да, са ја сно из ра же ним про це сним 
при сту пом, као скуп ме ђу соб но по ве за них или ме ђу соб но де лу-
ју ћих ак тив но сти ко је из вр ша ва ју функ ци о нал ни еле мен ти ор га-
ни за ци је. По је дин ци и ти мо ви ан га жо ва ни да кроз струч ни рад 
опе ра тив но из вр ша ва ју по је ди нач не ак тив но сти или гру пе ак тив-
но сти мо ра ју по се до ва ти ис ку ство, зна ње и ме на џер ске ве шти не. 
Пре по зна ће се и про це ду рал но уре ди ти низ опе ра ци ја ко је ће се 
из во ди ти пре ма утвр ђе ном ре до сле ду у скла ду са за цр та ном по ли-
ти ком пре се ље ња, ску пом по слов них пра ви ла и усво је ном ди на-
ми ком пре се ље ња.

Про цес пре се ље ња, као струк ту ри ра ни низ ак тив но сти ко-
је по кре ће ини ци јал ни до га ђај (или ви ше њих), а чи ји је за да так 
оства ри ва ње ко нач ног ци ља про кла мо ва ног у стра те шком де лу 
Про стор ног пла на, ко ри сти ре сур се при ли ком оства ри ва ња де фи-
ни са ног ци ља, под ло жан је спо ља шњим ути ца ји ма, и њи ме тре ба 
упра вља ти на ефек ти ван на чин. Ини ци јал ни до га ђај је, на при мер, 
до но ше ње од лу ке о пре се ље њу це ло куп ног на се ља Ско баљ до 
кра ја 2020. го ди не. 

С об зи ром на зах тев син хро ни за ци је из вр ше ња по је ди нач них 
ак тив но сти, Про грам пре се ље ња ће се спро во ди ти кроз по треб ни 
број ак ци о них пла но ва (план со ци јал не по др шке афек ти ра ним по-
је дин ци ма и гру па ма, план ме ра за насељe до ко нач ног пре се ље-
ња, план фи нан сиј ског упра вља ња тро шко ви ма пре се ље ња, план 
ин фор ми са ња јав но сти и ин те ре сних стра на) и Опе ра тив ни план 
из ме шта ња ме сног гро бља. У сва ком по је ди нач ном опе ра тив ном 
пла ну утвр ди ће се ред по слов них ак тив но сти кроз про стор и вре-
ме, са по чет ком и кра јем, и ја сно де фи ни са ним ула зи ма и из ла зи ма.

Из по је ди нач них ак ци о них пла но ва и Опе ра тив ног пла на из-
ме шта ња гро бља про и за ћи ће:

– тер мин план за ре а ли за ци ју свих ак тив но сти на пре се ље њу;
– пре ци зи ра ње пра ви ла од го вор ног по на ша ња и де фи ни са ње 

до дат них нор ми, упут ста ва и спе ци фич них ко дек са за упра вља ње 
тро шко ви ма пре се ље ња у ин те ре су афек ти ра ног ста нов ни штва 
(под сти ца ње ко рект ног, тран спа рент ног и ефи ка сног фи нан сиј ског 
упра вља ња про јек ти ма);

– пе ри о дич на ана ли за ста ња и кон тро ла по што ва ња за кон-
ских и етич ких прин ци па и нор ми у ра ду.

На овај на чин по сти ћи ће се свр сис ход но:
– ста вља ње ин ди ви ду ал них ак тив но сти у ши ри кон текст дру-

гих ак тив но сти са ко ји ма се ком би ну ју, ка ко би се до би ли ре зул та-
ти (ба зни, по др жа ва ју ћи, упра вљач ки);

– иден ти фи ка ци ја и по ве ћа ње бр зи не из вр ше ња кључ них ак-
тив но сти;

– по ве ћа ње ви дљи во сти из вр ше ња по сло ва;
– пре по зна ва ње ак тив но сти ко је мо ра ју би ти ко ор ди ни ра не 

од стра не свих уче сни ка у ре а ли за ци ји пре се ље ња; 
– ели ми ни са ње ре дун дант них ак тив но сти.
Кључ на ак тив ност ини ци јал ног ка рак те ра за спро во ђе ње 

пре се ље ња је из ра да и до но ше ње од стра не Скуп шти не оп шти не 
Лај ко вац про гра ма уре ђи ва ња гра ђе вин ског зе мљи шта (у да љем 
тек сту: Про грам) ко ји ће има ти ка рак тер сред њо роч ног про гра ма, 
а до не ће се или за це ло куп ну те ри то ри ју оп шти не или са мо за део 
на се ља, од но сно ло ка ци ју ко ја се уре ђу је за ор га ни зо ва но пре се-
ље ње до ма ћин ста ва из на се ља Ско баљ. 

