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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
Просторни план општине Бајина Башта ради се на основу Одлуке о изради Просторног 
плана општине Бајина Башта коју је донела Скупштина општине Бајина Башта, а чији је 
саставни део Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана на 
животну средину („Службени лист општине Бајина Башта“, бр.6/09). Просторни план 
општине припремљен је у складу са: 
 

1. Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 
64/10 и 24/11), 

2. Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
(„Службени гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11), 

3. Законом о Просторном плану Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 
88/10), 

као и у складу са другим релевентним законима, подзаконским актима и прописима. 
 
Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана 
општине Бајина Башта (у даљем тексту: Стратешка процена утицаја или СПУ) у складу 
je са одредбама чл. 34 – 35 Закона о заштити животне средине (''Службени гласник 
РС'', број 135/04 и 36/09), и одредбама чл. 5,7 – 10 и 12. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/10).  
 
Стратешка процена утицаја планова на животну средину ради се у циљу 
обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја 
интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и 
усвајања планова и програма. 
 
Правни основ за обављање стратешке процене и израду Извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Бајина Башта (даље: 
Извештај о стратешкој процени) налази се у: 
 

- одредбама члана 5. став 1., Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину којима је прописан предмет стратешке процене и утврђена обавеза 
вршења стратешке процене за просторне планове; 

- одредбама члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, којима је утврђено да Одлуку о изради стратешке процене утицаја 
доноси орган надлежан за припрему плана и програма по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 
и других заинтересованих органа и организација, као и да Одлука чини саставни 
део одлуке о припреми плана и Програма и објављује се у Службеном гласнику 
јединице локалне самоуправе. 

 
Одредбама члана 35. Закона о заштити животне средине одређено је да се ''Стратешка 
процена утицаја на животну средину ради за планове, програме и основе у области 
просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, енергетике, 
индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама и других области и 
саставни је део плана, односно програма или основе". Стратешка процена утицаја на 
животну средину мора бити усклађена са другим проценама утицаја на животну 
средину, као и са плановима и програмима заштите животне средине и врши се у 
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складу са поступком прописаним посебним законом, односно, Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину. 
 
На основу члана 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, утврђују 
се основна начела стратешке процене, и то: 
 
1. Начело одрживог развоја – одрживи развој јесте усклађен систем 
техничкотехнолошких, економских и друштвених активности у укупном развоју у коме се 
на принципима економичности и разумности користе природне и створене вредности са 
циљем да се сачува и унапреди квалитет животне средине за садашње и будуће 
генерације. Разматрањем и укључивањем битних аспеката животне средине у 
припрему и усвајање одређених планова и програма и утврђивањем услова за очување 
вредности природних ресурса и добара, предела, биолошке разноврсности, дивљих и 
биљних животињских врста и аутохтоних екосистема, односно рационалним 
коришћењем природних ресурса доприноси се циљевима одрживог развоја. 
2. Начело интегралности – политика заштите животне средине која се реализује 
доношењем планова и програма заснива се на укључивању услова заштите животне 
средине, односно очувања и одрживог коришћења биолошке разноврсности у 
одговарајуће секторске и међусекторске планове и програме. 
3. Начело предострожности – свака активност мора бити спроведена на начин да се 
спрече или смање негативни утицаји одређених планова и програма на животну 
средину пре њиховог усвајања, обезбеди рационално коришћење природних ресурса и 
сведе на минимум ризик по здравље људи, животну средину и материјална добра. 
4. Начело хијерархије и координације – процена утицаја планова и програма врши се 
на различитим хијерархијским нивоима на којима се доносе планови и програми. У 
поступку стратешке процене планова и програма повећани степен транспарентности у 
одлучивању обезбеђују се узајамном координацијом надлежних и заинтересованих 
органа у поступку давања сагласности на стратешку процену, кроз консултације, 
односно обавештавања и давања мишљења на план и програм. 
5. Начело јавности – у циљу информисања јавности о одређеним плановима и 
програмима и о њиховом могућем утицају на животну средину, као и у циљу 
обезбеђења пуне отворености поступка припреме и доношења или усвајања планова и 
програма, јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и после усвајања плана 
и програма, имати приступ информацијама које се односе на те планове и програме 
или њихове измене. 
 
Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују 
могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом 
плана и програма и којим се одређују мере за смањење негативних утицаја на 
животну средину. Према члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај 
садржи нарочито: 
 

1. Полазне основе стратешке процене; 
2. Преглед карактеристика и оцена стања животне средине у подручју плана; 
3. Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора; 
4. Процену могућих значајних утицаја на животну средину; 
5. Опис мера предвиђених за смањење негативних утицаја; 
6. Смернице за израду процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима; 
7. Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана; 
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8. Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене; 
9. Приказ начина одлучивања; 
10. Закључке стратешке процене утицаја и друге податке од значаја за стратешку 

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

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

- помаже да се провери повољност различитих варијанти развојних концепата; 
- избегава ограничења која се појављују када се врши процена утицаја на животну 

средину већ дефинисаног пројекта; и 
- утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја  конкретних пројеката, 

укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују 
детаљније истраживање, итд. 
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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
На основу одредаба члана 13. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину полазне основе стратешке процене обухватају: 
 

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

2. преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на које се 
извештај односи; 

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

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

5. приказ припремљених варијантних решења која се односе на заштиту животне 
средине у плану и програму, укључујући варијантно решење нереализовања 
плана и програма и најповољније варијантно решење са становишта заштите 
животне средине; 

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

 

1.1. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА И ОДНОСА СА ДРУГИМ 
ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА 
 
Просторни план општине Бајина Башта је рађен у складу са Законом о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и Правилником о 
садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'', број 
31/10, 69/10 и 16/11). Полазећи од начела планирања утврђених законом и праксом 
планирања (економска оправданост, социјална прихватљивост и еколошка одрживост), 
као и правног оквира којим су утврђени нормативи и правила у управљању природним и 
створеним ресурсима (пољопривредно земљиште, воде, шуме, ловна подручја, 
минералне и енергетске сировине, грађевинско земљиште, инфра и супраструктура, 
као и организовању привредних и других активности (пољопривреда, водопривреда, 
шумарство, лов, индустрија, грађевинарство, саобраћај и телекомуникације, туризам и 
заштита животне средине), дефинисани су циљеви, концепција, стратешка 
опредељења, планска решења, приоритети, мере и смернице за спровођење. Поред 
интерпретације плана у овом делу се даје и однос са другим плановима, програмима и 
стратешким документима који могу имати утицај на животну средину на планском 
подручју. 
 
Полазна опредељења и преглед садржаја плана 
 
Територија општине Бајина Башта се налази у западном делу Републике Србије, и 
према административној подели припада Златиборском управном округу. У 
географском смислу, Општина припада Планинско-котлинско-долинској макрорегији, 
тачније Старовлашко – рашкој висији (јужни део Општине – подручје Таре) и области 
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Подриња и Подгорине у северном делу Општине. Обухват Просторног плана је простор 
Општине укупне површине 374 km², на коме се налази 23 насеља и на коме живи 10 675 
становника према попису становништва 2002. године (ван обухвата ППППН НП „Тара“ и 
ПГР Бајине Баште).  
 
Простор Општине ограничен је са севера и запада током реке Дрине и копненим делом 
преко планинских гребена Таре, Звијезде и Стоца (државна граница са БиХ, у дужини 
од 56 km), са североистока Подрињско-ваљевским планинама (граница са општинама 
Љубовија и Ваљево), са истока планинама Црном Гором и Јеловом гором (према 
општини Косјерић), а са југа Кадињачом, Пониквама и зоном Таре са 
административним подручјем Града Ужица.  
 
Према попису из 2002. године подручје третирано Планом насељава 10 675 
становника, што чини 36,6% укупног броја становника (у насељима у оквиру НП „Тара“ и 
ПГР Бајина Башта живи укупно 18 476 становника, од чега највише у општинском 
центру Бајиној Башти - 9543).  Највише становника живи у приградском насељу 
Обајгора (834), док је популационо најмање насеље Драксин (144). Етничка структура 
становништва је једнолика, с обзиром да 98.5% становништва чине Срби, док остатак 
углавном чине Црногорци. Просечна густина насељености је 65 ст/km2, што је мање од 
Републичког просека (85 ст/km2).  
 
Индустрија општине, пре свега је позната по ХЕ „Бајина Башта“, која је најзначајнији 
привредни субјект, са око 236 запослених. Сама хидроелектрана је лоцирана у 
Перућцу, док се управна зграда налази у Бајиној Башти. Некада носиоци развоја и 
запошљавања, као што су фабрика конфекције „Миленко Топаловић“, фабрика 
трикотаже „Кадињача“, ГП „Развој“ (сви лоцирани у Бајиној Башти), производња 
термичких апарата (у насељу Луг), земљорадничка задруга и друге годинама уназад не 
раде. Некада успешна предузећа (посебно текстилна и трикотажа, потом грађевинска), 
која су запошљавала велики број радника су у тешком положају (неуспеле 
приватизације, губљење тржишта, технолошко заостајање). 
 
Општина се све више оријентише на развој туризма, с обзиром да располаже 
значајним туристичким ресурсима. Најизразитије вредности су: планина Тара са 
Националним парком, река Дрина са кањоном према Вишеграду и акумулационим 
језерима Перућац и Заовине, културно-историјски споменици: Манастир Рача (13. век), 
црква брвнара у Дубу (18.век), Солотушки Град (средњи век), праисторијски локалитети 
и савремена спомен обележја. Разноврсност понуде пружа могућности да се 
туристички капацитети користе преко целе године уз комбинацију сезонског, 
излетничког, пословно-конгресног и спортског туризма. 
 
Највећи део туристичких развојних зона и центара се налази на подручју НП „Тара“. 
Општински центар представља развојну зону од великог утицаја на реализацију 
целокупног концепта туризма. Дуж реке Дрине изграђена су апартманска насеља и 
вила за смештај туриста, док је мотел у Костојевићу престао са радом. Значајни објекти 
и зоне од потенцијалног туристичког значаја су и: црква брвнара у Дубу (18.век), 
меморијални комплекс Кадињача (НОБ), воденица Саве Савановића, првог српског 
вампира у Зарожју и зона ваљевских планина. 
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Планске концепције, решења и правила садржана су у текстуалном делу и на 
рефералним картама Просторног плана у свему према Закону о планирању и изградњи 
и Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената, тако да 
текстуални део садржи: 
 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
I   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
1. Обухват и опис граница подручја Просторног плана  
2. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда 
3. Скраћени приказ и оцена постојећег стања  
4. Визија, принципи и концепција просторног развоја 
 
II   ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
1. Коришћење и основна намена простора  
2. Заштита, уређење, коришћење и развој природних система и ресурса 
3. Просторни развој и дистрибуција становништва, мреже насеља и јавних 
служби 
4. Просторни развој и дистрибуција привредних делатности и туризма 
5. Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система и повезивање са 
регионалним инфраструктурним мрежама 
6. Заштита животне средине, предела, природних и културних добара 
 
III   ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  
 
1. Правила уређења и грађења за делове територија за која није предвиђена 
израда урбанистичког плана 
2. Смернице за израду планске документације за подручје Плана 
3. Приоритетна планска решења и мере за равномерни територијални развој 
4. Учесници у имплементацији Просторног плана 
5. Мере и инструменти за имплементацију Просторног плана 
 
 
Графички приказ просторног плана општине јесу рефералне карте којим се приказују: 
 
1) правила просторног развоја - (Реферална карта број 1 ''Намена простора'') 
 
2) правила за развој и уређење мреже насеља, просторни развој и размештај 
привредних делатности, просторни развој и размештај услужних делатности и јавних 
служби; просторни развој, размештај и коришћење инфраструктурних система – 
(Реферална карта број 2 “Mрежа насеља и инфраструктурни системи“) 
 
3) правила коришћења и заштите природних ресурса, уређења руралних подручја, 
заштите животне средине; заштите природних и културних добара – (Реферална карта 
број 3 "Заштита простора и туризам'') 
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4) начин спровођења Просторног плана урбанистичким плановима - (Реферална карта 
број 4 “Карта спровођења“) 
 
Основно питање Просторног плана је промена негативних и подржавање позитивних 
тенденција у досадашњем развоју општине Бајина Башта, заштитом и одрживим 
коришћењем природних ресурса (вода, енергија, пољопривредно, шумско земљиште и 
др.), у планском хоризонту, по етапама спровођења. 
 
Циљеви развоја, коришћења и уређења простора 

Општи циљ Просторног плана је дефинисање планског основа за организацију, 
уређење, коришћење и заштиту простора општине Бајина Башта, који треба да 
допринесе плански организованом активирању просторних потенцијала Општине уз 
уважавање економских могућности и сагласно принципима очувања животне средине.  
 
Према основним карактеристикама простора општине Бајина Башта, као и на основу 
обавеза и смерница из планских докумената вишег реда, општи циљ Просторног плана 
је разрађен кроз неколико специфичних посебних циљева, и то:  
 

- обезбеђење услова за равномерни просторни развој Општине, првенствено кроз 
оптимално активирање свих потенцијала и планско стимулисање недовољно 
развијених делова; 

- ублажавање депопулације руралног подручја, уз заустављање интензивних 
дневних миграција локалног становништва ка центрима у ближем и даљем 
окружењу; 

- стварање услова за формирање профитабилних приврено-радних зона, 
опремљених неопходном комуналном инфраструктуром ради подстицања 
унапређења локалне економије уз поштовање основних еколошких принципа; 

- реструктурирање и власничко-организациона трансформација постојећих 
„brownfield“ локација; 

- дефинисање планског оквира за усмеравање и контролисано ширење 
грађевинског земљишта; 

- обезбеђење услова за уравнотежен развој на интрарегионалном нивоу; 
- подстицање даљег развоја пољопривредне производње и побољшање 

социоекономских услова живљења становништва у руралним подручјима; 
- заштита и одрживо коришћење природних и културно-историјских вредности уз 

развој планинског, излетничког, рекреативног, транзитног и сеоског туризма; 
 

Посебни циљеви развоја дати су по појединачним секторима, како следи: 
 
У погледу заштите и коришћења природних ресурса, циљеви су: 

- коришћење пољопривредног земљишта у смислу интензивне пољопривредне 
производње уз ограничену и контролисану примену агрохемијских средстава;  

- очување и заштита пољопривредног земљишта високих бонитетних класа од 
загађивања, поплава и ерозије, а посебно од претварања у друге намене, тј. 
непродуктивно земљиште; 

- очување и заштита ресурса питке воде, посебно у зони водоизворишта; 
- заштита земљишта од негативног дејства ерозивних процеса; 
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- очување биоразноврсности шумских екосистема; и 
- регулисање нивоа површинских вода изградњом недостајуће водопривредне 

инфраструктуре. 
 
У развоју мреже насеља и јавних служби, циљеви су:  

- јачање улоге Бајине Баште повећањем квалитета урбаних функција, као и 
јачање улоге Општине и градског центра у повезивању и интегрисању овог 
подручја са суседним деловима Србије; 

- стварање хијерархијски хомогеног система насеља и центара са могућношћу 
добре интеграције, са друге стране; 

- децентрализовани развој мреже насеља и формирање система заједнице 
насеља, чиме се у великој мери неутралише процес исељавања из примарних 
сеоских насеља; 

- заустављање процеса депопулације и старења становништва у већини сеоских 
насеља;  

- развој центара заједница насеља и побољшање њихове опремљености јавним 
службама и потребном инфраструктуром; 

- даљи развој јавних служби Бајине Баште, као општинског центра; 
- снажнији развој објеката јавних служби у центрима заједница насеља; 
- подизање нивоа квалитета објеката јавних служби у свим насељима, 

адаптацијом и реконструкцијом постојећих објеката или изградњом нових; и 
- обезбеђивање ефикасније доступности корисника објектима јавних служби, 

организовањем нових, прилагођених форми услуга (формирање мобилних 
служби, оснивањем интернатског или приватног смештаја за основце), и/или 
побољшањем саобраћајница и боље организованог превоза. 

 
У развоју привредних делатности (пољопривреда, индустрија, привредне зоне, 
туризам) циљеви су: 
 

- стварање задовољавајућег квалитета живљења породичних пољопривредних 
газдинстава као носиоца развоја руралног простора и свих његових вредности; 

- усклађивање развоја пољопривреде и руралног подручја са регионалним 
развојем и међународним окружењем; 

- подстицање одрживе и еколошке пољопривреде; али и очување животне 
средине од утицаја негативних ефеката пољопривредне производње (ђубрива, 
пестицида, животињског отпада и др.); 

- подршка изградњи објеката малих и средњих производних, прерађивачких и 
услужних предузећа (кланице, млекаре, сушаре, ветеринарске амбуланте, 
пољопривредне апотеке, мала предузећа и сл.)  

- подстицање бржег руралног развоја увођењем допунских делатности (руралног 
туризма, кућне радиности, трговине и сл.); 

- стварање просторних услова за обликовање савремене структуре 
индустрије/привреде усмерене у правцу  стварање услова за привлачење 
директних инвестиција, јачања конкурентности и привредно-технолошког развоја 
Општине, веће запослености  и вишег животног стандарда становништва. 

- стварање услова за адекватно коришћење, уређење и заштиту природних 
потенцијала и антропогених туристичких мотива кроз развој посебних видова 
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туризма: духовног, сеоског, ловног и риболовног, стационарног дечјег туризма 
као и излетничког викенд туризма.  
 

У развоју саобраћаја и инфраструктурних система циљеви су: 
 

- саобраћајно отварање периферних делова Општине; 
- побољшање квалитета путне мреже и повећање саобраћајне доступности и 

повезаности центара у мрежи насеља, привредних локалитета и туристичке 
понуде путем рехабилитације, реконструкције и изградње деоница путне мреже; 

- одржавање путне инфраструктуре и њене проходности током целе године; 
- сукцесивна изградња водоводних система, са поузданим свакодневним 

снабдевањем квалитетном водом за пиће; 
- развијање целовитог канализационог система у општинском центру са ППОВ, 

формирање канализационих система по већим насељима и изградња 
непропусних санитарно-хигијенских септичких јама за удаљене објекте, по 
селима; 

- одржавање и развијање електроенергетске мреже и перспективна гасификација 
насеља; 

- просторно и функционално ширење телекомуникационих мрежа и услуга. 
 

У погледу заштите животне средине, заштите и коришћења природних добара и 
непокретних културних добара, циљеви су:  
 

- заштита водних ресурса, а посебно најзначајних изворишта водоснабдевања 
Општине и побољшања квалитета површинских водотокова у складу са 
захтеваном класом; 

- заштита и очување квалитета ваздуха, дуж главних саобраћајница, и у околини 
мањих радних зона и пољопривредних објеката (сточне фарме); 

- заштита пољопривредног земљишта од неконтролисане примене агрохемијских 
средстава и средстава за заштиту биља у пољопривреди; 

- управљање отпадом на еколошким основама, а  у складу са циљевима који су 
дефинисани Националном стратегијом управљања отпадом (санација и 
рекултивација постојећих сметлишта); 

- заштита природних предела, амбијената и пејзажа око културно-историјских 
споменика, односно очување природних предела посебне вредности и значаја, 
угрожених и ретких биљних и животињских врста, као и одржавање 
биодиверизета и равнотеже очуваних и унапређење нарушених екосистема; 

- уређење и одржавање јавних зелених површина; 
- очување, презентирање и одрживо коришћење природних вредности за које се 

утврди да због својих хидролошких, геолошких, геоморфолошких и других 
вредности представљају аутентичне примерке гео-наслеђа; 

- спровођење интегралне заштите непокретних културних добара, које обухвата и 
природно очуване просторе у непосредној околини културних добара; 

- побољшање саобраћајне доступности и медијске презентације културних 
добара; 

- стављање под заштиту евидентираних културних добара (добара у режиму 
претходне заштите); и 



Извештај о стратешкој процени утицаја ППО Бајина Башта на животну средину 

            
               
          А.Д. Југословенски институт за урбанизам и становање                                                                 10     

   
 

- спровођење стриктне заштите непокретних културних добара од свих облика 
неконтролисане изградње која би могла да угрози сам локалитет и непосредну 
околину. 
 

Однос према другим плановима и стратегијама 
 
1. Просторни план Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/10) 
 
Природни ресурси 
 
Основни циљ коришћења пољопривредног земљишта је заштита екосистемских, 
агроеколошких, економских, пејзажних, социокултурних и других важних функција 
пољопривредног земљишта, упоредо с унапређивањем просторно-хетерогених услова 
за производњу квалитетних пољопривредно-прехрамбених производа.  
 
Код управљања шумама главни циљ је одрживо (трајно) газдовање шумама. Према 
Плану оптималне шумовитости и пошумљавања до 2014. године Златиборски округ ће 
под шумама имати 641.100 hа, док ће оптимална шумовитост износити 70.5%. 
Животињски свет је разноврстан, заступљена је углавном крупна дивљач. 
 
У области управљања водама, треба обезбедити интегрално уређење, заштиту и 
коришћење вода на подручју Републике Србије, третираног као јединствени 
водопривредни простор.  
 
Код просторног развоја високопланинских подручја, циљ је заштита и уређење 
високопланинских подручја, уз одржив социо – економски развој који ће омогућити 
квалитетнији живот и привређивање локалног становништва, као и стварање услова за 
одмор и рекреацију урбаног становништва.   
 
Када је реч о обновљивим изворима енергије, основни циљ је њихово значајније 
повећање учешћа у енергетском билансу, уз поштовање принципа одрживог развоја. 
 
Биодиверзитет, заштита и одрживо коришћење природног, културног наслеђа и 
предела 
 
Даљи развој Републике Србије у односу на биодиверзитет базира се на одрживом 
коришћењу биолошких ресурса. На територији Општине свакако да је најзначајнија 
ендемична биљна врста Републике Србије Панчићева оморика Picea omorika (Pančić) 
Purkyne, 1877, која живи у региону планине Таре.  
 
