ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ
„HEINEKEN SRBIJA“ У ЗАЈЕЧАРУ

Крагујевац, октобар 2018.

НАРУЧИЛАЦ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА

ИЗРАДА
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

ДИРЕКТОР

„Heineken Srbija“ Д.О.О.,
Железничка бр. 2, Зајечар

ECOLogica URBO DOO
Крагујевац
Саве Ковачевића 3/1
Евица Рајић
директор

Евица Рајић,
дипл. еколог
Тијана Цветковић Миловановић,
мастер еколог

РАДНИ ТИМ

Светлана Ђоковић,
дипл. еколог
Марија Бабић,
мастер биолог-еколог
Јелена Стефановић,
мастер пејзажни архитекта
Сања Андрејић,
мастер еколог

Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару

Садржај:
УВОД .................................................................................................................................................................... 1
1.0. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА
ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У ЗАЈЕЧАРУ ............................................................................................................. 3
1.1. ПРИКАЗ САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА И ЊЕГОВОГ ОДНОСА СА ДРУГИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА ............................... 8
1.1.1. Садржај и циљеви Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ У Зајечару ................................................................. 8
1.1.1.1. Обухват Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних вода из производног
погона пиваре „Heineken Srbija“ У Зајечару ..................................................................................................................12

1.1.2. Постојећа и планирана намена површина ......................................................................................... 13
1.1.2.1. Природна добра .................................................................................................................................................15
1.1.2.3. Културна добра ..................................................................................................................................................16
1.1.2.4. Урбанистичке мере за заштиту од пожара.......................................................................................................16
1.1.2.5. Урбанистичке мере за цивилну заштиту ..........................................................................................................16
1.1.2.6. Мере енергетске ефикасности изградње .........................................................................................................16

1.1.3. Хијерархијски однос са другим плановима – планска усклађеност ................................................. 16
1.2. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА .................................................... 17
1.2.1. Приказ предеоних и пејзажних карактеристика ............................................................................... 18
1.2.2. Приказ стања управљања отпадним водама из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у
Зајечару ............................................................................................................................................................. 18
1.2.3. Приказ геолошких и геоморфолошких карактеристика терена .................................................... 19
1.2.4. Приказ педолошких карактеристика терена ................................................................................... 20
1.2.5. Приказ сеизмичности терена .............................................................................................................. 20
1.2.6. Приказ хидрографске карактеристика терена ................................................................................ 21
1.2.7. Приказ климатских карактеристика и метеоролошких параметара .......................................... 21
1.2.8. Приказ стања биотопа и биоценоза у граници Плана и непосредном окружењу ......................... 24
1.2.9. Приказ стања природних и културних добара .................................................................................. 24
1.2.10. Приказ кавлитета ваздуха................................................................................................................. 24
1.2.11. Приказ кавлитета вода (површинских и подземних) ...................................................................... 24
1.2.12. Приказ кавлитета земљишта .......................................................................................................... 25
1.2.13. Приказ стања инфраструктурне опремљености подручја .......................................................... 25
1.2.13.1. Правила уређења и правила грађења ............................................................................................................25

1.3. ПРИКАЗ ДЕМОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПОДРУЧЈА ............................................................................................... 29
1.4. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЗОНАМА ГДЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА БУДЕ ИЗЛОЖЕНА ЗНАЧАЈНИМ УТИЦАЈИМА .. 29
1.5. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ................................ 30
1.6. ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ
ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У ЗАЈЕЧАРУ.............................................................................................................. 31
1.6.1. Приказ варијантних решења заштите животне средине у Плану ............................................... 31
1.6.2. Приказ варијантног решења не реализовања Плана ........................................................................ 32
1.6.3. Приказ најповољнијег варијантног решења са аспекта заштите животне средине ................ 33
1.7. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРЕДУЗЕЋИМА .............................................................................................................................. 35
2.0. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ..............37
3.0.ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ..................................................................40
3.1. ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ПЛАНА .................................................................................. 40
3.2.ЕКОЛОШКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОДРУЧЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗГАРДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА
ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У ЗАЈЕЧАРУ .................................................................................... 41
3.3. ЕКОЛОШКА КОМПЕНЗАЦИЈА .................................................................................................................................. 42
3.4. ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ .................................................................................. 43
3.5. НАЧИН ВРЕДНОВАЊА ЧИНИОЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, МЕРЕ ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ, ОГРАНИЧАВАЊЕ И КОМПЕНЗАЦИЈУ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ............................................. 47
3.5.1. Воде.......................................................................................................................................................... 47
3.5.2. Ваздух ...................................................................................................................................................... 51
3.5.3. Земљиште .............................................................................................................................................. 52
3.5.4. Заштита и унапређење природе, биодиверзитета, предела и пејзажа ....................................... 54
3.5.5. Нејонизујуће зрачење ............................................................................................................................. 55
Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару

3.5.6. Бука и вибрација ..................................................................................................................................... 56
3.5.7. Управљање отпадом ............................................................................................................................. 57
3.5.8. Мере заштите од удеса и удесних ситуација ................................................................................... 58
3.5.9. Еколошка компезација........................................................................................................................... 60
4.0. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ .............................................................................................62
5.0. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА (МОНИТОРИНГ) ..........63
5.1. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ .............................................................................................. 64
5.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА: ................................................................................................................. 67
5.3. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА ................................................................................... 68
6.0. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА .............69
7.0. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА ЗА ИЗБОР ПРЕДЛОЖЕНОГ ПЛАНА .........................................................70
8.0. ЗАКЉУЧЦИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ..................................................71
9.0. ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА .............................................................71

Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару

Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару

Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару

Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару

Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару

Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару

Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару

Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару

Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару

1

Увод
Стратешка процена утицаја на животну средину представља механизам којим се
обезбеђује заштита животне средине, у току припреме, израде и усвајања планских и
других докумената, којима се усмерава и планира развој (планова, програма и стратегија).
Поступак стратешке процене утицаја представља комплексан и целовит процес који
омогућава и обезбеђује укупно сагледавање развојних докумената са аспекта заштите
животне средине и даје могућност за предлагање решења, услова и мера којима ће
заштита животне средине бити остварена на оптималан и рационалан начин.
Поступак процене утицаја планова и програма на животну средину и израда Извештаја о
стратешкој процени плана на животну средину је дефинисан Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10) представља усклађивање националне регулативе са европском Директивом
2001/42/ЕC о „процени утицаја одређених планова и програма на животну средину”. Циљ
ове Директиве је да обезбеди висок степен заштите животне средине и да допринесе
интеграцији захтева за заштитом животне средине при изради и усвајању планова и
програма у циљу промоције одрживог развоја. Еколошка процена је важан инструмент за
интеграцију захтева за заштитом животне средине при изради и усвајању планова и
програма за које се установи да имају значајан утицај на животну средину.
Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу
постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ У
Зајечару, представља основу за утврђивање обавезујућих, хијерархијски усаглашених
смерница (еколошких захтева) при изради Плана и интегрисање мера заштите животне
средине и принципа одрживог развоја у све фазе израде Плана, као и дефинисање
услова и решења заштите животне средине за реализацију постројења за пречишћавање
отпадних вода. Стратешка процена се ради истовремено са израдом Плана, чиме су
створени услови за благовремено интегрисање захтева везаних за заштиту животне
средине у поступак израде, излагања јавности, усвајања и његове припреме.
Стратешка процене утицаја и процена могућих стратешких утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ У Зајечару обухвата:










анализу природних карактеристика локације планираног постројења, непосредног
и ширег окружења,
анализу потенцијала и ограничења у простору од значаја за поступак процене
утицаја Плана на животну средину,
анализу услова документације вишег реда од битног значаја и утицаја за поступак
стратешке процене утицаја - хијерархијска условљеност,
анализу постојећег стања животне средине предметне зоне (анализа базе
података, тренутно стање животне средине и будући трендови, циљеви заштите
животне средине),
анализу услова надлежних институција и осталих релевантних услова и захтева,
дефинисање циљева заштите животне средине који ће бити основа за процену
Плана,
идентификацију и утврђивање еколошких елемената на анализираном подручју
(медијума животне средине) који већ трпе извесне утицаје и за које је вероватно да
ће на њих утицати доношење Плана,
консултације са заинтересованим странама, органима, институцијама, имаоцима
јавних овлашћења о обиму и обухвату анализе и процене утицаја Плана на
животну средину,
процену утицаја предложених стратешких одлука на медијуме животне средине,
процену кумулативних, синергетских, индиректних, локалних и других утицаја
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предложене стратешке одлуке за планирање и реализацију постројења за
пречишћавање отпадних вода,
дефинисање стратешких смерница у поступку имплементације Плана,
учешће јавности (стручне, остале јавности и заинтересованих појединаца) у
поступку стратешке процене утицаја Плана на животну средину,
анализу захтева заинтересоване јавности,
дефинисање мера којима се могу спречити, смањити или отклонити негативни
утицаја на животну средину у раним фазама процеса одлучивања,
дефинисање мера потенцијалне еколошке компензације,
дефинисање мера заштите и мониторинга животне средине,
вредновање предметног подручја, непосредног и подручја ширег окружења са
аспекта могућих ограничења, начина и услова коришћења простора и реализације
планираних садржаја у складу са принципима одрживог развоја (еколошка
валоризација простора).
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1.0. Полазне основе Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken
Srbija“ У Зајечару
Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу
постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ У
Зајечару је процес који ће обезбедити:




приказ утицаја планиране намене, урбанистичких зона, објеката, садржаја и
планиране инфраструктуре на стање и вредности животне средине у оквиру
Планског подручја и окружењу;
дефинисање и предлог обавезујућих еколошких смерница за План;
усвајање обавезујућих смерница и мера заштите животне средине у поступку
израде, усвајања и имплементације Плана детаљне регулације планираног
постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken
Srbija“ у Зајечару.

Поступак Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за
изградњу постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken
Srbija“ У Зајечару заснован је на:









начелу одрживог развоја - што обухвата разматрање и укључивање битних
аспеката животне средине, природних вредности у фази Нацрта Плана и усвајања
Плана и утврђивање услова за очување природних вредности, природних и
створених ресурса и животне средине, односно рационално коришћење простора
као предуслов за остваривање циљева одрживог развоја простора у обухвату
Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ У Зајечару;
начелу интегралности - укључивање у План услова заштите животне средине,
односно услова свих заинтересованих имаоца јавних овлашћења у циљу очувања
и одрживог коришћење простора;
начелу предострожности - пажљиво планирање намена простора у функцији
реализације постројења за пречишћавање отпадних вода у границама Плана на
начин да се спрече или смање негативни утицаји на животну средину, да се
обезбеди његов контролисан и безбедан рад, са свођењем на минимум ризика по
животну средину и здравље становништва;
начелу хијерархије и координације – усвајање обавезујућих општих смерница
заштите животне средине из Плана детаљне регулације за изградњу постројења
за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ У
Зајечару је обавезно, и представља услов за обезбеђивање узајамне координације
надлежних и заинтересованих органа у поступку процене утицаја стратешког
карактера, израде Стратешке процене утицаја Плана и исходовање сагласности на
Стратешку процену, кроз консултације, обавештавања и прибављања мишљења
на Стратешку процену;
начелу јавности - у циљу информисања јавности о Плану детаљне регулације и
његовом могућем утицају на животну средину, услове живота становништва, као и
у циљу обезбеђења пуне отворености поступка припреме Нацрта Плана и
доношење (усвајање) Плана, јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и
после усвајања Плана, имати приступ информацијама које се односе на План.

Правни основ за израду Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару и Стратешке
процене утицаја Плана на животну средину чине:
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Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10);
Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15);
Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(„Службени гласник РС“, бр. 22/15);
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар бр. 350-19
од 14.06.2018. године („Службени лист града Зајечара“, бр. 27/18);
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода из производног
погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар бр. IV/03 бр. 350-12/2018 године
(„Службени лист града Зајечара“, бр. 27/18).