Пре ма од ред ба ма Пра вил ни ка о са др жи ни, по ступ ку и на чи-
ну до но ше ња про гра ма уре ђи ва ња гра ђе вин ског зе мљи шта („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 27/15) од лу ка о из ра ди Про гра ма са др жи 
на чин кон сул то ва ња и укљу чи ва ња јав но сти у из ра ди про гра ма. 
На црт Про гра ма об ја вљу је се на ин тер нет стра ни ци је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве, са по зи вом свим за ин те ре со ва ним ли ци ма да 
до ста ве ко мен та ре у ро ку од де сет да на. На осно ву при ме да ба и 
су ге сти ја да тих у рас пра ви о на цр ту Про гра ма, је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве при пре ма пред лог Про гра ма и пи сме ни из ве штај са 
де таљ ним обра зло же њем мо гућ но сти и це лис ход но сти при хва та-
ња или од би ја ња по је ди них при мед би и су ге сти ја. 

Ра до ви на уре ђи ва њу гра ђе вин ског зе мљи шта у про грам ском 
пе ри о ду (за на се ље „Вој ни круг” до 2020. го ди не) тре ба да бу ду 
ускла ђе ни са ре ал ним по тре ба ма (по тре бан број гра ђе вин ских 
пар це ла за раз ме ну у по ступ ку екс про при ја ци је за ко је ће се јав-
ни ин те рес за екс про при ја ци ју утвр ди ти јед но вре ме но са јав ним 
ин те ре сом за ру дар ске ра до ве у КО Ско баљ), што зна чи да је прет-
ход но оба вље но ко нач но из ја шња ва ње до ма ћин ста ва о усло ви ма 
пре се ље ња, а ни во ко му нал ног опре ма ња уса гла шен са ко ри сни-
ком екс про при ја ци је. У Про гра му се на во ди из вор и усло ви фи-
нан си ра ња пред ви ђе них ра до ва на уре ђи ва њу зе мљи шта пре ма 
вр ста ма ра до ва и ро ко ви за бла го вре ме но пред у зи ма ње свих ор га-
ни за ци о них, прав них и дру гих ме ра ко је су по треб не за ефи ка сно 
из вр ше ње пред ви ђе них ра до ва.

По да ци о при пре ма њу зе мљи шта, ко ји су са др жа ни у Про-
гра му, од но се се на при ба вља ње зе мљи шта, при прем не ра до ве, ис-
тра жне ра до ве, из ра ду ге о дет ских, ге о ло шких и дру гих под ло га, 
из ра ду план ске (уз обра зло же ње ста ња и ак ту ел ност про стор но-
план ске до ку мен та ци је) и тех нич ке до ку мен та ци је са оквир ном 
про це ном по треб них сред ста ва за ре ша ва ње имо вин ских од но са 
(гра ђе вин ско зе мљи ште јав не на ме не).

У окви ру по да та ка о ко му нал ном опре ма њу зе мљи шта, у 
Про гра му се при ка зу ју про це не ра до ва на из град њи ко му нал них 
обје ка та и ин ста ла ци ја у окви ру ин ди ви ду ал не ко му нал не по-
тро шње у ран гу при мар не мре же и по треб на се кун дар на мре жа 
(из у зет но об у хва ће ни де ло ви ма ги страл не мре же): си стем во до-
снаб де ва ња; си стем ка на ли за ци је; елек тро е нер гет ска и те ле ко му-
ни ка ци о на мре жа; то пли фи ка ци ја; са о бра ћај не по вр ши не; и уре-
ђе ње сло бод них по вр ши на са спе ци фич ном мре жом за јед нич ке 
ко му нал не по тро шње. По треб но је на ве сти објек те и ра до ве ко ји 
су услов но пред ви ђе ни, ако не ма по у зда них до ка за да ће би ти из-
вр ше ни у про грам ском пе ри о ду.
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Скуп шти на оп шти не Лај ко вац би исто вре ме но са усва ја њем 
Про гра ма тре ба ло да до не се од лу ку о осло ба ђа њу ор га ни зо ва но 
пре се ље них гра ђа на Ско ба ља, као ин ве сти то ра на пр вој из град њи 
стам бе ног објек та на гра ђе вин ској пар це ли до би је ној као раз ме на 
у по ступ ку екс про при ја ци је, пла ћа ња на кна де за уре ђе ње зе мљи-
шта, с об зи ром да је ко ри сник екс про при ја ци је пре у зео оба ве зу 
фи нан си ра ња уре ђе ња и ко му нал ног опре ма ња ло ка ци је за ор га-
ни зо ва но пре се ље ње.