У области заштите и одрживог коришћења природног наслеђа основни циљ је: 
очување и унапређење биолошке разноврсности, вредности геонаслеђа и предела и 
развој јавних функција заштићених подручја. У области заштите природе статус 
проглашеног заштићеног подручја задржава планина Тара и подручје Шарган-Мокра 
Гора у општини Бајина Башта. На основу претходних истраживања и валоризације, 
биће дефинисани статус, просторни обухват и режими заштите за подручје Заовина. 
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Циљ заштите културних добара је да се културно наслеђе артикулише као развојни 
ресурс, заштити, уреди и користи на начин који ће допринети успостављању 
регионалног и локалног идентитета у складу са европским стандардима заштите.  
 
Основни циљеви заштите, уређења и развоја предела Републике Србије су 
разноврсни, високо квалитетни и адекватно коришћени предели и физички уређена, за 
живот и боравак пријатна рурална и урбана насеља и градови, развијеног идентитета 
заснованог на поштовању и афирмацији природних и културних вредности. За подручје 
планине Тара је обавезна израда посебних пилот пројеката „Карактеризације предела“ 
за посебна приоритетна подручја. Планина Тара такође представља и простор у коме је 
квалитет предела и физичке структуре насеља од посебног значаја за развој. 
 
Демографски развој и функционална подручја 
 
Основни циљ је ублажавање негативних тенденција демографског развоја које би се 
оствариле кроз пораст нивоа плодности и позитиван миграциони биланс и достизање 
нивоа простог обнављања становништва (стационарне популације) у дужем 
временском периоду. На основу урађених пројекција до 2020. године, број становника у 
Златиборском округу се креће у распону од 251.178 становника, према једном а 283.450 
према другом сценарију. 
 
Просторно-функционални развој треба да буде заснован на моделу функционалних 
урбаних подручја која ће бити инструменти уравнотеженог или подношљиво 
неуравнотеженог просторног развоја Републике Србије. Бајина Башта је општински 
центар који припада функционалном урбаном подручју Ужица, заједно са Чајетином и 
Пожегом, и има национални значај. 
 
Одрживи рурални развој 
 
Основни циљ развоја села и руралних подручја је повећање квалитета живљења у 
руралним подручјима кроз очување, обнову и одрживи развој њихове економске, 
социјалне и еколошке виталности, као резултат децентрализације градова и општина.  
 
Одрживи развој руралних подручја и села - на основу сличних структуралних 
карактеристика и развојних проблема могуће је дефинисати неколико структурних 
типова руралних подручја Републике Србије. Златиборски округ, коме припада Бајина 
Башта, припада трећем типу руралних подручја (удаљена, слаба рурална подручја - 
јужна, источна Србија и делови западне Србије). Златиборску област карактерише 
густина нсељености испод 50 ст/km2. 
 
Привреда 
 
Основни циљ управљања просторном дистрибуцијом и организацијом пољопривреде је 
остваривање одговарајућег обима и асортимана сигурне понуде квалитетне хране и 
сировина за развој конкурентне прерађивачке индустрије, у складу са територијално 
хетерогеним природним и социоекономским погодностима и ограничењима. 
Приоритетни правци просторне оријентације пољопривредне производње Златиборског 
округа у брдској области је мешовито сточарство,  воћарство и производња органске 
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хране, док је у планинској области приоритет пашњачко сточарство, узгајање лековитог 
биља, јагодастог воћа и пчеларство. 
 
Основни циљ просторног развоја туризма у Републици Србији је просторно-еколошка 
подршка остваривању концепта одрживог развоја туризма, компромисним 
интегрисањем принципа и стратешких, планских и програмских докумената развоја 
туризма, заштите и уређења туристичких простора. Подручје Дрина-Тара-Златибор 
припада групи примарних туристичких дестинација, коју карактерише целогодишња 
туристичка сезона. 
 
Одрживи транспорт, мреже и објекти 
 
Основни циљ развоја путног саобраћаја и путне инфраструктуре је: остваривање и 
развој саобраћајног система Републике Србије који омогућава одрживу мобилност 
становништва, пружа подршку убрзаном развоју Републике Србије и њеној 
конкурентности у региону и шире на подручју Југоисточне Европе. Општина Бајина 
Башта, која припада Златиборском округу, је према степену приступачности по 
областима испод просека уз Моравичку, Рашку, Пиротску и Пчињску област.  
 
Одржива техничка инфраструктура 
 
Два основна циља реформе енергетског система су обезбеђивање сигурности и 
економичности снабдевања привреде и становништва енергијом и успостављање 
нових квалитетних услова рада, пословања и развоја у производњи и потрошњи 
енергије, који ће подстицајно деловати на привредни развој Републике Србије, заштиту 
животне средине и интеграцију у регионално и европско тржиште енергије. 
 
У области хидроенергетике предвиђа се: 
 

- повећавање инсталисаних снага на више постојећих хидроелектрана 
(Ђердап 1 и 2, Бајина Башта, Зворник), као и повећање производње доградњом 
(ХЕ Потпећ, ХЕ Власина, ХЕ Пирот, ХЕ Бајина Башта); 

- изградња нових хидроелектрана у циљу искоришћења потенцијала 
граничних сливова. Електроенергетски сектор Србије има нарочити интерес за 
градњу хидроелектрана на Средњој Дрини (потез између ХЕ Бајина Башта и ХЕ 
Зворник) и Доњој Дрини (потез од ХЕ Зворник до ушћа у Саву) у складу са 
међународним споразумима; 
 

Међу стратешким приоритетима електропреноса у периоду до 2014. године међу 
објектима  мреже 400 kV планира се реконструкција постројења електрана (ТС 
Обреновац, РП Младост, ТС Бајина Башта, РП Ђердап 1, ТС Бор 2, ТС Панчево 2), као 
и увођење 400 kV у подручје западне Србије (доградња постојеће ТС 220/35 kV Бајина 
Башта са ТС 400/220/35 kV и замена једног ДВ 220 kV са ДВ 400 kV). Када је реч о 
објектима мреже 220 kV планира се увођење вода 220 kV ТС Бајина Башта - ТС 
Обреновац у ТС 220/110 kV Ваљево 3. 
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Водопривреда и водопривредна инфраструктура 
Основни циљ је оптимизација интегралних водопривредних система на јединственом 
водопривредном простору Републике Србије и усклађивање њиховог развоја са 
циљевима очувања животне средине и других корисника простора.  
 
Регионални системи за снабдевање водом највишег квалитета - у Републици Србији се 
реализује 18 регионалних система за снабдевање водом насеља. 
Речни системи коришћења, уређења и заштите вода - основне конфигурације једанаест 
речних система већ су успостављене. Речне системе чине објекти за уређење водних 
режима, акумулације, хидроелектране, ретензије за ублажавање великих вода, 
каналски системи са уставама, постројења за пречишћавање отпадних вода, захвати 
воде за разне технолошке потребе и наводњавање. У функционалном и управљачком 
погледу на територији Општине постоји један речни систем за уређење, коришћење и 
заштиту вода, и то: Дрина са Лимом и Увцем. 
 
2. Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара“ („Сл. 
гласник РС“, бр.100/10) 
 
Планско подручје обухвата делове општина Бајина Башта, Ужице и Чајетина, односно 
територије 15 катастарских и општина, и то:  

– у општини Бајина Башта: К.О. Бесеровина, К.О. Заовине, К.О. Зауглине, К.О. 
Јагоштица, К.О. Коњска Река, К.О. Мала Река, К.О. Перућац, К.О. Растиште, 
К.О. Рача, К.О. Солотуша;  

 
У оквиру природних добара (НП “Тара“ и ПИО „Заовине“) успоставиће се три режима 
заштите:  
 

• зона I степена – обухвата заштиту објеката природе, заштићене водотоке и 
изворе, културно-историјско наслеђе, односно вредности које ће бити предмет 
научних и стручних истраживања и других активности којима се неће 
нарушавати ове основне вредности; у I степену заштите утврђује се забрана 
коришћења природних богатстава и искључују сви други облици коришћења 
простора и активности осим научних истраживања и контролисане едукације. 

• зона II степена – подразумева непосредну заштиту око зона I степена, општу 
заштиту станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста, заштиту 
пејзажно-амибијенталних вредности и културних добара, заштиту деградираних 
површина, као и површина на којима се обавља део истраживачких, едукативних 
и других активности; у II степену заштите утврђује се ограничено и строго 
контролисано коришћење природних ресурса док се активности у простору могу 
вршити у  мери која омогућава унапређење стања и презентацију природног 
добра без последица по његове примарне вредности. 

• зона III степена – обухвата површине планиране за шумарство, пољопривреду, 
активни развој планинског туризма, рекреације и спорта, супра – и инфра – 
структурну изградњу објеката, као и друге делатности и активности; у III степену 
заштите утврђује се селективно и ограничено коришћење природних богатстава 
и контролисане интервенције и активности у простору уколико су усклађене са 
функцијама заштићеног природног добра или су везане за наслеђене 
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традиционалне облике обављања привредних делатности и становања 
укључујући и туристичку изградњу.  
 

Непокретна културна добра, за која су утврђени режими I степена заштите (строга 
заштита  објеката и парцела на којима се налазе, или су идентификоване појаве, 
односно простор на коме се претпоставља да ће се наћи материјални остаци), у II 
степену заштите штите се утврђивањем природних простора око непокретних 
културних добара, односно као културно-историјске целине: Манастир Рача и Растиште 
– центар, подручја села Растиште и Јагоштица. У III степену заштите налазе се све 
површине за које нису утврђене посебне намене и режими I и II степена заштите. То су 
шумске површине, пољопривредне површине и грађевинска подручја туристичких 
центара и села Јагоштице, Растишта и засеока Солотуше. 
 
У хијерархији насеља, у обухвату Плана посебно је истакнут функцијски значај насеља 
Перућац као привредног центра, Рача је планирана као центар заједнице насеља, док 
су остала насеља руралног карактера на планском подручју функционално зависна од 
околних локалних центара и општинског центра.  
 
Развој пољопривреде у функцији развоја туризма се на планском подручју јавља као 
императив, јер је она део укупног туристичког потенцијала руралних простора. У том 
правцу ће се развијати разнолика пољопривредна производња, како за потребе 
снабдевања храном, сировинама и додатном радном снагом. Могуће је подржавање 
идентитета појединих зона у правцу производње или прикупљања одређених врста 
пољопривредних и шумских производа: млеко, млечни производи, месо и месне 
прерађевине, производња воћа и поврћа и сл. Изузетно атрактивну активност 
представља сакупљање шумског воћа, лековитог биља и гљива, које је и део 
туристичке понуде, али и програма и садржаја различитих школа у природи, радионица 
и сл. С обзиром на основну оријентацију пољопривредне производње на производњу 
"здраве хране", постићиће се и склад између еколошких захтева и екоомских принципа 
и ефеката, а један од резултата је и производња и понуда хране дефинисаног 
географског порекла са подручја Таре. 
 
Основна планска решења и правци развоја шумарства Националног парка и 
заштићених подручја у целини су очување, јачање и проширење шумског фонда и 
повећање приносних могућности шума. Јачање и проширење шумског фонда вршиће 
се пошумљавањем голих површина шумског земљишта, радовима на мелиорацијама 
деградираних шума и шикара и осталим шумскоузгојним интервенцијама. Стално 
повећање приносних могућности шума оствариваће се, посебно за такозване 
економске шуме Националног парка и других заштићених подручја, применом 
савременог пребирног газдовања при чему се, преко узгојно и економски одмереног 
инвентара, постиже максимална и трајна производња дрвета високог квалитета и 
осталих производа шума уз истовремено јачање хидролошких, антиерозионих, 
климатских, здравствених, туристичко-рекреативних и других функција шума. 
 
Као риболовне зоне задржавају се: део Хидроакумулације "Бајина Башта" од бране на 
Перућцу до Брусничког потока; језеро Крушчица у Заовинама, преко и из које се цело 
туристичко подручје снабдева водом за пиће, као и екосистеми Раче, Дервенте и Рзава.  
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На планини Тари дефинисано је 5 развојних туристичких зона: Предов крст, Бајина 
Башта, Перућац, Калуђерске Баре и Митровац. Развојна зона „Предов Крст“ највише 
одговара за развој руралног туризма, задовољења специјалних интереса, кратке 
одморе и различите туринге. Развојна зона „Перућац“ има све услове да се 
специјализује да постане водећа риболовна дестинација Србије и дестинација која нуди 
различите активности и доживљаје на води, развој летњег и зимског одмора али и за 
краћа задржавања, као и коришћење руралних погодности. Развојна зона „Калуђерске 
баре“ погодна је превасходно за развој планинског туризма зими (алпско, нордијско 
скијање) а пешачење и бициклизам лети, потом здравствени (планински велнес) и 
пословни (конференције, радионице и сл.). Развојна зона Митровац је дестинација коју 
карактерише младост, активност и спортска оријентација, уз сталне иновације понуде 
производа и услуга. Развојна зона „Бајина Башта“ иако се налази изван планског 
подручја представља зону од великог утицаја на реализацију целокупног концепта 
туризма везаног за потенцијале Таре. Наиме, положај Бајине Баште у односу на 
различите активности које се одвијају (Дринска регата, рели на Тари, брдска ауто трка), 
у оквиру Националног парка Тара, потом у односу на културне вредности (манастир 
Рача и др.), уз формирање основних организационих услова (200 лежаја, у оквиру 2 
хотела и мотела, туристички савез и др.) утицао је да је данас Бајина Башта активан 
развојни центар овог подручја, који има наглашену спортско – туристичку функцију. 
Реално је да Бајина Башта користећи свој положај - центар Таре и Дрине, улаз у Тару и 
Дрину  - постане генератор програма развоја Таре и Дрине. 
 
Планом се такође предвиђа реализација саобраћајнице која ће бити у функцији 
повезивања већине туристичких зона. Пут би се пружао трасом: Јелова Гора – Ђаков 
камен – Кадињача – Поникве – Калуђерске баре – Добро поље – Митровац – Крња Јела 
– Никшића Преседо – Мећавник – Мокра Гора – Пањак – Семегњево – Љубиш – 
Сирогојно – Ужице. Планирна саобраћајница се предметним подручјем пружа дужином 
од око 75,28 km, и на појединим деоницама, у дужини од око 36,0 km, користи постојећу 
путну мрежу. Технички елементи планиране саобраћајнице морају да задовоље 
критеријуме предвиђене за државне путеве II реда.  
 
Приоритет у реконструкцији, доградњи и изградњи деоница општинских путева имаће 
путни правци укупне дужине 77,6 km, који ће обезбедити повећање саобраћајне 
доступности и повезаности центара у мрежи насеља, привредних потенцијала, 
туристичке понуде у простору и руралних рејона следећих подручја и центара, и то: 

1. Национални парк „Тара“ – реконструкцијом општинског пута од Перућца до 
Предовог Крста, долином реке Дервенте у дужини од 14,6 km, реконструкцијом и 
доградњом општинског пута од Предовог Крста до Јагоштице у дужини од 7,2 km 
и реконструкцијом општинског пута Предов Крст – Митровац у дужини од 14,0 
km; 

2. Предео изузетних одлика „Заовине“ – реконструкцијом и доградњом кружног 
општинског пута са северне стране језера Заовине, у дужини од око 8,0 km, 
реконструкцијом општинског пута Лазићи – Оштрељ – Котроман, дужине 7,4 km 
којим се остварује веза централног подручја Националног парка са Мокром 
Гором и реконструкцијом општинског пута Лазићи – Љуто Поље – Ћуровина у 
дужини од 4,5 km, што представља најкраћу везу овог предела са Калуђерским 
Барама;  
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Имајући у виду карактер заштићеног подручја и зоне предвиђене за заштиту птица и 
лептира, предлажу се локације хелидрома на Калуђерским Барама (у зони хотела 
Оморика) и на Мокрој Гори, ван зона заштите. Дефинитивне локације ће бити одређене 
кроз израду потребне студијске и планске документације на нивоу генералног пројекта 
са претходном студијом оправданости уз обавезну процену утицаја на животну 
средину.  
 
Туристички центри Митровац, Шљивовица, Калуђерске Баре и засеоци насеља Заовине 
(Јездићићи), Коњска река (Милекићи), Племићи (Бањска стена) и Рача, ће се и даље 
снабдевати водом из "Тарског водовода" из акумулације "Крушчица" на реци Бели 
Рзав. Магистрални цевовод Тарског водовода постављен је на правцу: Постројење (код 
изворишта) – Коњска река – Митровац – јужни обод Ослуше – Шљивовица – 
Калуђерске Баре.  Снабдева водом и неке засеоке  Заовина, Коњске реке, Племића и 
Раче. С обзиром да је овај водовод (пројектовани капацитет водовода 80 l/s) 
својевремено пројектован за укупан број од 21000 корисника (становника и туриста), 
што далеко превазилази процењени број становника и број могућих туриста и осталих 
корисника, то ће се из њега моћи подмиривати потребе у води још дуго времена, уз 
услов да се систем комплетира и да се добро одржава. 
 
У погледу одвођења отпадних вода за насеља у Националном парку (Јагоштица, 
Растиште, Коњска река, Митровац, подручје Заовина, Ослуша, Соколина, Калуђерске 
Баре и подручје око акумулација "Заовине" и "Крушчица") -  планирана је изградња, 
реконструкција или модернизација главних канализационих водова за подсистеме 
Заовинско језеро, Шљивовица – Калуђерске баре и Растиште; за остала насеља ван 
Националног парка на потезу од Перућца ка Бајиној Башти није планиран систем 
каналисања отпадних вода.  
 
У области електроенергетске инфраструктуре, потребно је изградити следеће 
далеководе: 

- ДВ 400 KV Б. Башта – Ваљево 3 – Обреновац, Б. Башта – Краљево 3 и Б. Башта 
- Вардиште; 

- ДВ 220 KV Б. Башта – Пожега; и 
- ТС 400 KV Б. Башта, као проширење постојеће ТС Б. Башта.  

 
Заштита животне средине на подручју Просторног плана заснива се на концепту 
одрживог развоја, усклађивању коришћења простора са могућностима и ограничењима 
природних и створених вредности (установљени режими и мере заштите) и са 
потребама социјалног и економског развоја, полазећи од начела превенције и 
спречавања загађивања животне средине и начела интегралности, што значи обавезно 
укључивање услова заштите животне средине у све планове/програме односно 
активности/садржаје (елементи заштите и унапређења квалитета животне интегрално 
су уграђени у све планиране активности и садржаје на простору Плана). Мере заштите, 
према извршеној категоризацији, би биле: 

- за објекте и делатности у III категорији животне средине треба обезбедити таква 
решења и опредељења којима се спречава даља деградација и умањују ефекти 
ограничавања развоја. Санирати и ревитализовати деградиране и угрожене 
екосистеме и санирати последице загађења, у циљу стварања квалитетније 
животне средине; 
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- у подручјима IV категорије треба спречити даљу деградацију и обезбедити 
побољшање постојећег стања, како би се умањила деградираност животне 
средине као ограничавајућег фактора развоја. Одредити најадекватнији начин 
коришћења природних ресурса и простора са циљем очувања природних 
вредности и унапређења животне средине. 

- за локације које се налазе у V категорији потребно је обезбедити решења којима 
се елиминишу или умањују постојећи извори негативних утицаја односно 
увећавају позитивни као компаративна предност у планирању развоја. 
Резервисати и чувати подручја од загађивања. 

- подручја VI, VII и VIII категорије су значајна са еколошког аспекта и у њима треба 
обезбедити таква решења којима се задржава постојеће стање квалитета 
животне средине и штите природно вредни и очувани екосистеми. 

 
3. Водопривредна основа Републике Србије (2002 год.) 

Будући да се у границама овог плана налази више речних токова који су у претходном 
периоду проузроковале одређене водопривредне проблеме, одредбе водопривредне 
основе у погледу заштите животне средине морају се уважавати и у оквиру овог плана. 
Водопривредна основа Републике Србије (ВОС) као основни стратешки циљ поставља: 
"Одржавање и развој водног режима којим се обезбеђују најповољнија и 
најцелисходнија техничка, економска и еколошка решења за јединствено управљање 
водама, заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода и коришћење вода." Основна 
полазишта, захтеви и задаци заштите животне средине у ВОС заснивају се на  
одредницама ППРС, које се за зоне заштите водоизворишта и појасева заштите 
водотокова дефинишу кроз посебне активности, како следи: 
 

- смањивање и спречавање загађивања животне средине; 
- спречавање еутрофикације водних акумулација; 
- спречавање сече дрвећа, депоновања материјала, одношења материјала,  
- спречавање уништавања постојећих екосистема; 
- очување предеоних карактеристика простора; 
- обавезна израда посебног плана за заштиту вода од загађивања. 

 
3. Национална стратегија одрживог развоја  
 
Циљ ове Стратегије је да доведе до баланса три стуба – економског раста, заштите 
животне средине и друштвеног развоја стварајући једну кохерентну целину, подржану 
одговарајућим институционалним оквиром. Стратегија одрживог развоја Србије 
значајно доприноси смањењу празнина између процеса утврђивања политика, 
усклађивању евентуалних конфликтних циљева политика, као и утврђивању њихових 
узајамних предности. То подразумева интеграцију и усаглашавање циљева и мера свих 
секторских политика, хармонизацију националних прописа са законодавством ЕУ и 
њихову пуну имплементацију.  
 
4.  Национални програм заштите животне средине 
 
Овим програмом су дефинисани стратешки циљеви политике заштите животне 
средине, као и специфични и приоритетни циљеви за ваздух, воду, земљиште и утицаји 
појединих сектора на животну средину. Предложене реформе обухватају реформе 
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регулаторних инструмената, економских инструмената, система мониторинга и 
информационог система, система финансирања у области заштите животне средине, 
институционална питања и захтеве везане за инфраструктуру у области заштите 
животне средине. Дефинисани циљеви Националног програма заштите животне 
средине су: 
 
У области квалитета вода: 
 

- дефинисане зоне заштите свих налазишта подземних вода као и акумулација 
које се користе за водоснабдевање; 

- побољшати квалитет воде у водотоковима смањењем испуштања 
непречишћених индустријских и комуналних отпадних вода; 

- обезбедити одвођење и пречишћавање отпадних вода у насељима са преко 10 
000 еквивалент становника; 

- повећање степена обухваћености јавним канализационим системима на 65% 
становника; 
 

У области заштите земљишта: 
 

- смањење угроженог земљишта ерозијом за 40% извођењем антиерозионих 
радова и увођењем ефективних мера за контролу ерозије; 

 
У области природе, биодиверзитета и шума: 
 

- очување, унапређење и проширење постојећих шума; 
- успостављање еко коридора за фрагментисане фрагилне екосистеме; 

 
У области управљања отпадом: 
 

- повећати број становника обухваћених системом сакупљања отпадом на 75%; 
- увођење одвојеног сакупљања и третмана опасног отпада из домаћинстава и 

индустрије; 
- санирати постојећа сметлишта и извршити ремедијацију истих, који 

представљају највећи ризик по животну средину; 
 
У области индустрије: 
 

- смањење емисија у ваздух загађујућих материја у постојећим IPPC 
индустријским постројењима која не задовољавају стандарде ЕУ; 

- повећан степен пречишћавања индустријских отпадних вода; 
- увођење чистије производње и система управљања заштитом животне средине 

(ЕМАС) у бројна индустријска постројења; 
- повећање енергетске ефикасности и уштеда сировина у индустрији. 

 
У области енергетике: 
 

- смањење утицаја на животну средину приликом одлагања летећег пепела 
променом технологије депоновања; 

- рекултивација постојећих депонија пепела; 
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- искоришћење летећег пепела из термоелектрана. 
 

У области пољопривреде и шумарства: 
 

- увођење система контролисане употребе ђубрива и средстава за заштиту биља 
на пољопривредном земљишту ради смањења утицаја на животну средину; 

- развој органске пољопривреде; 
- унапређење управљања заштитом животне средине на сточним фармама и 

погонима за прераду. 
 
5. Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. год. 

 
Стратегија управљања отпадом представља основни документ који обезбеђује услове 
за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије. Такође, 
Стратегија разматра потребе за институционалним јачањем, развојем законодавства, 
спровођењем прописа на свим нивоима, едукацијом и развијањем јавне свести. 
 
Посебни циљеви управљања отпадом дефинисани Стратегијом су:  
 

- ускладити националне прописе из области управљања отпадом са 
законодавством ЕУ; 

- донети националне планове за поједине токове отпада; 
- развити регионалне и локалне планове управљања отпадом до 2014.год.; 
- повећати број становника обухваћених системом сакупљања отпада на 75% до 

2014. год.; 
- развити систем примарне селекције отпада у локалним самоуправама; 
- изградити 12 регионалних центара за управљање отпадом до 2014.године 

(регионалне депоније, постројења за сепарацију рециклабилног отпада, 
постројења за биолошки третман отпада, трансфер станица у сваком региону); 

- успоставити систем управљања посебним токовима отпада; 
- успоставити систем управљања медицинским и фармацеутским отпадом; 
- успоставити систем управљања отпадом животињског порекла; 
- санирати постојећа сметлишта која представљају највећи ризик по животну 

средину; 
- обезбедити капацитете за спаљивање (инсинерацију) органског индустријског и 

медицинског отпада. 
 
Град Ужице дефинисан је као носилац активности управљања комуналним отпадом на 
регионаном нивоу за подручје Златиборског округа (који обухвата и општину Бајина 
Башта), уз напомену да је на подручју општине Бајина Башта у плану изградња 
трансфер станица комуналног отпада и унапређење инфраструктуре у области 
управљања отпадом. 
 
6. Стратегија развоја енергетике Републике Србије (2005 год.) 
 
Стратегију развоја енергетике Републике Србије до 2015. године  усвојила је Народна 
скупштина у мају 2005. године („Службени гласник РС” број 44/05). 
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Основни циљеви у области заштите ваздуха и смањења емисија загађујућих материја 
путем: 

- иновација и примене чистих технологија; реконструкције постојећих постројења 
која емитују загађујуће материје; већег коришћења гасовитог горива и смањења 
потрошње угља и мазута; подстицања развоја мреже и програма за мониторинг 
и процену ефеката загађивања ваздуха; укључења у међународне програме; 
искоришћења пепела из термоелектрана. 

 
Основни циљеви у области управљања вода у оквиру сектора енергетике су: 
 

- обезбедити адекватан третман, поновну употребу или одлагање муља са 
уређаја за пречишћавање; обезбедити пречишћавање отпадних вода из 
енергетике и индустрије ревитализацијом постојећих уређаја и изградњом нових 
постројења за пречишћавање отпадних вода из индустрија које испуштају 
опасне материје; обезбедити пречишћавање отпадних вода које настају у 
процесу експлоатације и прераде минералних сировина ревитализацијом 
постојећих постројења за пречишћавање и изградњом нових постројења на 
локацијама где се испуштају опасне материје; смањити ризик од загађења вода 
који настаје као последица рударских активности. 

 
Основни циљеви управљања отпадом у енергетици и индустрији су: 
 

- подстицање смањења настајања и искоришћења и рециклаже отпада, 
рационално коришћење природних ресурса (чистије технологије, раздвајање 
отпада, интегрисано спречавање и контрола загађивања, економски 
инструменти, образовање); смањење ризика од насталог отпада (затварање и 
санација постојећих локација контаминираних опасним отпадом које 
представљају ризик по животну средину); успостављање катастра загађивача и 
управљање базом података; прикупљање статистичких података о отпаду. 

 
7. Стратегија развоја шумараства Републике Србије (2006.год.) 
 
Основни циљ ове Стратегије је очување и унапређивање стања шума и развој 
шумарства као привредне гране. Овај циљ се постиже спречавањем смањења 
површине под шумама, одрживим газдовањем шумским ресурсима уз рационално 
коришћење, повећање, унапређење, заштиту и одржавање еколошке равнотеже, 
укључивањем циљева и мера развоја шумарства у програме руралног развоја. Значај 
шума за унапређење животне средине и заштиту природе огледа се у унапређењу 
одрживог газдовања шумама у заштићеним природним добрима, одрживом коришћењу 
и валоризацији биодиверзитета шума и система заштите и коришћења и управљања 
функцијама шума у оквиру одрживог развоја. Одрживо газдовање шумама подразумева 
истовремено одрживо газдовање дивљачи, односно стварање оптималних услова за 
унапређивање стања аутохтоне дивљачи и реинтродукцију аутохтоне дивљачи.  
 
1.2. ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ПЛАНА КОЈА СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Током израде Концепта, а касније и Нацрта Просторног плана Општине, препозната су 
и детаљно разматрана одређена варијантна решења како би се секторска планска 
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решења дефинисала у контексту уравнотеженог просторног развоја планског подручја, 
а у складу са очувањем стечених природних и створених вредности. 
 
1) У области саобраћајне инфраструктуре разматрано је решење трасе планиране 
обилазнице око општинског центра Бајине Баште. У Нацрту ППО задржано је као 
планско решење изградња обилазнице у функцији растерећења саобраћајне мреже и 
побољшања еколошких карактеристика општинског центра (смањење загађења 
ваздуха). Израдом пројектне документације прецизније ће бити дефинисана траса 
планиране обилазнице, при чему је неопходна и израда процене утицаја одговарајућег 
пројекта на животну средину.  
 
2) У области каналисања отпадних вода разматрана су варијантна решења 
каналисања отпадних вода у сеоским насеља (заједнички системи за два или више 
села или индивидуални системи са посебним ППОВ). Решење третмана и евакуације 
отпадних вода ће се дефинисати у односу на будуће приоритете уређења и активирања 
простора у насељима, уз потребу развијања канализационих система у центрима 
заједнице насеља и подручјима у којима одвијање одређених привредних активности 
може неповољно да утиче на квалитет површинских и подземних вода. 
 
3) Просторно позиционирање потенцијалних привредно-радних зона разматрано је са 
становништа њиховог лоцирања уз важније узлазно-излазне саобраћајне правце (уз 
постојеће грађевинске рејоне центара заједнице насеља) на подручју Општине са 
варијантним решењима њихових оптималних површина, просторног ширења и 
могућности функционалног повезивања на саобраћајну и осталу инфраструктурну 
мрежу. Активирање привредних комлекса у оквиру предложених зона развоја пажљиво 
организовати, посебно у погледу заузимања парцела пољопривредног земљишта 
високих бонитетних класа. 
 
4) У области хидротехничке инфраструктуре разматрана су варијантна решења 
дугорочног снабдевања градског подручја и сеоских насеља пијаћом водом. 
Установљено је такво планско решење, да се поред постојећих изворишта 
водоснабдевања градског подручја активирају и доводи воде са планираних 
акумулација на реци Дрини („Тегаре“ и „Рогачица“), уз обавезу прецизног дефинисања 
граница и зона санитарне заштите свих изворишта водоснабдевања израдом 
одговарајуће пројектне документације.  
 
5) У области комуналне инфраструктуре, Нацртом Просторног плана  је остављено 
отвореним решење проблема депоновања отпада, тако што је узето у обзир неколико 
варијантних решења:  
 

- депоновање отпада из свих насеља Општине на регионалну санитарну депонију 
општина Златиборског управног округа у Ужицу (депонија „Дубоко“); 

- изградња трансфер станице на којој би се примарно прикупљао отпад са 
територије Општине и даље транспортовао ка регионалној санитарној депонији, 
где би се вршио његов коначан третман и збрињавање; 

 
Опредељивање за назначене опције зависиће од процене њихове оправданости и 
изводљивости од стране општинске управе и финансијских могућности за решавање 
овог проблема. Са становишта животне средине, предложене опције дугорочно ће 
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допринети побољшању укупног стања животне средине, уз обавезу хитног затварања, 
санације и рекултивације свих нехигијенских сметлишта на планском подручју, обзиром 
на њене негативне еколошке последице (загађење ваздуха, земљишта, површинских и 
подземних вода).  
 
1.3. ПРЕТХОДНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
У складу са одредбама члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину надлежни општински орган у припреми одлуке о изради стратешке процене, 
извршио је претходне консултације и усаглашавање ставова заинтересованих органа и 
организација, органа локалне самоуправе, корисника простора и других субјеката. 
Истовремено, прибављена су мишљења органа надлежног за послове заштите животне 
средине. У консултацији током израде Нацрта ППО и предметног Извештаја 
консултовани су обавезујући услови Завода за заштиту природе Србије, планови и 
програми Јавног комуналног предузећа и други одговарајући пројекти и програми који 
индиректно третирају проблематику заштите животне средине.  
 
Заинтересовани органи, организације, удружења грађана, НВО и друге заинтересоване 
групе и појединци, моћи ће у оквиру јавног увида о Нацрту Просторног плана да 
остваре и увид у овај Извештај, тако да ће се претходне консултације наставити у 
оквиру јавних консултација. Надлежни органи и комуналне службе су за потребе израде 
Просторног плана доставиле услове и одређене иницијативе које су на адекватан начин 
уграђене у складу са нормативима и стандардима. 
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2. ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ПЛАНА 
 
2.1. СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Основни чиниоци стања квалитета животне средине су: загађење вода и земљишта 
нерегулисаним испуштањем комуналних и мањим делом индустријских отпадних вода; 
загађење воде, ваздуха и земљишта активностима привредних делатности и 
нехигијенским сметлиштима; загађење узроковано саобраћајем дуж државних путева; 
неконтролисано коришћење агрохемикалија у пољопривреди; санитарна угроженост  
локалних изворишта водоснабдевања; непланска експлоатација шума, ерозија 
педолошког супстрата и угрожавање земљишног покривача дејством бујичних токова; 
загађење ваздуха из индивидуалних ложишта домаћинстава; неорганизовано 
прикупљање чврстог комуналног отпада и интензивна изградња објеката у заштићеним 
подручјима. 
 
Главни извори загађивања ваздуха су индивидуална ложишта и мање котларнице 
(мањи загађивачи, као енергент се углавном користи дрво), друмски саобраћај 
(деонице које немају савремени коловоз проузрокују повећану запрашеност током 
летњих месеци), привремена позајмишта минералних сировина (веће количине 
прашине се јављају у току експлоатације техничког и грађевинског камена), употреба 
минералних ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља у пољопривреди, као и 
сметлишта чврстог комуналног отпада (емисије честица чађи које се јављају услед 
самозапаљења отпада). У просторном погледу, подручја планине Таре и Подрињско-
Ваљевских планина представљају „оазе“ чистог ваздуха, за разлику од урбаног 
подручја општинског центра долински појас уз Дрину и саобраћајне правце ка Ваљеву и 
Ужицу, који у току зимских месеци и магловитих дана имају повећан ниво концентрације 
загађујућих материја у атмосфери.   
 
Загађивање површинских и подземних вода последица је низа фактора, и то услед: 
упуштања непречишћених комуналних отпадних вода из сеоских насеља у природне 
реципијенте без одговарајућег третмана; неизграђености канализационе 
инфраструктуре у сеоским насељима, односно непрописно изграђених септичких јама; 
депонија и сметлишта отпада у близини речних токова; одлагања амбалажног и другог 
кабастог отпада у непосредној близини речних корита и на површини акумулација, 
неконтролисане употребе агрохемијских средстава у пољопривредној производњи; 
спирања запрљаних коловозних површина атмосферским падавинама, итд..  
 
Генерално посматрано, квалитет вода реке Дрине у 2009. години на профилу Бајина 
Башта одговорао је II класи вода, што је и захтевана класа за ову реку. Вредности 
процента засићења воде кисеоником одговарале су IV класи. Сапробиолошка 
испитивања фитобентоса указују на умерено органско загађење водотока, уз 
доминацију биоиндикатора β-мезосапробне и олигосапробне зоне. Притоке реке Дрине 
су углавном слабије загађене воде (I и II класа), с обзиром да се ради о брдско-
планинским токовима карактеристичним по чистим водама (изузетак су речни токови 
Пилице и Рогачице делимично угрожени антропогеним загађењем).  
 
Према резултатима извршених физичко-хемијских анализа узорака воде акумулације 
„Перућац“, могу се констатовати ниске вредности процента засићења воде кисеоником 
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у само једној мерној тачки. У појединим узорцима садржаја сулфида је одговарао III/IV 
класи вода. Изворишта водоснабдевања општинског центра (копани бунари у алувиону 
Пилице) и осталих сеоских насеља немају дефинисане и проглашене зоне санитарне 
заштите, због чега постоји сталан ризик њиховог угрожавања.  
 
Квалитет земљишта није угрожен у значајнијој мери. На подручју Плана мониторинг 
квалитета земљишта не врши, тако да не постоје прецизнији подаци о начину и обиму 
његовог угрожавања. Извори загађивања земљишта на подручју Плана, своде се у 
највећој мери на активности у вези са пољопривредом производњом и експлоатацијом 
минералних сировина, а мање са делатношћу туризма и изградње викенд објеката 
(промена намене простора). Екстензивна производња поспешује деградацију 
земљишта у смислу претварања природних биоценоза у агроценозе, иницирања 
ерозије земљишта неадекватним начином обраде и др. Посебан проблем представљају 
несанитарне септичке јаме у оквиру објеката сточних фарми, као и у оквиру 
индивидуалних домаћинстава. Као последица одвијања саобраћаја, у непосредној 
околини саобраћајница, јавља се повећан садржај олова услед таложења честица које 
емитују моторна возила. Такође, бележи се благо повећан салинитет што је последица 
посипања коловоза у зимским месецима, односно спирања на земљиште поред 
коловоза. Постојећа сметлишта утичу на загађивање земљишта јер штетне материје 
које настају у процесу разлагања отпада инфилтрацијом доспевају у земљиште.  
 
Иако нема систематског праћења нивоа и учесталости буке, као и праћења утицаја на 
здравље људи, евидентно је одсуство значајнијих извора који кумулативно продукују 
акустично загађење. Евентуална прекорачења дозвољених нивоа буке краткотрајног су 
интензитета, локалног су карактера и претежно се односе на буку пореклом од 
друмског саобраћаја дуж државних путева, индустријске зоне у општинском центру, 
експлоатације каменолома, занатских радионица и грађевинских радова.  
 
Евакуација чврстог отпада и чишћење мањих депонија, тј. санација сметлишта не 
одвија се на задовољавајућем нивоу, а третман опасног отпада не врши се у складу са 
законском регулативом. Одлагање отпада врши се на општинској депонији, лоцираној 
између реке Дрине и државног пута према Љубовији, у близини насеља Црвица. 
Евиденција о стању сеоских депонија и локалних сметлишта не постоји. Проблем у 
вези са прикупљањем и депоновањем комуналног отпада по насељима је вишеструк, 
јер се неконтролисаним третманом оваквог отпада загађује земљиште и воде, а губе се 
и еколошки вредни предели. Неадекватно одлагање отпада присутно је у долинама 
река, дуж путева, у шуми и на другим отвореним просторима, што загађује природу и 
деградира пејзаж. На локацијама која се користе као излетишта, иако на појединим 
локалитетима постоје контејнери за одлагање отпада, евидентирана су сметлишта.  
 
У погледу угрожености простора од елементарних непогода, основни проблеми се 
односе на неповољно дејство ерозионих процеса, поплава и бујица. Централни појас 
Општине између планинских венаца Таре и Подрињско-Ваљевских планина захваћен је 
процесима јаке и средње ерозије која је антропогеног карактера. Највише угрожене 
зоне су у Подрињу (Перућац-Бајина Башта) и Рогачица-Бачевци, као и делови Раче, 
Пилице, Придола, Дуба и Вишесаве. Изразито јака ерозија се запажа и у деловима К.О. 
Овчиња, Рогачица и Љештанско. Клизишта се углавном јављају поред огољених 
падина уз Дрину, Дервенту, Рогачицу и поред државног пута Бајина Башта – Дебело 
брдо – Ваљево. Бујичне притоке Дрине често су у претходном периоду наносиле штете 
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својим екстремно високим водама (посебно река Пилица). Сеизмички хазард креће се у 
распону 7-8˚ MCS скале.  
 
2.2. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРИКАЗ СТАЊА ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике 

Територија општине Бајина Башта лежи у западној зони Динарских планина (младе 
веначне планине) и у ободном појасу панонске области. Овај планинско котлински 
рељеф дисецирали су токови Дрине и њених највећих притока Рогачице, Пилице и 
Б.Рзава.  
 
Рељеф овог простора настао је као последица унутрашњих фактора и савремених 
ерозивних процеса (спољни фактори). Геолошки састав чине претежно седиментне и 
вулканогене масе мезозојске старости (Тара, Звијезда, Златиборски масив и 
Подрињско-ваљевске планине) и палозојски шкриљци у средишњем делу општине са 
истакнутом антиклиналом Јелове Горе. Примарни рељеф је доста уочљив иако је 
измењен под дејством егзогених сила. Основни правац пружања планинских венаца је 
СЗ-ЈИ (Динарски правац).  
 
Присутни су различити облици ерозије, крашка ерозија, флувио-денудациони процеси и 
др. (флувијалне површи, Тара  на пр.). 
 
Према доминантним морфографским особинама уочавају се планине, површи (поља) и 
речне долине (котлине, кањони и клисуре). 
 
Геоморфолошке карактеристике терена указују на знатна ограничења са аспекта 
геоморфолошких карактеристика. Високи планински рељеф на кратким распонима, 
знатним нагибима, са старим и потенцијалним клизиштима, дисециран речним 
долинама клисурасто-кањонског типа са флувијалним површима на знатним висинама 
има веома мале употребне могућности за разлику од површина у долинском појасу које 
су уједно највредније пољопривредне површине. 
 
Према досадашњим проучавањима терена у области Таре и Б.Баште и Подрињско-
ваљевских планина у прошлости у у више циклуса обављени сложени геолошки 
процеси које је карактерисала наизменична седиментација и субмаринки излививи 
пробоји вулканских стена (у маринским и језерским фазама), набирања седимената, 
односно тектонска активност раседања и издизања коју су пратиле магматске 
активности(у копненим фазама), чиме су створени главни морфолошки облици, као и 
данас позната лежишта минералних сировина.  
 
Од металичних сировина појаве су најчешће запажене у националном парку Таре те су 
практично неексплативе и у случају њихових већих количина. Најзначајнији метали су 
гвозђе, боксит и бакар. Гвожђе се јавља у долини Белог Рзава (Заовине, Коњска гека) а 
запажене су и појаве и у Драксину (долина Рогачице). Боксит је констатован на више 
места (Алуге, Растиште, Митровац, Љуто и Добро поље) али је слабог квалитета. 
Појаве бакра забележене су у зони Јелове горе (Дракси), Заовина и Трешњице. Постоје 
индиције за евентуална испитивања у зонама ван заштићених подручја.  
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Појаве неметала имају већи значај од металичних сировина, а у првом реду мисли се 
на магнезит, цементни лапорац, опекарске глине и шљунак, грађевински камен. 
Магнезти се налази у целом перидотитском масиву Златибора и Таре а нарочито у 
зони Коњске реке (гранични појас према Мокрој гори) и северно од Високе главе( јужни 
ободни део општине). Магнезит је одличног квалитета. Цементни лапорац се налази у 
граничном појасу према Косјерићу и у том делу запажена су и налазишта мермера. У 
Вензовићима недалеко од Бајине Баште (северно) налазе се опекарске глине (у слоју 
дебљине 1-8,2 m) и шљунак (дебљине 4-6 м па и више). Неметаличне сировине 
опекарске глине и шљунак су делимично већ коришћена (Црепана у Бајиној Башти) као 
и екстензивно Дрински песак, шљунак и грађевински камен по мањим мајданима у 
општини).  
 
Хидрографске карактеристике 
 
Највећи део општине припада сливу Дрине око 92% а мањи део сливу Ђетиње, 
Лужнице и Скрапежа (слив Западне Мораве). Оба слива шире припадају сливу Црног 
мора.Сливу Западне Мораве припадају мањи јужни делови Таре (Добро и Љуто поље) 
и делови Поникве, Кадињаче и Јелове Горе као и слив Тушине у источном делу 
општине(. Већи делови кречњачког терена Таре подземно се одливају у Дрину и 
Ђетињу те се прецизна граница сливова не може установити. 
 