Ра до ви на из град њи при кљу ча ка не спа да ју у ра до ве на уре-
ђи ва њу гра ђе вин ског зе мљи шта.

СКРА ЋЕ НИ ЦЕ

РЕ ИС – Ру дар ско-енер гет ско-ин ду стриј ски си стем (про из-
вод ни си стем ко ји об у хва та ру дар ске и енер гет ско-ин ду стриј ске 
објек те на План ском под руч ју)

Ко лу бар ски ба сен – Ко лу бар ски лиг нит ски ба сен
РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. – Ру дар ски ба сен „Ко лу ба ра”, д.о.о. 

(при вред но дру штво за про из вод њу угља у са ста ву ЈП ЕПС); Ла за-
ре вац – ра ни ји на зив

ЈП ЕПС Огра нак РБ Ко лу ба ра – у но вој ор га ни за ци о ној 
струк ту ри ЈП ЕПС организационe јединицe којe су за ме ни ле ПД 
РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. 

ПД ТЕНТ д.о.о. – При вред но дру штво са огра ни че ном од го-
вор но шћу за про из вод њу елек трич не енер ги је у са ста ву ЈП ЕПС 
са се ди штем у Обре нов цу – ра ни ји на зив; ЈП ЕПС Огра нак ТЕНТ 
– но ви на зив

ЈП ЕПС – Јав но пред у зе ће „Елек тро при вре да Ср би је”, Бе о-
град

ЕМС АД – Ак ци о на ра ско дру штво „Елек тро мре жа Ср би је” 
(ра ни ји на зив ЈП ЕМС, 8. но вем бра 2016. го ди не по ста ло ЕМС АД)

На чин озна ча ва ња тер мо е лек тра на: ТЕ „Ко лу ба ра А”; ТЕ 
„Ко лу ба ра Б”; ТЕ „Ни ко ла Те сла А”; ТЕ „Ни ко ла Те сла Б”

На чин озна ча ва ња по вр шин ских ко по ва: По вр шин ски коп 
(ПК или По ље) „Б”, „Д”, „Е”, „Там на ва – за пад но по ље”, „Там на-
ва – ис точ но по ље”, „Ју жно по ље”, „Ве ли ки Цр ље ни”, „Ра дље во”

АТЦ – ауто мат ска те ле фон ска цен тра ла
БС – ба зна ста ни ца
БДП – бру то дру штве ни про из вод
ВОС – Во до при вред на осно ва Ре пу бли ке Ср би је
ГВИ – гра нич на вред ност ими си је
ГВЕ – гра нич на вред ност еми си је
ГМРС – глав на мер но-ре гу ла ци о на ста ни ца (га са)
ДЦ – дис пе чер ски цен тар
ИКТ – ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је
МДК – мак си мал на до зво ље на кон цен тра ци ја 
МРС – мер но-ре гу ла ци о на ста ни ца (га са)
МСП – ма ла и сред ња пред у зе ћа
НКД – не по крет на кул тур на до бра
ОИЕ – об но вљи ви из во ри енер ги је
ППРС – Про стор ни план Ре пу бли ке Ср би је
ППППН – про стор ни план под руч ја по себ не на ме не
ППГО – про стор ни план град ске оп шти не
ППО – про стор ни план оп шти не
ПГР – план ге не рал не ре гу ла ци је
ПДР – план де таљ не ре гу ла ци је
ППОВ – по стро је ње за пре чи шћа ва ње от пад них во да
ППВ – по стро је ње за пре чи шћа ва ње (пи ја ће) во де
ПГДС – про сеч ни го ди шњи днев ни са о бра ћај
РПП – ре ги о нал ни про стор ни план
РП – раз вод но по стро је ње (елек тро мре же)
РР ве зе – ра дио-ре леј не ве зе
РХЕ – ре вер зи бил на хи дро е лек тра на
ТЕ–ТО – тер мо е лек тра на – то пла на
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