Долина Дрине од Клотјетачке клисуре где је корито Дрине уско и дубоко има 
композитни карактер. У граничној зони општине део тока Дрине који припада општини 
бајина Башта дуг је 56km (око 16% њене укупне дужине). Слив реке је изузетно 
простран, јер обухвата и сливове Лима и Таре од којих Дрина настаје код Шћешан 
Поља. Укупан пад терена у сливу Дрине која обухвата простор од Проклетија до Саве 
износи преко 2600 m, горњи делови слива примају веома велике количине падавина 
(преко 3000mm годишње), река је врло богата водом и има велики хидроенергетски 
потенцијал, а протицај реке је врло неравномеран и на територији општине Бајина 
Башта река Дрина је делимично обухваћена Републичким оперативним планом за 
одбрану од поплава на деоницама на којима су изграђени заштитни пводопривредни 
објекти и извршена регулација (река Пилица, Јефтића поток, Безимени поток 
(Славковач), потоци Радошевац, Шукин, Алексића и Грашиловића), у зони урбаног 
подручја Бајине Баште.  
 
Притоке су врло ретке на овом делу и имају бујични карактер (Обрадов, Црни и 
Невељски поток). Изградњом акумулационог језера ХЕ "Бајина Башта" потопљени су 
многи извори и врела који су се налазили изнад корита Дрине (највеће је врело било 
испод Црног потока). 
 
У Тарском делу Дрине, издвојеним кањонском и клисуирастом долином Дервенте 
извори и потоци су ретки (кречњачки отсек и висораван). На Тарској висоравни извор на 
Митровцу у летњем периоду има температуру воде од 7,5°Ц. На падини према Дрини 
извори су ретки али облини. Они извиру на додиру тријаских кречњака и верфенских 
шкриљаца. Међу њима је највеће врело, Перућац (делимично каптирано - 20 l/sec.) које 
истиче из точила у коме се јавља она вода која понире на Тарској висоравни 
(температура воде 10°С).  
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Највећа притока је Малешев поток и Рача. Између Б.Баште и Рогачице (река Пилица и 
Рогачица) долина Дрине изграђена је у пермским пешчарима и шкриљцима те су у 
овом делу извори и потоци чести али слабији. Исти састав је карактеристичан и у делу 
између Рогачице и Бачеваца (Овчињски и Бачевски поток су највеће притоке).  
 
Највеће притоке Дрине су Пилица и Рогачица које, уз Б.Рзав, са њиховим притокама, уз 
Дрину и два вештачка језера ХЕ Б.Башта и реверзибилно језеро - акумулација на Тари 
(Заовине - у долини Белог Рзава) представљу највеће хидрографске објекте на 
простору општине. Веома је интересантна са научног аспекта и зона Црвеног потока на 
Тари као замочварени терен на 1080-1085 m н.в. као специфичан научно-истраживачки, 
туристички објекат (резерват природе).  
 
Осим Дрине, која масив Таре и Звезде опасује са запада и севера, најважнија река ове 
области је Бели Рзав. Он извире између мрке косе и Козијег рида. Од  извора до 
састава са Црним Рзавом има дужину од 29 km, а површину слива 288 km². Најважније 
притоке су му Коњска  река, Змајевски поток и Липовица са леве, а Вежања са десне 
стране. 
 
Слив Раче захвата површину од око 75 km², а дужина њеног тока износи 14,2 km. Њен 
изворишни део је на Калуђерским барама представљен са неколико кракова. Улазећи у 
кречњачки терен Рача усеца дубоку кањонску долину на чијем дну се и губе њене воде, 
понирући међу бројним кречњачким блоковима. Одавде Рача тече подземно све до 
врела, те има карактер понорнице. На том делу њена долина је сува. Само за време 
јачих киша овим делом протиче вода. 
 
Трећи значајни ток јесте Дервента, која се као и Рача, улива непосредно у Дрину. 
Њена долина је дуга 7,5 km, а слив захвата површину од 32 km². Хидрографски систем 
Дервенте чине 4 долине (и 4 потока: Алушки, Кремића, Јокића и Равињски поток), које 
се спајају код засеока Седаљке. Међу њима највећа је долина Алушког потока, која 
почиње на Чемеришту. 
 
Климатске карактеристике 
 
Основне климатске карактеристике на простору општине указују на изразито 
континенталну климу у централном делу општине која прелази у планинску климу која 
се приближава субалпској влажнијој варијанти на подручју Таре и у зони побрђа 
Ваљевских планина (Повлен). Приказ основних климатских карактеристика формиран је 
углавном на основу података метеоролошке станице Митровац на Тари (1082 m н.в.) и 
за подручје Бајине Баште на основу околних станица и парцијалних климатских мерења 
на овом подручју. 
 
Сам амфитеатрални положај града указује на заклоњеност насеља из јужног правца а 
нешто већу отвореност са севера. Основни утицаји на подневље везани су за 
проходност долине Дрине, као и за околне планинске масиве који се дижу око 
котлинског проширења долине Дрине где је смештено и само градско насеље Бајина 
Башта. Са порастом надморске висине клима постаје све оштрија и неподеснија за 
живот људи.  
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С обзиром на различите висинске услове, рељеф, биљни покривач, експозицију терена, 
педолошки састав и др. топлотни услови су различити на простору општине. Зона По-
дрињско-ваљевских планина има сличне карактеристике као зона Таре (Калуђерске 
баре, Митровац), а с обзиром на претежно јужну експозицију као и заклоњеност од 
северних ветрова ово подручје има незнатно више вредности. 
 
Средња годишња вредност температура ваздуха креће се од 4,7°C (највиши делови 
Таре) до 10,6°C (уски Дрински појас). Најтоплији месец је август у нижем долинском 
појасу 19,9°C а на највишим зонама Таре 14,2°C. Најхладнији месец је јануар од -0,9 до 
6,9°C, идући од Дринског појаса ка највишим зонама Таре. 
 
За разлику од средње годишње температурне амплитуде од 21,1°C годишње, 
екстремна годишња температурна амплитуда износи од 62,5°C (Масив Таре) до 64,5°C 
(долински Дрински појас). Апсолутна максимална температура у Б.Башти износи 38,5°C 
(август) а минимална - 26,5 (јануар) а на Митровцу 32,5° (август) до –З0,5 (фебруар). 
Средњи број мразних дана у години (Т мање од 0,0°С) креће се од 86 за Б.Башту до 152 
за Митровац. Број дана са јаким раразом(темп. мања од -10°С) креће се од 19 до 33 (за 
исте станице) у периоду новембар-март. Ледених дана са максималном температуром 
од 0,0° има од 19-47 дана годишње (од нижег ка вишем појасу). Тропских дана (Т веће 
од З0°С) има од 47-6.  
 
На основу свега изнетог уочљиво је да је значајна разлика у топлотном режиму између 
долинског појаса поред Дрине и вишег планинског појаса. Мада је хладније у вишем 
планинском појасу запажају се мања колебања годишње температурне амплитуде. Оно 
што је од изузетне важности је веће трајање вегетационог периода у долинском појасу 
Дрине (март-новембар) од вишег планинског појаса (крај априла-октобар) за око 60 
дана. Овај показатељ указује и на веће или мање могућности бављења 
пољопривредом од нижих ка вишим пределима.  
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Заштићена природна добра 

На основу Услова Завода за заштиту природе Србије, констатује се да се у границама 
обухвата планског подручја, осим заштићених природних добара у обухвату ППППН НП 
„Тара“, налазе још и следећа заштићена природна добра: 
 

- Строги природни резерват „Тесне јаруге“ (К.О. Заглавак, део катастарске 
парцеле 58/1) на планини Јеловој гори, дуж тока Околишке реке, представља 
редак и интересантан примерак тресаве. Посебно је важно присуство реликтне 
врсте папрати Blechnum spicat (папрат ребраче). Површина резервата износи 
2,92 ha. Скупштина општине Бајина Башта донела је 13.12.1968. године Решење 
о заштити Строгог природног резервата „Тесне јаруге“ бр.02-6268. 

- Строги природни резерват „Изнад Таталије“ (К.О. Заглавак, део катастарске 
парцеле 58/1) на планини Јеловој гори, налазиште је биљне врсте зеленике или 
божиковине (llex aquifelium L.), ретког терцијарног реликта и природне реткости. 
Димензије појединих примерака превазилазе уобичајене димензије за ову 
дрвенасту биљну врсту која се овде налази на неуобичајеном станишту. 
Површина резервата износи 2,16 ha. Скупштина општине Бајина Башта донела 
је 13.12.1968. године Решење о заштити Строгог природног резервата „Изнад 
Таталије“ бр.02-6268/1. 
 

Иако још увек није обрађена неопходна стручна документација за проглашење заштите, 
извесно је да ће северни делови општине Бајина Башта, тј. простор Ваљевских 
планина, бити обухваћени границама будућег природног добра.  
 
На планском подручју налазе се и: 
 

- Међународна подручја значајна за заштиту биљака у Србији (IPA – Important 
Plant Areas in Serbia) - НП „Тара“ и ПП „Шарган – Мокра Гора“; 

- Одабрана подручја за дневне лептире у Србији (PBA – Prime Butterfly Areas in 
Serbia) –  НП „Тара“ и простор Ваљевских планина; 

- део општине Бајина Башта у границама НП „Тара“, ПИО „Заовине“ и  Строгог 
природног резервата „Тесне јаруге“ је подручје дефинисано у оквиру „Емералд 
мреже“. Емералд мрежа је европска еколошка мрежа за очување дивље флоре 
и фауне и њихових природних станишта; 

- Значајна подручја за птице (IBA – Important Bird Areas) – НП „Тара“ и простор 
Ваљевских планина; 
 

Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр.36/2009) дефинисана је и обавеза 
утврђивања еколошке мреже. Простор општине Бајина Башта препознат је као једно од 
еколошки значајних подручја на коме је присутан одређени број приоритетних типова 
станишта и врста.  
 
2.3. СТАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 
На простору обухвата Плана налазе се следећа културна добра: 
 

1. Рача, манастир – споменик културе од великог значаја 
2. Перућац – локалитет Мраморје – споменик културе од изузетног значаја 
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3. Дуб, црква брвнара – споменик културе од изузетног значаја 
4. Рогачица, црква Вазнесења Христовог – споменик културе 
5. Вишесава – локалитет Јевтића луке – археолошко налазиште 
6. Бајина Башта – Стара чаршија – споменик културе 
7. Бајина Башта, кућа Ивка Милошевића – споменик културе 

 
Поред наведених културних добара, на подручју Општине евидентиран је и већи број 
локалитета који потичу из ранијих епоха. Осим на подручју Општине у ППППН НП 
„Тара“, некрополе су регистроване и у насељима Својдруг, Горња Црвица, Вишесава, 
Луг, Злодол, Добротин и Гаочићи. Средњовековна гробља су евидентирана у 
насељима Бачевци, Оклетац и Овчина.  
 
2.4. ПРОБЛЕМИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ СУ РАЗМАТРАНИ У 
ПЛАНУ 
 
У Нацрту Просторног плана општине Бајина Башта идентификовани су кључни 
проблеми заштите животне средине на основу увида у стање и података добијених са 
терена, затим из извештаја мониторинг система надлежних републичких органа и 
локалних привредних објеката. 
 
На основу категоризације животне средине, дефинисане су мере заштите животне 
средине у складу са праксом процене утицаја просторних планова на животну средину 
и то по следећим областима: (1) заштита ваздуха; (2) заштита и коришћење вода; (3) 
заштита земљишта; (4) управљање отпадом (5) заштита од удеса; (6) мониторинг и 
остале активности на заштити животне средине. 
 
На целом подручју плана забрањанена је изградња објеката који би својим постојањем 
или употребом непосредно или на други начин угрожавали живот, здравље и рад људи 
у насељима или пак угрожавали животну средину. Забрањено је уређивање и 
коришћење земљишта које би могло имати штетне последице на живот, здравље и рад 
људи, односно штетне последице на окружење. 
 
Проблем управљања отпадом, управљање отпадним водама у руралним подручјима, 
су у директној зависности од обезбеђивања финансијских средстава, тако да је 
обезбеђивање економске и социјалне одрживости спровођења прописаних режима 
приоритет у првом четворогодишњем периоду. Загађеност ваздуха је специфичан 
проблем, али нема квантитативних података о појединачним конкретним изворима, који 
највише доприносе загађењу. Сасвим јасно ради се о линијским, односно зонама у 
којима се одвија саобраћај, односно сагорева огрев у стамбеним блоковима и 
индивидуалним котларницама. 
 
Еколошки проблеми индустрије су у протеклом периоду, услед смањеног обима 
производње релативно ублажени. Требало би имати у виду, да ће норме за заштиту 
животне средине из европског законодавства, које ће се уграђивати у домаће 
законодавство у будућем периоду дати оквир за превенцију загађивања на самом 
извору, применом мера, нових технологија и бољом организацијом у производном 
процесу. 
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На основу процене стања животне средине на подручју Просторног плана кључни 
проблеми заштите животне средине су следећи: 
 

- одвођење и пречишћавање отпадних вода; 
- санитарна угроженост локалних изворишта водоснабдевања у сеоским 
насељима; 

- велики проценат површина изложених процесу јаке и средње ерозије; 
- сакупљање, транспорт и планско одлагање отпада у сеоским насељима; 
- ненаменско коришћење плодног пољопривреног земљишта, деградација и 
загађивање земљишта, слабо газдовање шумама; 

- повишена саобраћајна бука у градском подручју и у непосредној околини дуж 
државног пута према Ваљеву и Ужицу; 

- неадекватно управљање заштитом животне средине у сектору привреде; 
- неразвијен мониторинг животне средине и недовољно инвестирање у заштиту 
животне средине. 
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР 
ИНДИКАТОРА 

Општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и 
циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, 
циљева заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном 
нивоу, прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, проблема 
и предлога у погледу заштите животне средине у плану или програму. На основу 
дефинисаних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који ће се користити у 
изради стратешке процене. 
 
3.1 ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину општи и 
посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите 
животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених 
података о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу 
заштите животне средине у плану или програму. 
 
На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине наведеним у 
плановима и стратегијама за потребе израде овог извештаја дефинисани су општи 
циљеви стратешке процене: 
 

- чување пољопривредног земљишта, превенција конверзије најплоднијег 
земљишта у друге (непољопривредне) сврхе; 

- заштита, унапређење стања шума и шумског земљишта; 
- рационално коришћење природних ресурса и енергије (смањење потрошње 

воде у индустрији и у домаћинствима, смањење губитака воде у дистрибутивној 
мрежи, развијање система даљинског грејања, повећање енергетске 
ефикасности); 

- имплементација стратешких опредељења дефинисаних Стратегијом 
управљања отпадом за период 2010-2019 год.; 

- повећање броја становника обухваћених системом сакупљања отпада и 
развијање система компостирања пољопривредног (органског отпада) и 
санирање постојећих неусловних и непланских сметлишта која представљају 
највећи ризик по животну средину и здравље људи; 

- развијати постројења за примарни и секундарни третман отпадних вода и 
заштита и  унапређење квалитета вода до нивоа прописаних класа квалитета; 

- очување и заштита подручја заштићених природних и културних добара и 
заштитних појасева и њихово одрживо укључивање у туристичку понуду; 

- смањити емисије штетних материја у ваздух и смањити емисију буке из 
саобраћаја и спречити инцидентна неконтролисана испуштања загађујућих 
материја у ваздух, воде и земљиште; 

- повећати обим инвестиција за заштиту животне средине и развој система 
мониторинга животне средине (ваздуха, вода, земљишта и буке); и 

- побољшати информисање и обуку становништва за заштиту животне средине и 
обезбедити учешће јавности у доношењу одлука које могу имати утицаја на 
квалитет животне средине. 
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Табела бр. 1: Посебни циљеви стратешке процене 

Р. бр. Области и циљеви стратешке процене 
 Квалитет ваздуха 
1 Смањење емисије полутаната и смањење емисије угљеникових оксида 

2 Смањење степена изложености становништва полутантима из ваздуха 
 Управљање водама 
3 Унапређења квалитета површинских и подземних вода – пречишћавање 

отпадних вода 
4 Смањење ризика од поплава и бујичних вода 
 Коришћење и заштита земљишта 
5 Чување обрадивог пољопривредног земљишта 
6 Смањење загађивања земљишта (ограничена и контролисана употреба 

агрохемијских мера и планско одлагање отпада) 
 Управљање отпадом 
7 Унапређење система прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада 
8 Санирање и рекултивација постојећих сметлишта чврстог отпада 
 Заштита од буке 
9 Смањење изложености становништва повишеном нивоу буке 
 Енергетска ефикасност 

10 Унапређење енергетске ефикасности и повећање коришћења обновљивих 
извора енергије 

11 Смањити емисију гасова са ефектом „стаклене баште“ 
 Очување биодиверзитета, унапређење предела и управљање 

заштићеним природним и културним добрима 
12 Очување биодиверзитета, унапређења предела и унапређење ефикасности 

заштите на принципима одрживости и укључивањем у туристичку понуду 
 Насеља, становништво и људско здравље 

13 Очување насељености руралних подручја 
14 Раст запослености 
15 Унапређење здравља становништва – организовање система здравствене 

заштите 
 Јачање капацитета за заштиту животне средине 

16 Унапређење општинских служби за заштиту животне средине и мониторинг 
и унапређење информисања јавности по питањима животне средине 

 
 

3.2. ИЗБОР ИНДИКАТОРА 
 
Табела бр. 2: Избор индикатора 

Ред. бр. 
ЦСП Циљеви СПУ Индикатори 

1 
Смањење емисије полутаната и 
смањење емисије угљеникових оксида Емисије честица SО2 , NО2, CO2 

2 Смањити степен изложености 
становништва загађеном ваздуху

Број дана када је прекорачена гранична 
вредност имисије (ГВИ)1 за чађ, SО2 и  NО2

3 Унапређења квалитета површинских и Кисеонички параметри (Петодневна 

                                                            
1 ГВИ – граничне вредности имисије за наведене загађујуће материје у складу са Правилником о граничним 
вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података 
(“Службени гласник РС“, бр. 54/92, 30/99) 
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подземних вода – пречишћавање 
отпадних вода 

биолошка потрошња кисеоника БПК5 и 
хемијска потрошња кисеоника), 
Одржавање прописане класе квалитета 
водотокова 

4 Смањење ризика од поплава и бујичних 
вода 

% смањења површина земљишта 
угрожених поплавама и бујичним водама 

5 Чување обрадивог пољопривредног 
земљишта 

% смањења површина обрадивог 
пољопривредног земљишта 

6 

Смањење загађивања земљишта 
(ограничена и контролисана употреба 
агрохемијских мера и планско одлагање 
отпада) 

% загађених површина, 
% пољопривредних површина на којима се 
користе агрохемијске мере, 
количине употребљених пестицида, 
број, локације неусловних сметлишта и 
процењена количина неплански 
депонованог отпада 

7 Унапређење система прикупљања, 
третмана и одлагања чврстог отпада 

% домаћинстава укључених у систем,  

% отпада који се третира, 

% отпада који се одлаже на сан. депонију 

8 Санирање и рекултивација постојећих 
сметлишта чврстог отпада 

број санираних и рекултивисаних 
сметлишта чврстог отпада 

9 

Смањење изложености становништва 
повишеном нивоу буке 

Број стамбених објеката у зони заштите 
дуж планираног аутопута, путева 
магистралног значаја и на местима 
укрштања транзитних саобраћајница 

10 
Унапређење енергетске ефикасности и 
повећање коришћења обновљивих 
извора енергије 

Емисија СО2,  

% смањења потрошње енергената, 

% смањења потрошње угља и нафтних 
деривата 

11 Смањити емисију гасова са ефектом 
„стаклене баште“ 

% смањења емисије гасова са ефектом 
„стаклене баште“ (CO2, CH4, NO2, CFC) 

12 

Очување биодиверзитета, унапређења 
предела и унапређење ефикасности 
заштите на принципима одрживости и 
укључивањем у туристичку понуду 

Број и значај заштићених биљних и 
животињских врста, 
Број и површина заштићених природних 
добара и предеоних целина , 
Број и квалитет заштићених непокретних 
културних добара, 
Број посетилаца у туристичким зонама 

13 Очување насељености руралних 
подручја 

% смањења становника у сеоским 
насељима 

14 Раст запослености % запослених; % незапослених 

15 
Унапређење здравља становништва – 
организовање система здравствене 
заштите 

% становништва са приступом здравствено 
исправној води за пиће, 
% становништва са приступом адекватним 
системима прикупљања и пречишћавања 
отпадних вода, 
% становништва са приступом објектима 
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основне здравствене заштите 

16 

Унапређење општинских служби за 
заштиту животне средине и мониторинг 
и унапређење информисања јавности 
по питањима животне средине 

Број људи задужен за животну средину у
Општини, 
Број мерних тачака у системима 
мониторинга  
Број информација о животној средини у 
средствима информисања 
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4. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 
 
Процена могућих утицаја плана и програма на животну средину, према Закону, садржи 
следеће елементе: 
 
1) приказ процењених утицаја варијантних решења плана повољних са становишта 
заштите животне средине са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, 
односно увећање позитивних утицаја на животну средину; 
2) поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења; 
3) приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину са описом мера за 
спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на 
животну средину; 
4) начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине 
укључујући податке о: ваздуху, води, земљишту, клими, јонизујућем и нејонизујућем 
зрачењу, буци и вибрацијама, биљном и животињском свету, стаништима и 
биодиверзитету; заштићеним природним добрима; становништву, здрављу људи, 
градовима и другим насељима, културно-историјској баштини, инфраструктурним, 
индустријским и другим објектима или другим створеним вредностима; 
5) начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа, 
интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија (трајање, учесталост, 
понављање), просторна димензија (локација, географска област, број изложених 
становника, прекогранична природа утицаја), кумулативна и синергијска природа 
утицаја. 
 
4.1  ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА  
 
Закон не прописује шта су то варијантна решења плана која подлежу стратешкој 
процени утицаја, али у пракси се морају разматрати најмање две варијанте: 
 

1) Варијанта да се план не усвоји, и 
2) Варијанта да се план усвоји и спроведе. 

 
Пожељно је да се са стратешком проценом почне у најранијим фазама израде плана, 
при чему треба разматрати сва рационална решења по секторима плана. Варијантна 
решења просторног плана представљају различите рационалне начине, средства и 
мере реализације циљева плана у појединим секторима развоја, кроз разматрање 
могућности коришћења одређеног простора за специфичне намене и активности, 
односно разматрање могућности коришћење различитих простора за реализацију 
конкретне активности која се планира. Поред тога, треба узети у обзир и варијанте 
имплементације плана.  
 
Укупни ефекти плана, па и утицаји на животну средину, могу се утврдити само 
поређењем са постојећим стањем, са циљевима и варијантним решењима плана. За 
просторне планове дужег временског хоризонта и са већом неизвесношћу реализације, 
метод израде сценарија модела развоја омогућује процену позитивних и негативних 
ефеката варијантних решења плана.  
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 П о з и т и в н и  
е ф е к т и 

Н е г а т и в н и  
е ф е к т и 

Природна добра 

Без 
плана  

Поремећаји њиховог функционисања и 
опстанка услед негативног утицаја 
средине, недовољног степена заштите и 
њене примене. Недовољна брига о 
природним добрима и ресурсима. 

Са 
планом 

Успостављање адекватног вида заштите и 
управљања. Заустављање угрожавања и 
пропадања природних добара и ресурса. 
Дефинисање мера заштите посебних 
природних вредности и заштита 
биодиверзитета допринеће укупном 
повећању квалитета природних добара и 
планског подручја у целини. 

 

 
Заштита културно историјских вредности и локалитета 

Без 
плана  

Недовољна брига о културним 
добрима. Деградација постојећих 
простора и физичке структуре 
културних добара и њихова 
неадекватна презентација. 

Са 
планом 

Очување и унапређење идентитета и 
карактера општине. Побољшање односа 
према градитељском наслеђу, 
побољшање квалитета заштите и 
ревитализација културно-историјских 
добара. Афирмисање и ревитализовање 
културног наслеђа. Израда стратегија за 
обнову заштићених културних пејсажа. 
Промоција културна баштине у циљу 
искоришћевања економских потенцијала 
простора на коме се налази.

 

 
Заштита животне средине 

Без 
плана  

Повећање загађења основних 
чинилаца животне средине, пре свега 
воде, али и земљишта и ваздуха. 
 

Са 
планом 

Заустављање даље деградације животне 
средине (ваздух, вода, земљиште и др.) 
одређивањем стања, приоритета заштите 
и услова одрживог коришћења ресурса. 
Постизање рационалне организације, 
уређења и заштите простора. 
Обезбеђивање квалитетне животне 
средине - заштита вода уз примену 
интегралног приступа у управљању и 
коришћењу водних ресурса, потпуна 
заштита квалитета подземних вода и 
стриктна заштита зона које су законом 
резервисана изворишта 
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водоснабдевања, заштита земљишта уз 
интегрални однос у планирању и 
управљању земљишним ресурсима, 
заштита и очување квалитета ваздуха. 
Предузимање адекватних превентивних 
мера уз успостављање система контроле 
свих облика загађивања. 
Интегрални и континуирани систем 
мониторинга животне и природне 
средине у општини. 
Успостављање система за 
институционално управљање животном 
средином, унапређење информисања 
јавности. 

 
Заштита предела 

Без 
плана  

Недовољна и неадекватна брига о 
предеоним карактеристикама и 
настављање процеса који доводе до 
нарушавања предеоних карактеристика 
и амбијенталних вредности. 

Са 
планом 

Заштита предела у његовој 
разноврсности и јединствености. Мере 
заштите, очувања и унапређења 
предела довешће до позитивних 
ефеката и интегралне заштите 
предеоних карактеристика. 

 

 
Становништво 

Без 
плана  

Демографски проблеми, са утицајем на 
социјални систем. Наставља се процес 
депопулације у брдско-планинским 
насељима и старење становништва 
што неминовно доводи до одумирања 
сеоских насеља. 

Са 
планом 

Квалитетнији услови живота у руралном 
подручју и повећање заинтересованости 
младих за останак. Економска, социјална 
и еколошка обнова села у општини.  
Програми и пројекти запошљавања 
младих којим би се стимулисао 
демографски опоравак уз већу могућност 
рада. 
Стварање реалног оквира социјалне 
стабилности и перспектива развоја, чиме 
ће се омогућити позитивни демографски 
ефекти у општини.  

 

 
Мрежа насеља 

Без 
плана  

Велике разлике у степену урбанизације 
насеља. Наставак доминације 
општинског центра. Депопулација 
сеоских насеља. 
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Еколошки проблеми у виду повећане 
загађености ваздуха у урбаним зонама и 
повећаног нивоа буке уз саобраћајнице 

Са 
планом 

Уравнотежење развоја, смањивањем 
разлика у степену урбанизованости 
појединих насеља и њихових заједница. 
Јачање локалних развојних жаришта као 
упоришта полицентрично развијенијој 
мрежи насеља. 
Развијање функционалних веза. 
Равномернији размештај становништва уз 
децентрализовани развој мреже насеља и 
формирање система заједнице насеља. 
Организацијом насеља стварају се бољи 
услови за развој, запошљавање и 
заустављање депопулације становништва 
побољшањем услова за живот и рад. 
Избегава се нова градња у зонама 
повишене загађености ваздуха и буке. 

 

 
Јавне службе 

Без 
плана  

Постојећи распоред и опремљеност 
објеката јавних служби и објеката 
друштвеног стандарда негативно утиче 
на стање планског подручја.  

Са 
планом 

Побољшање структуре јавних служби у 
насељима општине, односно јачање 
социјалне основе у неколико мањих 
насеља како би се повећала 
приступачност појединих заједница 
сеоских насеља. 
Модернизација и изградња објеката 
јавних служби. Унапређење 
здравствених услуга и школства. 
Подизање квалитета живљења. 
Изградња, одржавање, осавреме-
њивање и обогаћивање садржајима 
објеката културе, спорта и рекреације. 

 

 
Саобраћај 

Без 
плана  

Повећање емисије и загађивања 
ваздуха, повећан ниво буке.  
Недовољна саобраћајна повезаност 
онемогућава развој читавог подручја и 
доприноси депопулацији сеоских 
насеља. 

Са 
планом 

Планским коришћењем земљишта у 
заштитним појасевима путева ограничава 
се број становника изложених повећаном 
загађењу ваздуха и буци. 
Изградњом и рехабилитацијом
саобраћајница повећава се квалитет 
простора и услови живота.   
Боља повезаност насеља чиме се постиже 

Развој путне мреже може довести до 
мањег повећања емисије и загађивања 
ваздуха и повећања нивоа буке. 
Изградња саобраћајница довешће до 
заузимања нових површина земљишта. 
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економски развој и запосленост и 
ублажавање депопулационих процеса. 

 
Електроенергетика 

Без 
плана  

Загађивање ваздуха из система за 
грејање и индивидуалних ложишта. 
Нерационална потрошња горива и слаба 
енергетска ефикасност.  

Са 
планом 

Смањење емисије загађујућих материја у 
ваздух као последице грејања.  
Побољшање квалитета природне средине 
и квалитет живљења у складу са 
прихватљивим еколошким и 
амбијенталним стандардима. Смањење 
енергетских потреба код свих потрошача 
енергије, путем примене стандарда 
енергетске ефикасности. 

 

 
Каналисање отпадних вода 

Без 
плана  

Неизграђеност канализационе 
инфраструктуре у већини насеља 
општине што доводи до загађења 
површинских и подземних вода. 
Постојање несанитарних септичких јама 
у већини насеља општине и непостојање 
система сепаратне канализације. 
Непостојање уређаја за (пред)третман 
отпадних вода индустрије пре упуштања 
у реципијент.  

Са 
планом 

Развој, изградња и реконструкција 
канализационе мреже. 
Оспособљавање постојећих примарних 
пречистача за комуналне отпадне воде и 
инсталирање нових примарних пречистача 
у индустрији које их немају. 
Изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода. 
Ефикасна и строга заштита и контрола 
изворишта за водоснабдевање. 
Спровођење пројекта санације септичких 
јама и спровођење система дренаже. 

 

 
Управљање отпадом 

Без 
плана  

Нехигијенско депоновање отпада што се 
манифестује великим еколошким 
проблемима по питању загађивања 
земљишта, подземних и површинских 
вода и ваздуха.  
Даље одлагање отпада на територији 
Општине. 
Постојање на територији општине већи 
број локација дивљих сметлишта која 
загађују животну средину и угрожавају 
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здравље становништва. 

Са 
планом 

Успостављање система прикупљања, 
транспорта, третмана и депоновања 
отпада у складу са Националном 
стратегијом управљања отпадом. Прелазак 
на систем регионалног одлагања отпада у 
Расинском округу. Почетак успостављања 
система рециклаже.  
Постепено решавање постојећих проблема 
загађивања земљишта, подземних и 
површинских вода и ваздуха који су 
последица неадекватног депоновања. 
Побољшање предеоних карактеристика и 
амбијенталних вредности 
Санација и рекултивација постојећих 
нехигијенских сметлишта, како би се 
отклонила перманентна опасност загађења 
животне средине. 

 

 
Шумарство 

Без 
плана  

Наставак деградације шумских 
површина што представља 
ограничавајући фактор.    
Неконтролисано смањење шумског 
фонда уз локалну појаву бесправне сече 
шуме. 

Са 
планом 

Заштита, уређење и коришћење шума. 
Утврђивање мера заштите шума и шумског 
земљишта преко побољшања постојећег 
стања шума, адекватније заштите и неге 
као и повећањем површина под шумама 
садњом врста аутохтоних карактеристика. 
Планом је омогућено ширење шума у 
обиму који обезбеђује квалитет живота, 
заштиту пољопривредних површина и 
развој туризма и рекреације. 
Развој и унапређење шумарства на 
подручју општине треба да потврди висок 
еколошко-економски идентитет шума.  

 

 
Пољопривреда 

Без 
плана  

Континуирано заузимање 
пољопривредних површина нарочито 
бесправном градњом. Смањење и 
деградација квалитетног 
пољопривредног земљишта.  
Деградација обрадивих површина, 
угрожавање екосистема, недостатак 
ветрозаштитног појаса, загађење 
подземних и површинских вода, 
загађивање земљишта чврстим отпадом 
и отпадним водама. 

Са 
планом 

Дефинисање мера потребних за развој 
пољопривредне производње. Очување и  
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унапређење квалитета пољопривредног 
земљишта. Потпунија валоризација 
потенцијала за пољопривредну 
производњу. 
Реструктуирање пољопривредне 
производње допринеће повећању 
запослености и задржавања становништва 
на селу 
Развој савремене пољопривредне 
производње, здраве хране, мини фарми 
специфичних производа, подизање нових 
воћњака и винограда;  

 
Индустрија 

Без 
плана  

Неповољне локације појединих 
предузећа, локација загађивача у 
близини стамбених и других зона, 
ограничене могућности ширења 
дисперзно размештених индустрија, 
неадекватне мере заштите окружења. 
Еколошки проблеми: емисија штетних 
материја у ваздух, слабо третиране
отпадне воде, проблем индустријског 
отпада и нерационална потрошња 
енергетских ресурса.   
Неадекватане мере заштите животне 
средине. 

Са 
планом 

Потпунија валоризација положаја општине, 
јачање могућности за интензивнији 
привредни, тј. индустријски развој општине 
кроз подршку развоју мањих развојних 
центара. 
Смањење штетних емисија у ваздух и 
ефикасније пречишћавање отпадних вода, 
руковање индустријским отпадом на 
безбедан начин. 
Изградња нових погона само у планираним 
зонама. 
Успостављање система управљања 
заштитом животне средине и 
информисање становништва. 

 

 
Туризам 

Без 
плана  

Непостојање стратешког опредељења 
да ли и у којој мери туризам представља 
ослонац развоја читаве општине.  
Недовољан допринос бризи о 
природним добрима и културном 
наслеђу као туристичким локалитетима. 

Са 
планом 

Просторна организација туризма кроз 
формирање зона, дефинисање 
туристичких тачака и линија које повезују 
зоне и тачке у њима и ван њих. 
Економски просперитет подручја кроз 

Незнатно повећање емисије 
аерозагађења, загађивања воде, 
повећање нивоа буке и стварање отпада 
у зонама концентрације туриста.  
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развој интегралне туристичке понуде. 
Дефинисање услова реализације 
елемената туристичке понуде у контексту 
заштите животне средине, заштите 
природне средине и заштите културно-
историјског наслеђа.  
 

 
4.2  РАЗЛОЗИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА 
 
На основу одредби члана 15. Закона о стратешкој процени утицаја, пореде се 
варијантна решења и даје приказ разлога за избор најповољнијег решења. Поређена су 
варијантна решења према циљевима стратешке процене и секторима у плану.  
 
Варијантно решење 1 које се односи на неусвајање, а самим тим и неспровођење 
Просторног плана очигледно је неповољније са свих аспекта области које је третирао 
Просторни план:  
 

1) коришћења и заштите природних ресурса;  
2) кретања становништва и стварање услова за живот и рад људи; 
3) развој и умрежавање насеља; 
4) привреде; 
5) саобраћаја; 
6) инфраструктуре; 
7) јавних служби; и 
8) заштите. 

 
Варијантним решењем 2 које се односи на усвајање и спровођење плана предвиђа 
развој Општине уз примену мера заштите животне средине. Планирано је решавање 
третмана отпада и отпадних вода, заштита природних вредности и културних добара. 
Просторним планом је предвиђен развој мониторинг система и инвестирање у заштиту 
животне средине. Развој Општине кроз развој привреде, посебно пољопривредне и 
привредно-радних зона уз примену мера заштите, значајно је за укупан развој и 
унапређење квалитета живота на подручју Општине. У следећој табели даје се 
упоредни приказ варијантних решења према областима ППО и циљевима СПУ. 
 
У следећој табели даје се упоредни приказ варијантних решења према областима ППO 
и циљевима СПУ. 
 
Табела бр.3: Упоредни приказ варијантних решења према областима ППO и циљева СПУ 

Област Циљ стратешке процене Варијантно 
решење 1 

Варијантно 
решење 2 

ПРИРОДНИ 
РЕСУРСИ 

Смањење емисије полутаната и смањење 
емисије угљеникових оксида 0? 0? 

Смањити степен изложености становништва 
загађеном ваздуху 

0? 0? 

Унапређења квалитета површинских и 
подземних вода – пречишћавање отпадних 

0? + 
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вода 
Смањење ризика од поплава и бујичних вода - ++ 

Чување обрадивог пољопривредног земљишта -  ++ 

Смањење загађивања земљишта (ограничена и 
контролисана употреба агрохемијских мера и 
планско одлагање отпада) 

-  + 

Унапређење система прикупљања, третмана и 
одлагања чврстог отпада 

-  0? 

Санирање и рекултивација постојећих 
сметлишта чврстог отпада 

-  0? 

Смањење изложености становништва 
повишеном нивоу буке 

- 0? 

Унапређење енергетске ефикасности и 
повећање коришћења обновљивих извора 
енергије 

0? 0? 

Смањити емисију гасова са ефектом „стаклене 
баште“ 

0? + 

Очување биодиверзитета, унапређења предела 
и унапређење ефикасности заштите на 
принципима одрживости и укључивањем у 
туристичку понуду 

- + 

Очување насељености руралних подручја 0? 0? 

Раст запослености 0? 0? 

Унапређење здравља становништва – 
организовање система здравствене заштите 

0? + 

Унапређење општинских служби за заштиту 
животне средине и мониторинг и унапређење 
информисања јавности по питањима животне 
средине 

0? 0? 

Област Циљ стратешке процене Варијантно 
решење 1 

Варијантно 
решење 2 

СТАНОВНИШ
ТВО 

Смањење емисије полутаната и смањење 
емисије угљеникових оксида 0? 0? 

Смањити степен изложености становништва 
загађеном ваздуху 

0? 0? 

Унапређења квалитета површинских и 
подземних вода – пречишћавање отпадних 
вода 

0? 0? 

Смањење ризика од поплава и бујичних вода 0? 0? 

Чување обрадивог пољопривредног земљишта 0? 0? 

Смањење загађивања земљишта (ограничена и 
контролисана употреба агрохемијских мера и 
планско одлагање отпада) 

0? 0? 

Унапређење система прикупљања, третмана и 
одлагања чврстог отпада 

-- И 

Санирање и рекултивација постојећих 
сметлишта чврстог отпада 

0? 0? 
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Смањење изложености становништва 
повишеном нивоу буке 

0? 0? 

Унапређење енергетске ефикасности и 
повећање коришћења обновљивих извора 
енергије 

- 0? 

Смањити емисију гасова са ефектом „стаклене 
баште“ 

0? 0? 

Очување биодиверзитета, унапређења предела 
и унапређење ефикасности заштите на 
принципима одрживости и укључивањем у 
туристичку понуду 

0? + 

Очување насељености руралних подручја - ++ 

Раст запослености - + 

Унапређење здравља становништва – 
организовање система здравствене заштите 

- + 

Унапређење општинских служби за заштиту 
животне средине и мониторинг и унапређење 
информисања јавности по питањима животне 
средине 

0? 0? 

Област Циљ стратешке процене Варијантно 
решење 1 

Варијантно 
решење 2 

НАСЕЉА 

Смањење емисије полутаната и смањење 
емисије угљеникових оксида 0? 0? 

Смањити степен изложености становништва 
загађеном ваздуху 

0? 0? 

Унапређења квалитета површинских и 
подземних вода – пречишћавање отпадних 
вода 

0? 0? 

Смањење ризика од поплава и бујичних вода 0? 0? 

Чување обрадивог пољопривредног земљишта 0? 0? 

Смањење загађивања земљишта (ограничена и 
контролисана употреба агрохемијских мера и 
планско одлагање отпада) 

0? 0? 

Унапређење система прикупљања, третмана и 
одлагања чврстог отпада 

- И 

Санирање и рекултивација постојећих 
сметлишта чврстог отпада 

0? 0? 

Смањење изложености становништва 
повишеном нивоу буке 

0? 0? 

Унапређење енергетске ефикасности и 
повећање коришћења обновљивих извора 
енергије 

0? 0? 

Смањити емисију гасова са ефектом „стаклене 
баште“ 

0? 0? 

Очување биодиверзитета, унапређења предела 
и унапређење ефикасности заштите на 
принципима одрживости и укључивањем у 
туристичку понуду 

0? + 
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Очување насељености руралних подручја 0? - 

Раст запослености - + 

Унапређење здравља становништва – 
организовање система здравствене заштите 

- + 

Унапређење општинских служби за заштиту 
животне средине и мониторинг и унапређење 
информисања јавности по питањима животне 
средине 

0? 0? 

Област Циљ стратешке процене Варијантно 
решење 1 

Варијантно 
решење 2 

ПРИВРЕДА 

Смањење емисије полутаната и смањење 
емисије угљеникових оксида 0? 0? 

Смањити степен изложености становништва 
загађеном ваздуху 

- 0? 

Унапређења квалитета површинских и 
подземних вода – пречишћавање отпадних 
вода 

- + 

Смањење ризика од поплава и бујичних вода 0? 0? 

Чување обрадивог пољопривредног земљишта -           - 

Смањење загађивања земљишта (ограничена и 
контролисана употреба агрохемијских мера и 
планско одлагање отпада) 

- + 

Унапређење система прикупљања, третмана и 
одлагања чврстог отпада 

-- + 

Санирање и рекултивација постојећих 
сметлишта чврстог отпада 

0? 0? 

Смањење изложености становништва 
повишеном нивоу буке 

0? 0? 

Унапређење енергетске ефикасности и 
повећање коришћења обновљивих извора 
енергије 

0? + 

Смањити емисију гасова са ефектом „стаклене 
баште“ 

0? + 

Очување биодиверзитета, унапређења предела 
и унапређење ефикасности заштите на 
принципима одрживости и укључивањем у 
туристичку понуду 

0? 0? 

Очување насељености руралних подручја - + 

Раст запослености - + 

Унапређење здравља становништва – 
организовање система здравствене заштите 

0? 0? 

Унапређење општинских служби за заштиту 
животне средине и мониторинг и унапређење 
информисања јавности по питањима животне 
средине 

- + 
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Област Циљ стратешке процене Варијантно 
решење 1 

Варијантно 
решење 2 

САОБРАЋАЈ 

Смањење емисије полутаната и смањење 
емисије угљеникових оксида - 0? 

Смањити степен изложености становништва 
загађеном ваздуху 

- 0? 

Унапређења квалитета површинских и 
подземних вода – пречишћавање отпадних 
вода 

0? 0? 

Смањење ризика од поплава и бујичних вода 0? 0? 

Чување обрадивог пољопривредног земљишта 0? - 

Смањење загађивања земљишта (ограничена и 
контролисана употреба агрохемијских мера и 
планско одлагање отпада) 

0? 0? 

Унапређење система прикупљања, третмана и 
одлагања чврстог отпада 

0? 0? 

Санирање и рекултивација постојећих 
сметлишта чврстог отпада 

0? 0? 

Смањење изложености становништва 
повишеном нивоу буке 

- - 

Унапређење енергетске ефикасности и 
повећање коришћења обновљивих извора 
енергије 

- + 

Смањити емисију гасова са ефектом „стаклене 
баште“ 

- 0? 

Очување биодиверзитета, унапређења предела 
и унапређење ефикасности заштите на 
принципима одрживости и укључивањем у 
туристичку понуду 

0? 0? 

Очување насељености руралних подручја 0? + 

Раст запослености 0? 0? 

Унапређење здравља становништва – 
организовање система здравствене заштите 

0? 0? 

Унапређење општинских служби за заштиту 
животне средине и мониторинг и унапређење 
информисања јавности по питањима животне 
средине 

0? 0? 

Област Циљ стратешке процене Варијантно 
решење 1 

Варијантно 
решење 2 

ИНФРАСТРУК
ТУРА 

Смањење емисије полутаната и смањење 
емисије угљеникових оксида - 0? 

Смањити степен изложености становништва 
загађеном ваздуху 

- + 

Унапређења квалитета површинских и 
подземних вода – пречишћавање отпадних 
вода 

- + 
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Смањење ризика од поплава и бујичних вода - ++ 

Чување обрадивог пољопривредног земљишта 0? 0? 

Смањење загађивања земљишта (ограничена и 
контролисана употреба агрохемијских мера и 
планско одлагање отпада) 

0? 0? 

Унапређење система прикупљања, третмана и 
одлагања чврстог отпада 

0? + 

Санирање и рекултивација постојећих 
сметлишта чврстог отпада 

- + 

Смањење изложености становништва 
повишеном нивоу буке 

- + 

Унапређење енергетске ефикасности и 
повећање коришћења обновљивих извора 
енергије 

- + 

Смањити емисију гасова са ефектом „стаклене 
баште“ 

0? + 

Очување биодиверзитета, унапређења предела 
и унапређење ефикасности заштите на 
принципима одрживости и укључивањем у 
туристичку понуду 

0? 0? 

Очување насељености руралних подручја 0? 0? 

Раст запослености 0? 0? 

Унапређење здравља становништва – 
организовање система здравствене заштите 

0? 0? 

Унапређење општинских служби за заштиту 
животне средине и мониторинг и унапређење 
информисања јавности по питањима животне 
средине 

0? + 

Област Циљ стратешке процене Варијантно 
решење 1 

Варијантно 
решење 2 

ЈАВНЕ 
СЛУЖБЕ 

Смањење емисије полутаната и смањење 
емисије угљеникових оксида 0? 0? 

Смањити степен изложености становништва 
загађеном ваздуху 

0? 0? 

Унапређења квалитета површинских и 
подземних вода – пречишћавање отпадних 
вода 

0? 0? 

Смањење ризика од поплава и бујичних вода 0? 0? 

Чување обрадивог пољопривредног земљишта 0? 0? 

Смањење загађивања земљишта (ограничена и 
контролисана употреба агрохемијских мера и 
планско одлагање отпада) 

0? 0? 

Унапређење система прикупљања, третмана и 
одлагања чврстог отпада 

0? 0? 

Санирање и рекултивација постојећих 
сметлишта чврстог отпада 

0? 0? 



Извештај о стратешкој процени утицаја ППО Бајина Башта на животну средину 

            
               
          А.Д. Југословенски институт за урбанизам и становање                                                                 49     

   
 

Смањење изложености становништва 
повишеном нивоу буке 

0? 0? 

Унапређење енергетске ефикасности и 
повећање коришћења обновљивих извора 
енергије 

0? 0? 

Смањити емисију гасова са ефектом „стаклене 
баште“ 

0? 0? 

Очување биодиверзитета, унапређења предела 
и унапређење ефикасности заштите на 
принципима одрживости и укључивањем у 
туристичку понуду 

0? 0? 

Очување насељености руралних подручја - + 

Раст запослености - + 

Унапређење здравља становништва – 
организовање система здравствене заштите 

- ++ 

Унапређење општинских служби за заштиту 
животне средине и мониторинг и унапређење 
информисања јавности по питањима животне 
средине 

- ++ 

Област Циљ стратешке процене Варијантно 
решење 1 

Варијантно 
решење 2 

ЗАШТИТА 

Смањење емисије полутаната и смањење 
емисије угљеникових оксида - И 

Смањити степен изложености становништва 
загађеном ваздуху 

- И 

Унапређења квалитета површинских и 
подземних вода – пречишћавање отпадних 
вода 

-- И 

Смањење ризика од поплава и бујичних вода -- И 

Чување обрадивог пољопривредног земљишта - И 

Смањење загађивања земљишта (ограничена и 
контролисана употреба агрохемијских мера и 
планско одлагање отпада) 

- И 

Унапређење система прикупљања, третмана и 
одлагања чврстог отпада 

-- + 

Санирање и рекултивација постојећих 
сметлишта чврстог отпада 

- + 

Смањење изложености становништва 
повишеном нивоу буке 

- И 

Унапређење енергетске ефикасности и 
повећање коришћења обновљивих извора 
енергије 

- + 

Смањити емисију гасова са ефектом „стаклене 
баште“ 

0? + 

Очување биодиверзитета, унапређења предела 
и унапређење ефикасности заштите на 
принципима одрживости и укључивањем у 
туристичку понуду 

- + 
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Очување насељености руралних подручја 0? И 

Раст запослености 0? 0? 

Унапређење здравља становништва – 
организовање система здравствене заштите 

0? + 

Унапређење општинских служби за заштиту 
животне средине и мониторинг и унапређење 
информисања јавности по питањима животне 
средине 

- + 

 
++ веома позитиван; + позитиван; -- веома негативан; - негативан; 0? неутралан или непознат; И – зависи 
од примене мера заштите 
 
У варијанти да се просторни план не донесе и да се развој настави по досадашњем 
тренду могу се очекивати само негативни ефекти код сваког сектора и ниједан 
позитиван ефекат у односу на циљеве стратешке процене утицаја. 
  
У варијанти да се просторни план имплементира могу се очекивати бројни позитивни 
ефекти у сваком сектору, који отклањају већину негативних тенденција у развоју 
планског подручја ако се план не би имплементирао. У овој варијанти могу се очекивати 
и појединачни негативни ефекти у одређеним секторима плана, а који су неизбежна 
цена друштвено-економског развоја подручја. То су следећи ефекти: 
 

• конверзија пољопривредног земљишта услед изградње објеката саобраћајне 
инфраструктуре и привредних објеката у потенцијалним привредно-радним 
зонама; 

• у појасевима непосредно уз државне путеве могуће је повремено прекорачење 
граничних вредности загађености ваздуха; 

• могућност повећања концентрације загађујућих материја у атмосфери и  
индустријских отпадних вода услед развоја привредних објеката; 

• у појасевима непосредно уз планиране државне путеве могуће је повремено 
прекорачење граничних вредности нивоа буке, и 

• у случају квалитативног активирања туристичке понуде претпоставка је да може 
доћи до појаве нових непланских сметлишта комуналног отпада услед прилива 
туриста. 

 
На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног плана 
знатно повољнија у односу на варијанту да се план не донесе.  
 
4.3 ЕВАЛУАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧАЈА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ 
РЕШЕЊА 
 
Претходна процена односи се на квалитативну – експертску процену позитивних и 
негативних утицаја појединих сектора у оквиру две варијанте, прве – ''песимистичке'', 
уколико се план не изради и усвоји, тако да се развојни процеси плански неусмеравају, 
и друге варијанте – ''оптимистичке'', уколико се план изради, усвоји и доследно 
спроводи.  
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У оквиру стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, просторних 
размера и вероватноће утицаја планских решења на животну средину, који су дати у 
следећој табели. Евалуација утицаја вршена је са циљем да се утврди значај утицаја, 
према критеријумима из Прилога I Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину. У обзир су узете следеће карактеристике утицаја: 
 

1. Врста утицаја  
2. Вероватноћа да се утицај појави 
3. Временска димензија односно трајање утицаја, према временском хоризонту 

Просторног плана: краткорочни утицаји; средњорочни утицаји; дугорочни 
утицаји (период после временског хоризонта Просторног плана) 

4. Учесталост утицаја 
5. Просторна димензија утицаја. 

 
Наведене карактеристике утицаја су вредноване према врсти Просторног плана, како је 
приказано у следећој табели. 
 
Табела бр.4. Вредновање карактеристика утицаја 

Врста утицаја Вероватноћа 
утицаја Трајање утицаја Учесталост 

утицаја 
Просторна димензија 
утицаја  

3+ врло 
Позитиван 
 
2+ веома 
позитиван 
 
1+ Позитиван 
 
0 Неутралан 
 
1- негативан 
 
2- врло 
негативан 
 
3- веома 
негативан 

Веома 
вероватан 
утицај - ВВ 
 
утицај 
вероватан - 
В 
 
утицај могућ 
- МВ 
 
утицај није 
вероватан - 
НВ 

краткорочан – К 
 
средњорочан – С 
 
дугорочан - Д 

повремен – ПУ 
 
средње учестао 
– СУ 
 
сталан - СтУ 

Г  - Могући глобални 
утицај 
М – Могућ међународни 
утицај 
П - Могућ 
прекогранични утицај 
Н - Могућ утицај на 
националном нивоу 
Р - Могућ утицај у 
оквиру простора регије 
О - Могућ утицај у 
простору општине 
Л - Могућ утицај у некој 
зони или делу општине 
И  - Могућ утицај на 
самом извору 

 
Значај утицаја процењен је у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне 
размере на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно ефекти, планских 
решења, према величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус 
односи на негативне, а знак плус на позитивне промене, како је приказано у следећој 
табели. Овај систем вредновања примењује се како на појединачне индикаторе утицаја, 
тако и на сродне категорије преко збирних индикатора.  
 
Табела бр. 5: Критеријуми за оцењивање величине утицаја 
Величина      

утицаја 
 Ознака О п и с 

Критичан - 3 Јак негативан утицај 
Већи - 2 Већи негативан утицај  
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Мањи - 1 Мањи негативни утицај 
Нема утицаја или 
нејасан утицај 0 Нема утицаја, нема података или није 

примењиво 
Позитиван 1 + Мањи позитивни утицај 
Повољан 2 + Већи позитиван утицај 
Врло повољан 3 + Јак позитиван утицај  

 
У следећој табели дати су критеријуми за вредновање просторних размера могућих 
утицаја. 
 
Табела бр.6: Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја 

Размере 
утицаја 

Ознака О п и с 

Глобални Г Могући глобални утицај 
Међународни М Могућ међународни утицај 
Прекогранични П Могућ прекогранични утицај 
Државни Н Могућ утицај на националном нивоу 
Регионални Р Могућ утицај у оквиру простора регије 
Општински О Могућ утицај у простору општине  
Локални Л Могућ утицај у некој зони или делу општине 
Изворни И Могућ утицај на самом извору 
 
Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође 
представља важан критеријум за доношење одлука у току израде плана. Вероватноћа 
утицаја одређује се према скали приказаној у следећој табели. 
 
Табела бр.7: Скала за процену вероватноће утицаја 

Вероватноћа Ознака Опис 
80% ВВ Веома вероватан утицај 

више од 50% В утицај вероватан 
мање од 50% МВ утицај могућ 
мање од 1% НВ утицај није вероватан 

 
На основу критеријума процене величине и просторних размера утицаја планских 
решења на циљеве стратешке процене (приказаних у ранијим табелама) врши се 
евалуација значаја идентификованих утицаја за остваривање циљева стратешке 
процене.  
 
Утицаји од стратешког значаја за просторни план су они који имају јак или већи 
(позитиван или негативан) ефекат на целом подручју плана или на вишем (региoналном 
или државном) нивоу планирања. На основу процене утицаја појединачних планских 
решења на циљеве стратешке процене, утврђени су значајни стратешки утицаји: 
 
Табела бр.8: Критеријуми за евалуацију значаја утицаја 

Размере Величина Ознака 
Међународни ниво (М) Јак позитиван утицај (+3) 3+ ; М 

Регионални ниво (Р) Већи позитиван утицај (2+) 
Позитиван утицај (1+) 

2+ ; Р 
1+ ; Р 

Општински ниво (О) Већи позитиван утицај (2+) 
Позитиван утицај (1+) 2+ ; О 
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У складу са врстом Просторног плана и карактеристикама планског подручја одређене 
су карактеристике које одређују значајан утицај и то: 
 
- Вероватан и веома вероватан утицај - В и ВВ 
- Средњорочан и дугорочан утицај - С и Д 
- Средње учестао и сталан утицај - СУ и СтУ 
 
Резултати евалуације значаја утицаја планских решења приказани су у табели бр.10. 
За утврђене значајне утицаје процењују се вероватноћа и време трајања. 
 
 
Табела бр.9: Планска решења у Нацрту Плана обухваћена проценом утицаја 
Ознака Планско решење 

1 Интензивније коришћење обрадивог пољопривредног земљишта до III бонитетне класе
2 Експлоатација шумских ресурса у складу са принципима одрживог развоја 
3 Изградња планираних акумулација „Рогачица“ и „Тегаре“  
4 Спречавање депопулације насеља у брдско-планинском подручју 
5 Развој и уређење мреже насеља и центара 
6 Реконструкција недостајућих објеката јавних служби у сеоским насељима 
7 Уређење и регулација корита бујичних токова 
8 Унапређење стања и повећање површина под шумама (зоне пошумљавања) 
9 Развој привредно-радних зона дуж државних путева  

10 Развој различитих видова туристичке понуде (транзитни, еко-рурални, спортско-
рекреативни, културно-историјски, риболовни и др.)  

11 Изградња недостајућих деоница локалних путева 
12 Рехабилитација и реконструкција регионалних и општинских путева 

13 Развој водоводне и комуналне инфраструктуре, изградња ППОВ и антиерозионо 
уређење бујичних токова 

14 Развој гасоводне мреже и изградња недостајућих ТС 35/10 kV 
15 Санација и рекултивација постојећих нехигијенских сметлишта 

16 Управљање комуналним отпадом на регионалном нивоу и изградња рециклажног 
дворишта 

17 Интегрална заштита основних елемента животне средине (вода, ваздух, земљиште, 
бука) 

18 Проглашење евидентираних заштићених природних добара и заштита непокретних 
културних добара 
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Табела бр.10: Процена величине утицаја и просторних размера планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја 

Р.бр. ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ПЛАНСКА РЕШЕЊА ППО БАЈИНА БАШТА 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.  Смањење емисије полутаната и смањење 
емисије угљеникових оксида           1+, 

Л   2+, 
О 

1+, 
Л  2+, 

О  

2.  Смањити степен изложености становништва 
загађеном ваздуху         1-, 

Л  1+, 
Л   2+, 

О 
1+, 
Л  2+, 

О  

3.  Унапређења квалитета површинских и 
подземних вода – пречишћавање отпадних 
вода 

            3+, 
Р    2+, 

О  

4.  Смањење ризика од поплава и бујичних вода  2+, 
О 

2+, 
О    2+, 

О 
1+, 
Л     2+, 

О    2+, 
О  

5.  Чување обрадивог пољопривредног 
земљишта 

1-, 
О  1-, 

Л      1-, 
Л  1-, 

Л 
1-, 
Л     2+, 

О  

6.  Смањење загађивања земљишта (ограничена 
и контролисана употреба агрохемијских мера и 
планско одлагање отпада) 

               1+, 
Л 

1+, 
Л   

7.  Унапређење система прикупљања, третмана и 
одлагања чврстог отпада             2+, 

О  2+, 
О 

2+, 
О   

8.  Санирање и рекултивација постојећих 
сметлишта чврстог отпада               2+, 

О 
1+, 
Л 

1+, 
Л  

9.  Смањење изложености становништва 
повишеном нивоу буке           1-, 

Л 
2+, 
О     2+, 

О  

10.  Унапређење енергетске ефикасности и 
повећање коришћења обновљивих извора 
енергије 

            2+, 
О 

2+, 
О     

11.  Смањити емисију гасова са ефектом „стаклене 
баште“  2+, 

Л         1-, 
Л  1+, 

Л 
1+, 
Л     

12.  Очување биодиверзитета, унапређења 
предела и унапређење ефикасности заштите 
на принципима одрживости и укључивањем у 
туристичку понуду 

 1+, 
Л 

1+, 
Л    2+, 

О 
1+, 
Л   1-, 

Л      2+, 
О 

2+, 
О 

13.  Очување насељености руралних подручја   1+, 
Л 

2+, 
О 

2+, 
О 

2+, 
О   2+, 

О 
1+, 
Л  2+, 

О       

14.  Раст запослености           2+, 
О 

1+, 
Л         

15.  Унапређење здравља становништва – 
организовање система здравствене заштите     2+, 

О 
2+, 
О       2+, 

О    1+, 
Л  

16.  Унапређење општинских служби за заштиту 
животне средине и мониторинг и унапређење 
информисања јавности по питањима животне 
средине 
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Резиме значајних утицаја плана: 

На основу евалуације значаја утицаја закључује се да имплементација плана не 
производи стратешки значајне негативне утицаје на целом планском подручју. 
Односно, могући су негативни утицаји на самом извору појединих привредних објеката 
(превасходно као последица утицаја њихове активности), као и приликом изградње 
нових саобраћајница, конкретно обилазнице око општинског центра, односно 
изградњом објеката гасоводне и остале енергетске инфраструктуре (приликом 
изградње и њихове експлоатације). 
 
Могући негативни утицаји: 
 
1) Изградња обилазнице око општинског центра (заузимање пољопривредног 
земљишта, могуће иницирање клизишних површина услед разоровања и слегнућа 
земљишта, визуелна деградација простора, уништавање вегетације на градилишту, 
загађивање површинских и подземних вода услед спирања саобраћајних површина, 
седиментација тешких метала на површинама уз пут, акцидентни удеси, и др.); 
2) Реализација планираних радно-привредних зона дуж државних путева (могући 
неповољни утицаји на квалитет ваздуха, површинских и подземних вода у случају 
акцидентних ситуација емитовања специфичних загађујућих материја и неспровођења 
прописаних мера заштите животне средине, могуће прекорачење нивоа буке у ноћним 
часовима, појачане вибрације, визуелна деградација пејсажа, деградација вегетације); 
3) Изградња планираних акумулација (могући негативни утицаји могу се јавити услед 
заузимања квалитених класа пољопривредног земљишта дуж речног тока Дрине, 
измене микроклиматских услова, промене у хидролошким режимима површинских и 
подземних вода, могућности појаве акцидентхних ситуација услед пуцања бране и др.); 
4) Могућа изградња ветропаркова (могући неповољни утицаји на птице и остали 
животињски свет, могући негативни утицаји на стамбене објекте у непосредној близини 
ветропаркова услед појачаног нивоа буке и вибрација и др.). 
 
Превенција негативних утицаја је могућа применом нових технологија, мера заштите 
животне средине, као и превенцијом удеса и акцидената. 
 
Са друге стране, идентификовани су следећи позитивни значајни утицаји: 
 
1) Животна средина 
 

- квалитет ваздуха и клима: смањење загађености ваздуха и смањење емисије 
„гасова стаклене баште“ услед повећања коришћења обновљивих видова 
енергије и гаса; 

- квалитет вода: очување и побољшање квалитета вода унапређењем начина 
коришћења пољопривредног и шумског земљишта, контролисањем режима 
коришћења земљишта и применом система за контролу и пречишћавање 
отпадних вода; 

- квалитет земљишта: смањење контаминације земљишта у пољопривреди и 
контролисано прикупљање и одлагање чврстог отпада; 

- биодиверзитет, заштићена природна добра, предео: унапређење захваљујући 
планираном развоју шумарства и заштите биљног и животињског света; 
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планираним мерама и програмима заштите природних вредности; унапређење 
предела антиерозионим радовима. 

 
2) Социо – економски комплекс 
 

- сеоска насеља: успоравање депопулације села мерама уређења центара 
насеља, унапређења јавних служби, комуналне инфраструктуре и привредних 
активности; 

- запосленост: повећање запослености кроз реструктурисање пољопривреде и 
план инфраструктурног опремања привредних и туристичких зона; 

- здравље становништва: планирани услови за обезбеђење квалитетне воде за 
пиће, доступност и квалитет здравствених услуга и смањење излагања 
загађеном ваздуху. 

 
4.4. КУМУЛАТИВНИ И СИНЕРГИЈСКИ УТИЦАЈИ 
 
На основу одредаба члана 15. Закона о стратешкој процени, стратешка процена 
обухвата и процену кумулативних и синергијских ефеката. Теоријски је могуће да се 
јаве интеракције међу мањим утицајима како планских решења, тако и појединачних 
објеката и активности на планском подручју. Примера ради, кумулативни ефекти 
настају када појединачна планска решења немају значајан утицај, а неколико 
индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат (загађивање ваздуха, 
вода или пораст нивоа буке). 
 
Синергијски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни 
ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергијски ефекти се 
најчешће манифестују код људских заједница и природних станишта. 
 
Позитивни кумулативни и синергијски ефекти планских решења очекују се превасходно 
у погледу побољшања квалитета површинских и подземних вода, као и у погледу 
ефикасног третмана чврстог комуналног отпада. Инвестирање у изградњу 
инфраструктурних система (ППОВ, водоводна, канализациона и гасоводна мрежа) 
допринеће укупном побољшању заштите животне средине, и уопштено, здравља 
становништва.  
  
Са друге стране, мањи негативни кумулативни ефекти који се могу очекивати 
реализацијом планских решења односе на могућност несавесног угрожавања 
природних вредности подручја услед реализација саобраћајних праваца (загађење 
природних вредности и квалитета основних елемената животне средине) и привредних 
објеката у потенцијалним привредно-радним зонама (конверзија пољопривредног у 
грађевинско земљиште, могуће повећање концентрације загађујућих материја у води, 
ваздуху и земљишту, потенцијална опасност од настанка удеса и акцидентних 
ситуација, итд.). Промене морфолошких, хидрогеолошких и пејсажних карактеристика 
простора нарочито ће бити изражене на деоницама у којима се планиране трасе 
инфраструктуре и изградња акумулација воде у релативно уском снопу, као нпр. у 
долинском појасу Дрине. Такође, негативни кумулативни ефекти услед суперпонирања 
буке могу се очекивати у подручјима непосредне близине коридора обилазнице у 
случају суперпонирања, резултантни ниво буке у зони преклапања би прелазио 
гранични дозвољени ниво буке за око 10 dB (A)). 
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5. ОПИС МЕРА ЗА ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 
 
Заштита животне средине на подручју Просторног плана заснива се на концепту 
одрживог развоја, усклађивању коришћења простора са могућностима и ограничењима 
природних и створених вредности и са потребама социјалног и економског развоја, 
полазећи од начела превенције и спречавања загађивања животне средине и начела 
интегралности, што значи обавезно укључивање услова заштите животне средине у све 
планове/програме односно активности/садржаје. 
 
Дефинисање мера заштите има за циљ да се утицаји на животну средину сведу у 
границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању 
сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину. 
 
Основни развојни циљ – заштита и унапређење животне средине постићи ће се кроз 
побољшање њеног квалитета укупно, као и појединих њених елемената: ваздуха, воде, 
земљишта и живог света. Овај развојни циљ оствариће се спровођењем низа мера 
различитог карактера: 
 

- правних – нормативних мера: доношење општих нормативно-правних аката 
Општинске управе о заштити и унапређењу животне средине, као и програма 
заштите и поступака и активности, критеријума понашања, а у вези са тим и 
санкционих поступака у случају непоштовања Закона; израда катастра 
загађивача и стално ажурирање од стране надлежних органа, при чему је 
нарочито важно успостављање мерних пунктова загађивања и услова праћења 
загађивања; забрана и ограничавање градње објеката који су потенцијални 
загађивачи у зонама становања, друштвених, рекреативних, здравствених, 
школских и других центара активности; 

- техничко-технолошких мера: прилагођавање технолошких и производних 
процеса у индустрији захтевима и условима заштите од загађивања животне 
средине; уградња, контрола, употреба и одржавање инсталација и уређаја за 
пречишћавање загађених отпадних гасова и вода;  

- просторно-планских мера: правилан избор локације (нарочито производних и 
прерађивачких објеката) уз поштовање мезо и микролокационих карактеристика 
простора; формирање санитарних заштитних зона око индустрија и великих 
саобраћајница, при чему ширина санитарних зона зависи од степена загађења; 
овде се посебно наглашава израда елабората процена утицаја којима ће се 
оцењивати планска и пројектна решења у односу на захтеве животне средине, у 
складу са Законом. 

- економских мера: прибављање материјалних средстава потребних за 
остваривање циљева заштите и унапређења животне средине кроз мере 
фискалне политике, издвајање доприноса из цене производа и услуга, накнаде 
за коришћење грађевинског земљишта, као и финансирање из новчаних 
накнада и казни за емитовање штетних продуката преко дозвољеног нивоа у 
животну средину.  

 
Просторним планом општине Бајина Башта - дате усмеравајуће одреднице послужиле 
су као оквир за дефинисање мера и активности везаних за планирање организације, 
уређења и заштите планског подручја, при чему је захтевима унапређења квалитета и 
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заштите животне средине посвећена одговарајућа пажња. Заштита животне средине у 
овом плану обухвата мере заштите природне средине (ваздуха, воде, земљишта, 
вегетације), заштите природе и посебно угрожених делова животне средине, заштите 
непокретних културних добара и заштите од елементарних непогода.  
 
5.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА 
 
Заштита ваздуха остварује се предузимањем мера систематског праћења квалитета 
ваздуха, смањењем загађивања ваздуха загађујућим материјама испод прописаних 
граничних вредности имисије, предузимањем потребних мера за смањење емисије, као 
и праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи, природна добра и животну 
средину. Потребно је предузети следеће мере заштите ваздуха: 
 
1) смањење нивоа емисије из постојећих извора  

- рекултивацијом површине општинске депоније у моменту завршетка процеса 
одлагања материјала на постојећој локацији; 

- преиспитивањем режима саобраћаја у ширем центру града, повећањем 
проточности главних градских саобраћајница; 

- инсистирањем на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.) у свим 
возилима друмског саобраћаја; 

- развојем система даљинског грејања у општинском центру и усклађивањем 
режима рада постојећих котларница и индивидуалних ложишта са прописима; и 

- повећањем потрошње обновљивих и еколошки прихватљивих извора енергије 
за грејање домаћинстава и коришћење у пољопривредној производњи (ветар, 
сунчева енергија, хидроенергија, биомаса). 

 
2) ограничавање емисије из нових извора 

- спречавањем додатних емисија из нових извора које би погоршале квалитет 
ваздуха у насељима и зонама на подручју општине; 

- приликом организације градилишта обезбедити заштиту од подизања прашине 
коју може произвести технолошки поступак рада који се примењује, а што 
посебно важи за све врсте значајнијих земљаних радова; 

- израдом Студије процене утицаја при реконструкцији постојећих и изградњи 
нових објеката, као и при извођењу радова који могу угрозити квалитет ваздуха; 
и 

- применом најбоље доступне технологије у свим новим привредним објектима, 
што представља и законску обавезу ради добијање интегрисане дозволе 
предузећа (БАТ технологије). 

 
3) успостављање система мониторинга квалитета ваздуха и друге опште мере 
уређивања простора и коришћења ресурса 

- увођењем мерних места за контролу квалитета ваздуха (пре свега у централној 
зони општине, у комплексима будућих привредних објеката који могу довести до 
значајнијег погоршања квалитета ваздуха и дуж главних саобраћајних праваца) 

- увођење активног и пасивног биомониторинга у циљу добијања резултата о 
дуготрајном загађењу ваздуха датог подручја; 

- попис извора загађења и вођење евиденције о стању загађености из ових 
извора,  

- одржавање шумског фонда,  
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- одређивање и формирање санитарно заштитних зона око већих индустријских и 
комуналних објеката – загађивача ваздуха, као и  

- формирање зелених појасева дуж јавних путева првог реда, а нарочито дуж 
деоница пута које ће тангирати зоне становања и јавних функција ради 
редукције запрашености и негативног утицаја издувних гасова.  

 
5.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДА 
 
Заштита вода и њихово коришћење остварује се у оквиру интегралног управљања 
водама спровођењем мера за очување површинских и подземних вода и њихових 
резерви, квалитета и количина. Воде се могу користити, а отпадне воде испуштати уз 
примену одговарајућег третмана, на начин и до нивоа који не представља опасност од 
загађивања. Мере заштите вода обезбеђују спречавање или ограничавање уношења у 
воде опасних, отпадних и других штетних материја, праћење и испитивање квалитета 
површинских и подземних вода, као и квалитета отпадних вода и њихово 
пречишћавање. Као мере заштите вода морају се предузети следеће активности: 
 
1) унапређење квалитета вода, посебно речног тока Дрине, у складу са прописаним 
класама (према Уредби о категоризацији водотока «Сл. Гласник СР Србије», бр. 5/68); 
враћање површинских вода у прописану класу и њено одржање на захтеваном нивоу 
обезбедиће се адекватним третманом отпадних вода и планским коришћењем 
земљишта 
 
2) заштита водоизворишта, површинских и подземних вода  

- строгим контролисањем активности у оквиру зона санитарне заштите постојећих и 
планираних изворишта ; 

• уређење и одржавање уже зоне заштите изворишта се спроводи кроз: 
уређење терена; забрану грађења нових инвестиционих објеката који 
нису у функцији водоснабдевања; забрану употребе вештачких ђубрива и 
хемијских средстава у пољопривреди; забрану депоновања отпада и 
редовну контролу коришћења земљишта; 

• зона непосредне заштите изворишта налази се унутар уже зоне заштите 
и ограђена је; 

• на подручју шире зоне заштите изворишта потребно је успоставити 
режим санитарног надзора и заштите од загађивања применом низа 
превентивних мера: забрана изградње објеката и инсталација који могу 
загадити воду или земљиште, односно угрозити безбедност цевовода и 
водопривредних објеката; каналисање и пречишћавање отпадних вода из 
привредних објеката у складу са стандардима прописаним законом; 
забрана сахрањивања угинулих животиња; забраном изградње објеката 
грађана (нужници, септичке и осочне јаме, стаје) у насељима и ван њих 
без претходне водопривредне сагласности и санитарне дозволе; 
сакупљање чврстог отпада само на водонепропусним површинама; 
забрана интензивне употребе агрохемијских средстава на земљишту које 
се користи у пољопривредне сврхе, и забрана транспорта и складиштења 
опасних материја;  

- забраном свих активности у простору које утичу на промену квалитета воде у 
водоносним слојевима и површинским токовима;  
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- организованим сакупљањем чврстог отпада искључиво на уређеним 
водонепропусним површинама; 

- забраном складиштења опасних и отровних материја у зонама изворишта; 
- забрана напасања стоке, депоновања комуналног и осталог хазардног отпада, 
изградње насеља, путева, коњских и пешачких стаза, или сточних пролаза и 
др., као и прописно лоцирање и одржавање одлагалишта стајског ђубрива из 
већих или мањих стаја, без обзира на статус власништва, на терену изнад свих 
изворишта воде која се користи за пиће или флаширање, уз успостављање 
обавезе утврђивања зона санитарне заштите изворишта;  

- строго контролисаном применом пестицида у режиму интегралне заштите биља 
у пољопривреди; 

- усклађивање коришћења изворишта воде за пиће са стварним капацитетом 
ресурса без угрожавања квалитета и квантитета изворишта и еколошке 
равнотеже у окружењу;  

- контрола квалитета воде за пиће и вода које се флаширају за продају;  
- коришћење воде за технолошке потребе из водотокова свугде где технолошки 
поступак и захтеви врсте и квалитета производа то дозвољавају; и 

- примену одговарајућих санитарно-техничких стандарда, и мере заштите при 
изградњи будућих септичких јама у насељима (сва домаћинства морају имати 
прописану непропусну септичку јаму).  

 
3) третман отпадних вода из насеља, индустрије, комерцијалних објеката, туристичких 
капацитета и др.: 

- опремањем подручја плана канализационом инфраструктуром са сепарационим 
системом одвођења кишних и отпадних вода; 

- евидентирањем домаћинства која поседују септичке јаме које нису непропусне, 
и условљавањем изградње непропусних; 

- изградњом  постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), прироритетно 
на подручју низводно од планираних привредних зона;  

- прикупљањем атмосферских вода са саобраћајних површина и њиховим 
контролисаним одвођењем у реципијент, уз претходни третман на 
сепараторима, посебно у зонама где су саобраћајнице у близини изворишта за 
водоснабдевање у складу са режимима коришћења простора у појединим 
зонама санитарне заштите изворишта;  

- строго поштовање прописа о безбедном превозу опасних и штетних материја;  
- предтретманом индустријских отпадних вода пре упуштања у канализациони 
систем; 

- примена савремених технологија које не угрожавају квалитет вода;  
- контрола рада свих загађивача (првенствено производних објеката, сточних 
фарми); 

- забрана депоновања отпада сваке врсте у долинама река и у зонама изворишта 
површинских и подземних вода; и  

- едукативне мере становништва у погледу развијања свести о потреби очувања 
водних ресурса.  
 

4) регулација водотока 
- применом антиерозионих мера у угроженим подручјима (утврђивање ерозивних 
подручја врши СО у складу са Законом о водама) и активних мера заштите од 
поплава на  свим бујичним водотоковима; 
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- пошумљавање голети, бујичних и необраслих земљишта ради успоравања 
површинског (па и подземног) отицања вода, и смиривања ерозионих и 
денудацијских процеса; и 

- активностима на заштити планског подручја од евентуалних ванредних 
ситуација и елементарних непогода, при чему се налаже примена принципа 
превенције, тј. минимизирања ризика од акцидентних ситуација на најмању 
могућу меру. Посебно се налаже спровођење натуралне регулације корита 
бујичних токова на планском подручју, уз неопходност очувања природног 
форланда водотокова.  

 
5.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА 
 
Земљиште на подручју плана је релативно очувано од загађења и већим делом 
погодно је за производњу здраве хране. Ради заштите и спречавања неповољног 
утицаја на квалитет земљишта потребно је предузимати следеће мере: 
 

- смањити коришћење квалитетног земљишта за непољопривредне сврхе, 
- подстицати органско - биолошку пољопривреду уз помоћ информација и 
едукацијом,  

- предност дати традиционалним пољопривредним гранама које имају повољне 
услове за производњу, 

- одговарајућим мерама у пољопривреди свести употребу хемијских средстава 
на нужни минимум, а посебним мерама подстицати еколошку обраду земље, 

- обезбедити услове за чишћење свих дивљих депонија и спречити њихово 
обнављање,  

- спроводити рационалну изградњу канализацијске мреже с уређајима за 
пречишћавање  отпадних вода, 

- посебним мерама смањивати ризике од загађивања земљишта при 
складиштењу, превозу и претакању нафтних деривата и опасних хемикалија, 

- предвидети превентивне и оперативне мере заштите, реаговања и поступке 
санације за случај хаваријског изливања опасних материја у околину, 

- спровођење рекултивације и ревитализације свих привремених позајмишта 
минералних сировина који су престали са радом, у складу са Законом у 
рударству, који посебно наглашава обавезу рекултивације деградираног 
земљишта. Дозвољено коришћење минералних сировина се мора одвијати 
паралелно са ремедијацијом деградираних површина у функцији заштите 
животне средине, 

- код одређивања траса инфраструктурних система у простору, пољопривредно 
земљиште се мора у највећој могућој мери штитити, нарочито избегавањем 
фрагментације. 

 
5.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ 
 
Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у 
облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који 
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке.  
 
С обзиром да планско подручје није угрожено повећаним нивоом комуналне буке 
(јавља се као последица рада угоститељских објеката, грађевинских радова и 
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производње грађевинског материјала), основне мере заштите од њеног неповољног 
дејства односе се на унапређење саобраћајне матрице градског подручја, ради 
повећања проточности возила у ужем градском центру, као и постављање 
одговарајућих заштитних појасева зеленила између планираних инфраструктурних и 
привредних објеката који могу произвести буку већег интензитета и постојећих зона 
стамбене изградње. Такође, приликом реализације коридора обилазнице око 
општинског центра обавезно се налаже постављање одговарајућих звучних баријера 
које ће на адекватан начин пружити заштиту становништва у непосредној близини 
аутопута од прекомерног дејства буке (односи се на стамбене објекте удаљене мање 
од 100m од ближе ивице аутопута).   
 
У случајевима изградње ветропаркова на планском подручју, пожељно је да локације 
таквих објеката буду на удаљености од минимум 200 m од првих стамбених објеката, 
ради минимизирања потенцијалних негативних утицаја буке и вибрација на живот и рад 
локалног становништва.  
 
5.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И  
       ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 
 
У погледу угрожености простора од дејстава елементарних непогода и технолошких 
удеса (акцидената) основне опасности прете од дејства ерозионих процеса, покренутих 
клизишта на падинским теренима, бујичних токова и плављења пољопривредних и 
стамбених површина, односно појаве пожара, града и земљотреса. Услед делатности 
производних комплекса у оквиру градског подручја Бајине Баште, региструје се и 
одређен степен ризика од удеса који може настати непредвиђеним и изненадним 
околностима приликом рада основних техничко-технолошких процеса.  
 
Посебне мере које се односе на заштиту простора од дејстава елементарних непогода 
односе се на:  
 

- при изградњи треба водити рачуна да се сва изградња путева и осталих 
објеката, планира и гради изнад кота трагова великих вода, односно у складу са 
подацима о максималном нивоу подземних вода у тлу;  

- примена техничких норми (асеизмичка градња) приликом изградње објеката; 
- потпуну регулацију корита бујичних токова на подручју Општине ради 
смањивања могућности од изненадне појаве поплавних таласа; 

- примену антиерозионих мера у подручјима која су потенцијално угрожена 
ерозионим процесима, што подразумева селективно пошумљавање, 
спречавање нерационалне сече стабала, перманенту контролу стања на овим 
подручјима од стране Општинског штаба цивилне заштите, забрану градње 
стамбених и других објеката без неопходне комуналне инфраструктуре, итд.;  

- приликом изградње водоводне мреже препоручује се постављање уличних 
хидраната и прикључака за воду (посебно у близини насеља и будућих радно-
привредних зона); 

- у насељеним местима је обавезно организовање добровљне ватрогасне службе 
и система контроле и праћења у случају да дође до пожара. С обзиром да се 
ради о мањим насељима ову улогу могу да врше становници; 

- приликом димензионисања водоводне мреже у већим центрима један од 
критеријума треба да буде и евентуална потреба за гашењем пожара. У 
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погледу изградње треба се опредељивати за објекте који ће имати што већи 
степен ватроотпорности; 

- мере заштите од атмосферских елемнтарних непогода (град, ветар) обухватају 
одржавање и по потреби проширење постојеће мреже противградних станица и 
успостављање и одржавање њихове директне везе са РХМЗ.  

- имајући у виду сушне периоде који су регистровани током летњих месеци 
претходних година, као основна мера заштите од ове врсте елементарне 
непогоде препоручује се успостављање синхронизованог система 
наводњавања угрожених површина из постојећих речних токова.  

 
По питању заштите од акцидентних загађења, основне мере заштите се заснивају на 
управљању ризиком од удеса, и то кроз: идентификацију опасности; анализу 
последица; процену ризика; планирање мера за превенцију удеса или смањење ризика; 
организовање мера приправности и одговора на удес; као и планирање мера санације 
од последица удеса. Мере заштите треба спроводити: за постојеће објекта и 
технологије (производња, складиштење, утовар, транспорт, претовар штетних и 
опасних материја), кроз превентивне мере и мере сталног надзора; за нове објекте, 
технологије и радове, као и код реконструкција постојећих, кроз обавезну израду 
процене утицаја и процене ризика на животну средину; израдом Мапе хазарда, чиме ће 
се утврдити потенцијални извори удесних загађења и правци транспорта опасних и 
штетних материја. Приликом израде Мапе хазарде обавезно је укључивање МУП РС, 
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације, Група за послове 
цивилне заштите и Центар за осматрање и обавештавање за општину Бајина Башта. 
 
5.6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ 
 
Заштита вегетације, посебно шумске и животињског света спроводиће се перманентно 
како кроз израду одговарајуће документације, тако и кроз спровођење активности 
планираних посебним документима које треба донети у складу са законом (шумско – 
привредне, ловне и пољопривредне основе, као и урбанистички планови за поједина 
насеља и зоне у којима се планирају непољопривредне активности).  
 
Планским мерама ће се обезбедити заштита живог света кроз:  
 

- заштиту при извођењу грађевинских радова;  
- контролисану примену хемијских препарата и паљења вегетације;  
- планско организовање лова, риболова и ловног туризма; и  
- обезбеђењу коридора за кретање животиња у зонама магистралних великих 

инфраструктурних објеката (аутопут и сл.).  
 
Због комплексног значаја очувања вегетације, посебно се наводе опште мере за 
заштиту шумске вегетације: 
 

- израда нове шумске привредне основе 
- контрола сече уз обавезно усклађивање са шумско-привредном основом, 
- забрана промене намене и режима коришћења шумског земљишта. 
- забрана крчења и сеча шума која није у складу са редовним обнављањем шума. 
- контролисана испаша у шумама где може да се нанесе штета изданцима, где је 

земљиште подложно ерозији, клизању, спирању. 
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- забрана сече четинарских стабала. 
 
Поред ових примењују се и посебне мере заштите од пожара и других елементарних 
непогода, биљних болести, штеточина и др. 
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6. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА НИЖИМ 
ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА 
 
Према члану 16. Закона о СПУ извештај о стратешкој процени садржи разрађене 
смернице за планове или програме на нижим хијерархијским нивоима које обухватају 
дефинисање потребе за израдом стратешких процена и процена утицаја пројеката на 
животну средину, одређују аспекте заштите животне средине и друга питања од значаја 
за процену утицаја на животну средину планова и програма нижег хијерархијског нивоа.  
 
Просторни план општине Бајина Башта ће се спроводити разрадом планских решења, 
тј. даљом урбанистичким разрадом која подразумева израду урбанистичких планова. 
Имајући у виду могуће негативне утицаје реализације привредних и туристичких објеката 
на стање животне средине, налаже се обавезна израда стратешких процена утицаја на 
животну средину за све урбанистичке планове који се буду израђивали за просторе 
привредно-радних и туристичких зона на територији овог Плана, као и Плана за 
реализацију комплекса трансфер станице комуналног отпада, како би се на адекватан 
начин проценили и валоризовали могући негативни утицаји планских решења на стање 
природних вредности. 
 
У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени утицаја 
на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.114/08) 
инвеститори су дужни да се обрате надлежном органу за послове заштите животне 
средине Општинске управе Бајине Баште који ће одлучити о потреби израде Процене 
утицаја на животну средину, односно донети Решење о потреби изради или 
ослобађању израде Процене утицаја.  
 
Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, 
саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљање отпадом и 
комуналних делатности, као и за све пројекте који се планирају на заштићеном 
природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра. 
 
Као обавезујућу ствар, а на основу Закона о процени утицаја на животну средину, 
потребно је истаћи следеће: 
 

- Инвеститор не може приступити извођењу пројекта тј. радовима без спроведеног 
поступка процене утицаја и добијене сагласности надлежног органа на студију о 
процени утицаја 

- Инвеститор за чије се планиране објекте и активности може захтевати процена 
утицаја мора поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја 
надлежном органу, и 

- Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за 
прибављање дозволе или одобрења за почетак извођења пројекта (изградња, 
извођење радова, промена технологије, промена делатности и друге 
активности). 

 
Студија процене утицаја израђује се на нивоу идејног пројекта. 
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У случају да се на подручју планова нижег реда планирају два или више објеката 
(пројеката) који се налазе на листи објеката за које се израђује студија о процени 
утицаја на животну средину, онда се доноси одлука о приступању изради стратешке 
процене у складу са одредбама из чланова 5. и 6. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину. 
 
Код свих осталих планова примењују се мере и услови заштите животне средине 
утврђени у овом Извештају. 
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7. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Према Закону, програм праћења стања животне средине у току спровођења плана 
садржи: 
 

1) опис циљева плана, 
2) индикаторе за праћење стања животне средине, 
3) права и обавезе надлежних органа, 
4) поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја. 
 

7.1. ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА 
 
Општи циљ развоја и организације Планског подручја је дефинисање планског основа 
за организацију, уређење, коришћење и заштиту простора општине Бајина Башта, који 
треба да допринесе плански организованом активирању просторних потенцијала 
Општине уз уважавање економских могућности и сагласно принципима очувања 
животне средине . 
 
Посебни циљеви плана у области заштите животне средине су следећи: 
 

- заштита земљишта у циљу задржавања природних карактеристика и 
спречавања  ерозије;  

- заштита геолошких, геоморфолошких, хидрографских, педолошких, 
археолошких и дендролошких места и феномена; 

- трајност и унапређење природних, физичких, здравствених и естетских 
вредности подручја;  

- штедљиво и пажљиво коришћење природних ресурса (потенцијали пијаће воде 
и шумских ресурса);  

- рекултивација простора оштећених изградњом објеката, односно другим 
грађевинским радовима или експлоатацијом минералних сировина, као и 
санација жаришта ерозије. 

- спровођење мера заштите непокретних културних добара и стална контрола 
стања; 

- континуирани рад на евиденцији, истраживању и валоризацији појединих 
објеката, споменичких и амбијенталних целина, знаменитих места и других 
вредности културне баштине; 

- промоција културне баштине уз повећање приступачности заинтересованој 
јавности;  

- сарадња служби заштите природе и служби заштите културних добара у циљу 
презентације заштите културног пејзажа, као јединствене природне и културне 
целине; 

- заштита вода (површинских и подземних) уз примену интегралног приступа у 
управљању и коришћењу водних ресурса (коришћење, заштита вода и заштита 
од вода);  

- oчување квалитета површинских вода у складу са захтеваном класом квалитета;  
- стриктна заштита свих зона које су резервисане као изворишта 

водоснабдевања; 
- заштита земљишта, уз интегрални однос у планирању и управљању земљишним 

ресурсима; 
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- заустављање ерозије у најугроженијим подручјима; 
- заштита и очување квалитета ваздуха; 
- заштита природних предела, амбијената и пејзажа око културно–историјских 

споменика; 
- уравнотежено коришћење простора са становишта заштите животне средине и 

обезбеђење услова за очување и адекватно газдовање природним богатствима; 
- управљање свим врстама отпада на еколошким основама; и 
- развој научно-истраживачких активности у функцији заштите животне средине; 

 
7.2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Према Закону о заштити животне средине квалитет животне средине се дефинише 
као скуп природних и створених вредности чији комплексни међусобни односи чине 
окружење, односно простор и услове за живот, а као стање животне средине које се 
исказује физичким, хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима. Међутим, 
Закон не дефинише појам индикатора, па се у пракси индикатори појављују са 
различитим тумачењима и применама. У Србији се најчешће индикаторима  називају 
подаци који се односе на квалитет ваздуха, воде и земљишта. Међутим, савремени 
приступ Европске агенције за животну средину (European Environmental Agency, ЕЕА)2 
заснива се на комплекснијем DPSIR (driving force-pressure-state-impact-response) 
концепту, који узима у обзир све феномене у узрочно-последичном ланцу, укључујући и 
реаговање на незадовољавајућа стања. Овај концепт подразумева активни однос 
према променама у животној средини укључујући и друштвено-економске аспекте, који 
су често покретачка снага (driving force) промена. На овај начин чисто «еколошки 
индикатори» се укључују у систем индикатора «одрживог развоја».  
 
У табели бр. 12 приказани су индикатори и надлежни органи за праћење стања животне 
средине и елемената одрживог развоја у општини Бајина Башта, Златиборском округу и 
Републици Србији. 
 
Табела бр.12: Индикатори и надлежни органи за праћење стања животне средине 
Ред. 
бр. Области праћења стања Индикатори Надлежни органи 

1. Управљање квалитетом 
ваздуха  Завод за заштиту здравља 

1.1 Смањити ниво емисије 
штетних материја у ваздух  Емисије честица SО2 и  NО2  

1.2 
Смањити степен изложености 
становништва загађеном 
ваздуху 

Број дана када је 
прекорачена гранична 
вредност имисије (ГВИ) за 
чађ, SО2 и  NО2 

 

2. Заштита од буке Број стамбених објеката у Завод за заштиту здравља 

                                                            
2 EEA, Technical Report No25, Environmental Indicators: Typology and overview , (Copenhagen: EEA, 1999) 
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зони заштите дуж државних 
путева I реда и пруга 

3. Управљање водама   

3.1 
Очувати и унапредити 
квалитет површинских и 
подземних вода 

Петодневна биолошка 
потрошња кисеоника БПК5 Хидрометеоролошки завод 

3.2 Смањити ризик од поплава 
% смањења површина 
земљишта угрожених 
поплавама 

Водопривредне организације 

4. Заштита и коришћење 
земљишта  Одељење за комуналне и 

инспекцијске послове 

4.1 Чување површина обрадивог 
пољопривредног земљишта 

% смањења површина 
обрадивог пољопривредног 
земљишта 

 

4.2 Повећати површине под 
шумом 

% повећања површина под 
шумом  

4.3 Смањити контаминацију тла % контаминираних површина  

5. Управљање отпадом 

- % домаћинстава укључених 
у систем  
- % отпада који се третира 
- % отпада који се одлаже на 
санитарну депонију 

Јавно комунално предузеће 

6. Климатске промене   

6.1 Смањити емисију гасова 
стаклене баште  Емисија СО2 

МУП, Одељење за буџет, 
финансије, привреду и 
приватно предузетништво 

6.2 Унапредити енергетску 
ефикасност  

% смањења потрошње 
енергената Одељење за буџет, финансије, 

привреду и приватно 
предузетништво 6.3 

Смањити потрошњу 
необновљивих извора 
енергије 

% смањења потрошње угља 
и нафтних деривата 

7. Очување биодиверзитета и 
унапређење предела 

Број и површина заштићених 
природних добара и 
предеоних целина 

Завод за заштиту природе 

8. Заштита културно-
историјске баштине 

Број и квалитет заштићених 
непокретних културних 
добара 

Завод за заштиту споменика 
културе 

9. Насеља, становништво и 
људско здравље   

9.1 Очување насељености 
руралних подручја 

% смањења становника у 
сеоским насељима 

Одељење за друштвене 
делатности 
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9.2 Унапредити здравље 
становништва 

- oчекивано трајање живота 
новорођених, 
- % становништва са 
приступом здравствено 
исправној води за пиће, 
- % становништва са 
приступом објектима основне 
здравствене заштите 

Завод за заштиту здравља 

9.3 Раст запослености % запослених;  
% незапослених 

Одељење за буџет, финансије, 
привреду и приватно 
предузетништво 

10. 
Јачање институционалне 
способности за заштиту 
животне средине 

 
Секретаријат за урбанизам, 
комуналне делатности и 
заштиту животне средине 

10.1 
Унапредити службу за 
заштиту животне средине и 
мониторинг 

- Број развојних програма за 
заштиту животне средине 
- Број људи задужен за 
животну средину у Општини, 
- Број мерних тачака у 
системима мониторинга 

 

10.2 
Унапредити информисање 
јавности по питањима 
животне средине 

Број информација о животној 
средини у средствима 
информисања 

 

 
7.3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ 
АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА 
 
На основу позитивне регулативе општина Бајина Башта располаже нормативно-
правним инструментаријумом да доноси акте у смислу накнада за заштиту и 
унапређење животне средине. На основу одредаба члана 18. Закона о локалној 
самоуправи и одредаба члана 190. Устава Републике Србије, јединица локалне 
самоуправе – општина, стара се о заштити животне средине. У надлежности општине је 
да припрема и доноси локалне програме коришћења и заштите природних вредности, 
програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове. 
 
Одредбама чл. 69. и 73. Закона о заштити животне средине прописане су надлежности, 
права и обавезе републичких и локалних органа. Истовремено, надлежности, права и 
обавезе су садржани и у одредбама Закона о управљању отпадом (''Службени гласник 
РС'', број 36/09 и 88/10). Главна обавеза из наведних закона је у мерењу, односно 
загађивачи и установе које обављају мерење у обавези су да спроводе одговарајуће 
активности на планском подручју. 
 
Обавеза надлежних органа (Република, Покрајина, Округ, Општина) је да:  

1) обезбеде редовно мерење емисије општих и специфичних полутаната ваздуха, 
воде и земљишта (мерење емисија полутаната, буке зрачења и др.); 
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2) обезбеде услове за спровођење законске регулативе, норматива и стандарда у 
погледу рада индустријско-енергетских комплекса; 

3) обезбеде поуздан и сигуран рад индустријско-енергетских комплекса у оквирима 
пројектованог и процењеног утицаја на животну средину; 

4) правовремено уоче и реагују на евентуална одступања у раду индустријско-
енергетских постројења; 

5) правовремено обезбеде услове за адекватан третман чврстог и течног отпада; 
6) спроводе све мере за спречавање акцидената у индустријско-енергетским 

комплексима у редовном и ванредном раду; 
7) спроводе све мере за спречавање евентуалних инцидентних ситуација у 

саобраћају, саобраћајницама и пловним путевима (пре свега спречавање 
инцидената у транспорту и претовару опасних материја, транспорт и претовар 
горива и сл.); 

8) заштите постојећи биљни и животињски свет, спровођењем планских решења 
заштите; 

9) обезбеде спровођење инспекцијског надзора и спровођење закона. 
 
Полазећи од сложености надлежности органа, посебних организација, јавних 
предузећа, јавних служби по вертикалној хијерархији (републички – покрајински - 
општински) и по хоризонталној надлежности (локална самоуправа - општина), као и у 
координацији активности различитих органа, за успешно спровођење Програма 
праћења стања животне средине – мониторинг неопходно је у смислу организационо – 
институционалних активности, у оквиру општинских управа формирати посебан орган 
које би био задужен за координацију, планирање, програмирање, надзор и реаговање у 
вези са проблемима заштите животне средине. Препорука је да се орган конституише 
на нивоу одељења, евентуално секретаријата за окружни/регионални ниво 
Златиборског округа (пожељно у Ужицу), уколико се у наредном периоду, реализују 
уставне одредбе у погледу децентрализације и јачања права и надлежности локалних 
самуоправа и региона. Овај орган - одељење би обједињавало информације које 
прикупљају органи Републике, Покрајине, Округа/Региона и Општине надлежни за 
вршење надзора над извршавањем одредаба првенствено Закона о заштити животне 
средине и Закона о планирању и изградњи, као и других закона и прописа.  
 
Поступање у случају акцидената 
 
На планском подручју могући су акциденти у водопривреди – управљању водама, 
саобраћају, односно појава елементарних непогода – поплава и непогода, сеизмички 
ризик је у границама прихватљивог, док ризик од акцидената постоји и у случају 
одбране земље. 
 
У оквиру индустријско-привредног комплекса прописују се посебни програми и поступци 
у случају акцидената, хаварија и других инцидената у току рада. Програми и поступци 
морају бити у вези са системом мерења полутаната и других ризичних материја и 
системом за обавештање и узбуњивање, како би у случају опасности и евентуалне 
угрожености локално становништво било на време обавештено, збринуто или пак 
евакуисано. 
 
У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно нема 
опасности на шире окружење. На основу важећих прописа транспорт опасних, отровних 
и експлозивних материјала није дозвољен у насељима. Детаљније мере заштите 
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прописују се у одговарајућим проценама утицаја пројеката за саобраћајнице, односно у 
поступцима за руковање и транспорт опасним, отровним и експлозивним материјама, 
као и складиштењу, претовару и транспорту нафтних деривата. 
 
Клизишта су посматрана као ограничавајући фактор за планирање и коришћење 
земљишта, планирање урбаних садржаја, односно пројектовање и изградњу објеката, у 
зависности да ли су активна умерена или санирана. 
 
Простори који су захваћени радом клизишта, нарочито активних, представљају 
апсолутно неповољне терене за било какву градњу, те исту треба у потпуности 
искључити и забранити. Другу групу неповољних терена обухватају терени ранијих, 
умерених клизишта. Коришћење ових терена за грађење, захтева претходну темељну 
припрему терена низом санационих и мелиоративних мера, а све у циљу побољшања 
стабилности падина и обезбеђења објеката на њима. 
 
Ниво угрожености од земљотреса је у зони 8 степени МКС па се морају поштовати мере 
заштите при градњи објекта у трусним подручјима за најнижи степен заштите 8 
степени, што подразумева одговарајућу градњу, избор материјала и др. У циљу 
најекономичније и најадекватније сеизмичке заштите, првенствено се треба определити 
за објекте грађене од природних материјала (дрво, камен и др.). Ова мера је у складу 
са другим елементима планирања и коришћења планског подручја. 
 
Такође, потребно је да се постојећи планови редовних и ванредних мера за одбрану од 
поплава доследно примењују у зависности од хидролошких услова и проглашавања 
мера. Планом одбране од поплава за подручје општине Бајина Башта,  детаљно се 
требају предвидети поступци у случају редовне и ванредне одбране од поплава, као и у 
случају проглашења ванредног стања, уз истовремену идентификацију одговорних 
актера – повереника на нивоу насеља, односно месних заједница. Ефикасност одбране 
од поплава је у директној зависности и условљености примене планова за одбрану од 
поплава. Другим речима, планови редовних и ванредних мера за одбрану од поплава 
морају се доследно примењивати у зависности од хидролошких услова и 
проглашавања мера у оквиру редовних мерења и хидролошких осматрања које обавља 
Републички хидрометеоролошки завод. 
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8. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
Сврха стратешке процене утицаја на животну средину је благовремено и систематично 
разматрање могућих утицаја на животну средину на стратешком нивоу планирања и 
програмирања, на принципима одрживог рзавоја. Стратешка процена се у 
међународној пракси афирмише доношењем EU Directive 2001/42/EC о процени утицаја 
на животну средину планова и програма. Доношењем сета закона о заштити животне 
средине, крајем 2004. године стратешка процена утицаја је уведена у домаћу праксу 
планирањa и програмирања. С обзиром да је релативно кратак период у примени 
стратешке процене, постоји низ проблема и ограничења, као и утврђивања оптималног 
методолошког обрасца и приступа. У пракси су у примени 2 основна обрасца: (1) 
технички и (2) планерски. Технички приступ у основи користи прилагођену методологију 
процена утицаја пројеката, док се у планерском приступу претежно користе 
квалитативне – експертске методе из разлога што су планови сложенији од пројеката, 
баве се стратешким питањима и имају мање детаљних информација о животној 
средини, заснивају на концепту одрживог развоја и обухватају друштвена и економска 
питања, планирају се тзв ''непланабилни процеси'' који имају виши степен ентропије, 
тако да није могуће применити математичке моделе у потпуности и са одговарајућим 
степеном поузданости и учешће већег броја заинтересованих страна и јавности даје 
процесу стратешке процене специфичан карактер, јер је потребно да се резултати на 
разумљив начин представе разним друштвеним групама и другим учесницима у 
процесу израде и доношења. 
 
Схематски приказ односа стратешке процене утицаја и процене утицаја и нивоа одлучивања 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У том смислу, у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске методе као 
што су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријумска анализа, просторна 
анализа, SWOT анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета, анализа 
ланца узрочно-последичних веза, процена повредивости, процена ризика, итд. 
Заједничка техника различитих метода представљају матрице утицаја којима се 
испитују промене које би изазвала имплементација плана и изабраних варијанти 
(укључујући и ону да се план не примени). Матрице се формирају успостављањем 
међусобних односа између циљева плана, планских решења и циљева стратрешке 
процене са одговарајућим индикаторима. За потребе ове процене примењена је 
методологија процене која је развијана у домаћој пракси  у протеклом периоду и која је 
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углавном у сагласности са новијим приступима и упутствима за израду стратешке 
процене у Европској Унији 3, 4.  
 
Процена је извршена коришћењем аналитичке методе стручног мишљења и поређења 
са другим, сличним врстама утицаја на животну средину. Коришћене су опште научне 
методе5, као и прилагођене методе, технике и модели за потребе обављања 
стратешких процена. За прелиминарне процене могућих утицаја у аналитичком 
поступку, коришћено је је Упутство ЕУ о процени утицаја пројеката на животну средину, 
јер се ради о Просторном плану подручја посебне намене који је истовремено 
стратешки, али и извођачки план, јер се њиме директно утврђују правила којим се 
операционализује коцепција стратешког плана за управљање просторним развојем, 
уређењем, опремањем и коришћењем земљишта, пре свега ванграђевинског подручја – 
у атарима. У том смислу, процењено је да се примени приступ који се користи у 
процени утицаја пројеката на животну средину, прилагођеног потребама стратешке 
процене. Заузет је критеријум да просторне зоне величине испод 100 хектара не могу 
имати значајнији утицај на животну средину, односно прописана правила за објекте за 
које се издају актови о урбанистичким условима не налазе се на листи 1 и листи 2 
обејката за које се ради процена утицаја. У смерницама за нижи хијерархијски ниво, 
дате су препоруке за израду стратешких процена и процена утицаја на нижим нивоима. 
 
Општи методолошки поступак који је коришћен приликом израде ове стратешке 
процене и припреме Извештаја о стратешкој процени састоји се из неколико општих 
фаза и то:  
 
(а)  скрининг – дефинисања садржаја стратешке процене,  
(б)  скопинг – дефинисања обима стратешке процене,  
(в)  дефинисање кључних (битних) промена,  
(г)  процена у ужем смислу,  
(д)  предвиђање последица,  
(ђ)  одређивање мера,  
(е)  контрола и ревизија,  
(ж)  имплементација.  
 
Опште тешкоће приликом израде стратешке процене могу се класификовати у неколико 
група и то:  
 
(а) организационо - управљачке тешкоће – не постоји потпуни институционални оквир 
надлежан за послове заштите животне средине, што за последицу има да не постоји 
организован систем мерења и мониторинга;  
(б) кадровске – не постоји довољан број стручњака који би својим стручним радом 
допринео развоју система заштите животне средине;  
(в) материјално – финансијске који се огледа у чињеници да се у планско подручје нису 
издвајала неопходна финансијска средства у циљу одрживог развоја сеоских насеља.  

                                                            
3 A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive, Office of the Deputy Prime Minister, 
London, UK, September 2005 
4 James E., O. Venn, P. Tomilson, Review of Predictive Techniques for the Aggregates Planning Sector, TRL 
Limited, Berkshire, UK, March  2004 
5 Методе анализе и синтезе, индукција и дедукције, компаративни метод, историјски метод, картографски 
метод. 
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9. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 
 
Члан 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће 
заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење у року од 30 
дана. Пре упућивања захтева за добијање сагласности на извештај о стратешкој 
процени, орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће јавности у разматрању 
извештаја о стратешкој процени (члан 19). Орган надлежан за припрему плана 
обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину извештаја и достављање 
мишљења, као и времену и месту одржавања јавне расправе у складу са законом којим 
се уређује поступак доношења плана. 
 
Учешће надлежних органа и организација обезбеђује се писменим путем и путем 
презентација и консултација у свим фазама израде и разматрања стратешке процене. 
Учешће заинтересоване јавности и невладиних организација обезбеђује се путем 
средстава јавног информисања и у оквиру јавног излагања просторног плана. Орган 
надлежан за припрему плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа и 
организација и јавности који садржи сва мишљења о СПУ, као и мишљења изјављених 
у току јавног увида и јавне расправе о плану. Извештај о СПУ доставља се заједно са 
извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи органу надлежном за заштиту 
животне средине на оцењивање. Оцењивање се врши према критеријумима из прилога 
II закона. На основу ове оцене орган надлежан за заштиту животне средине даје своју 
сагласност на извештај о СПУ у року од 30 дана од дана пријема захтева за 
оцењивање. После прикупљања и обраде свих мишљења орган надлежан за припрему 
плана доставља Нацрт Просторног плана заједно са извештајем о СПУ надлежном 
органу на одлучивање.  
 

Просторни план (ПП)  Стратешка процена утицаја (СПУ) 

Нацрт ПП (пПП)  Извештај о СПУ (ИСПУ) 

Стручна контрола пПП  Стручна контрола ИСПУ + 
Мишљење органа и организација 

Јавни увид пПП  Учешће јавности 

Извештај о јавном увиду  Извештај о учешћу надлежних органа и 
јавности 

  Оцена извештаја о СПУ 

Доношење ПП  Сагласност на извештај о СПУ 

                                          Графикон:  Схема поступка одлучивања о Извештају о СПУ 
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10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 
Заштита животне средине у ППО Бајина Башта разматрана је у оквиру планског 
документа али и у склопу Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину. 
Примењена методологија је описана у претходном поглављу и сагласна је са 
претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину којим се дефинише садржина Извештаја.   
 
Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног 
плана је сагледавање могућих значајних негативних утицаја планских решења на 
квалитет животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихово смањење, 
односно довођење у прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском 
регулативом. Да би се постављени циљ могао остварити, потребно је било сагледати 
постојеће стање животне средине и Планом предвиђене активности. 
 
Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог развоја може се 
констатовати да ће већина утицаја планских решења имати позитиван утицај на 
конкретан простор. Негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских 
решења (изградња објеката у привредно-радним зонама на пољопривредном 
земљишту, изградња коридора обилазнице, планираних акумулација и трансфер 
станице комуналног отпада) потребно је детаљно размотрити израдом Процена утицаја 
на животну средину појединачних пројеката. Да би се овакви утицаји свели у оквире 
који неће оптеретити капацитет простора, потребно је спроводити мере за спречавање 
и ограничавање негативних утицаја на животну средину. 
 
У варијанти да се просторни план не донесе и да се развој настави по досадашњем 
тренду могу се очекивати само негативни ефекти код готово сваког сектора и ниједан 
позитиван ефекат у односу на циљеве стратешке процене утицаја. У варијанти да се 
просторни план имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти у сваком 
сектору, који отклањају већину негативних тенденција у развоју посматране територије 
ако се план не би имплементирао. 
 
Извештај о стратешкој процени утицаја који се радио за ниво ППО не може дати 
експлицитне одговоре на прихватљивост појединих планских решења. Таква планска 
решења морају се разрађивати и детаљно оцењивати приликом израде пројектне 
документације и студија оправданости. Ниво детаљности који ће анализирати 
појединачне објекте и њихове утицаје на животну средину, разматраће се у оквиру 
Стратешких процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима и у оквиру Процена 
утицаја појединачних објеката и пројеката на животну средину.   
 
Анализирајући Просторни план у целини, као и појединачна планска решења, на основу 
евалуације значајних утицаја може се закључити да имплементација плана не 
производи могуће стратешки значајне негативне утицаје на целом планском подручју, 
већ само на деловима (локалитетима, трасама) планског подручја на коме се реализују 
одређена планска решења. У случајевима где је процењено да може доћи до 
потенцијално негативног утицаја потребно је предузети одговарајуће мере заштите 
прописане овим Извештајем. 
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