Као основ за израду Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за изградњу постројења за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“ У Зајечару (Извештаја о стратешкој процени утицаја) од значаја
је следећа документација и подаци:
Просторно планска и урбанистичка документација:
•
•

Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник
РС”, бр. 88/10) и Извештај о Стратешкој процени утицаја Просторног плана
Републике Србије на животну средину;
Генерални урбанистички план града Зајечара („Службени лист града Зајечара’’, бр.
15/12);

Услови имаоца јавних овлашћења, надлежних институција, органа и предузећа од
значаја за процес стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну
средину и дефинисање обавезних мера заштите и мониторинга животне средине:














Решење бр. 03 бр. 0202575/2 од 09.10.2018., године, Завод за заштиту животне
средине Србије;
Решење о утврђивању мера и услова IV/03 бр. 501-118/2018 од 14.09.2018.,
године., Градска управа града Зајечар, Одељење за урбанзам, грађевинске и
комунално стамбене послове;
Обавештење бр. 1047 од 13.09.2018., Јавно кумунално предузеће „Тимокодржавање“ Зајечар;
Услови у погледу мера заштите од пожара бр. 09/12/2 бр. 217-1-242/18 од
12.09.2018., године., Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Зајечару;
Услови бр. 8343/1 од 04.10.2018., Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“
Београд, водопривредни центар „Сава-Дунав“;
Обавештење бр. 932 од 14.09.2018., ЈКЈП „Хигијена Зајечар“, Зајечар;
Решење о постојећем стању инфраструктуре и услови бр. 2887 од 21.09.2018., ЈКП
„Водовод“;
Обавештење бр. 1028 од 19.09.2018., ЈКП „Зајечарпаркинг“ Зајечар;
Услови бр. е01/846 од 17.09.2018., ЈКПС „Зајечар“ Зајечар;
Одговор бр. 1735 од 05.10.2018., Strabag DOO Београд- огранак ПЗП Зајечар;
Услови бр. 922-3-79/2018 од 20.09.2018., Републички хидрометеоролошки завод
република Србија;
Обавештење бр. 2227/1 од 18.09.2018., Геолошки завод Србије;
Услови бр. .08.-262597/2-2018 од 04.10.2018., године, „ЕПС Дистрибуција“
д.о.о.Зајечар;
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Услови бр. HM - 432 од 24.09.2018., године., ЈУГОРОСГАС - Предузеће за
изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса а.д.
Обавештење бр. 130-00-УТД-003-908/2018 од 01.10.2018., године., ЕМС
акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд;
Услови бр. 07-01/3773 од 13.09.2018., године., Србија гас;
Услови бр. А334-379151/2-2018 од 20.09.2018., године., Телеком Србија.

За израду Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за
изградњу постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken
Srbija“ У Зајечару (Извештаја о Стратешкој процени утицаја), вредновање простора са
аспекта еколошке одрживости и прихватљивости, избор најбоље понуђеног решења и
предлагање смерница за ниже хијерархијске нивое и мера за заштиту животне средине,
поштована је следећа законска регулатива:



























Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.
закон, 72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС и 14/16);
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10);
Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 и 81/2009 - исправка,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 - одлука УС);
Закон о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 57/11, 80/11 (исправка), 93/12, 124/12 и
145/14);
Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16);
Закон о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 и 99/11);
Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
Закон о шумама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15);
Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13);
Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);
Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 11/09 и 20/15);
Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 65/08, 41/09,
112/15 и 80/17);
Закон о ванредним ситуацијама („Сл. ласник РС”, бр. 111/09, 92/11, 93/12);
Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/09);
Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл.
гласник СРС”, бр. 44/77 и 18/89);
Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09);
Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС”, бр. 25/13);
Закон о изменама и допунама закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“,
бр. 111/09, 92/11 и 93/12);
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.
гласник РС”, бр. 75/10);
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Сл.
гласник РС”, бр. 71/10, 6/11-испр. и 6/16);
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник
РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);
Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања („Сл. гласник РС”, бр. 5/16);
Уредба о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих
материја у ваздух („Сл. гласник РС”, бр. 3/16);
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник
РС”, бр. 111/15);
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Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и
агломерацијама на територији Републике Србије за 2014. годину („Сл. гласник РС”,
бр. 105/15);
Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС”, бр.5/68 и 33/75-др.закон);
Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68);
Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима
за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и поџемним
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 50/12);
Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за
оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих
програма Ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја и
вредности које могу указати на значајну контаминацију поџемних вода („Сл.
гласник РС”, бр. 88/10);
Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада,
обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених
производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег
извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и
начин обрачунавања и плаћања накнаде („Сл. гласник РС”, бр. 54/10, 86/11, 15/12,
3/14, 81/14, 31/15 );
Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/10);
Уредба 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);
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр. 31/10, 69/10, 16/11 и 64/15);
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.
гласник РС“, бр. 50/11 и 22/15);
Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за
гашење пожара („Сл. гласник РС”, бр. 3/18);
Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода водотока
(„Сл. гласник РС“, бр. 96/10);
Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82);
Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и
води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС” бр.
23/94);
Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода
(„Сл. гласник СРС”, бр. 47/83 и 13/84 (исправка));
Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и
методама за њихово испитивање („Сл. гласник РС”, бр. 23/94);
Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник
РС”, бр. 74/11);
Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр.
72/10);
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/10);
Правилник о категоријама испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”,
бр. 56/2010)
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.
гласник РС”, бр. 92/10);
Правилник о обрасцу Документа о кретању опада и упутству за његово
попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/03);
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Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног
обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл.
гласник РС”, бр. 17/17);
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл.
гласник РС”, бр. 98/10);
Правилник о садржини Политике превенције удеса и садржина и методологија
израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Сл. гласник РС”, бр.
41/10);
Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за
одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно
комплекса („Сл. гласник РС”, бр. 41/10).
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1.1. Приказ садржаја и циљева Плана и његовог односа са другим плановима
и програмима
1.1.1. Садржај и циљеви Плана детаљне регулације за изградњу постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ У Зајечару
Садржај Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару урађен је у складу са одредбама и
методологијом Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09- исп.,
64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–одлука УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС
,132/14 и 145/14).
САДРЖАЈ
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1. ОПШТИ ДЕО - ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.1.

Решење о регистрацији предузетника

1.2.

Лиценца одговорног урбанисте

1.3.

Решење о одређивању одговорног урбанисте - Изјава одговорног урбанисте

1.4.

Копија плана за кп. бр. 5829/40 и 5829/41 КО Зајечар

1.5.

Препис листа непокретности кп. бр. 5829/40 и 5829/41 КО Зајечар

1.6.

Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу
постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken
Srbija“ Зајечар („Сл. лист града Зајечара“, бр. 27/18)

1.7.

Пројектни задатак

2. ОПШТИ ДЕО
2.1.

Увод

2.2.

Обухват Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар

2.3.

Опис - постојеће стање

2.4.

Правни и плански основ

2.5.

Прилог за израду Плана детаљне регулације за изградњу постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар

2.6.

Извод из ГУП-а града Зајечара
2.6.1.

Подела простора на посебне целине и зоне

2.6.2.

Режм коришћења земљишта

2.6.3.

Мреже и објекти саобраћане инфрастуктуре
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2.7.

Ивод из ГУП-а града Зајечара бр. север и северизапад
2.7.1.

Грађевинско подручје

2.7.2.

Грађевинско земљиште- површине за остале намене

2.7.3.

Остало земљиште у грађевинском подручју

2.7.4.

Концепција уређења и типологија грађевинских зона

2.7.5.

Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и
мреже саобраћајне и друге инфрастуктуре

2.7.6.

2.7.7.

2.7.8.

2.7.5.1.

Правила уређења за површине и објекте јавне намене

2.7.5.2.

Спорт, рекреација и зеленило

2.7.5.3.

Комунални објекти и површине

2.7.5.4.

Саобраћајна инфрастуктура

2.7.5.5.

Водоснабдевање и одвођење отпадних вода

2.7.5.6.

Електоенергетска инфраструктура

2.7.5.7.

Топлификација и гасификација

2.7.5.8.

Електронска комуникација инфраструктура

Услови за уређење и изградњу површина и објеката осталих намена
2.7.6.1.

Производња и пословање

2.7.6.2.

Зеленило

Услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне
средине и живота и здравља људи
2.7.7.1.

Услови и мере заштите природног наслеђа

2.7.7.2.

Услови и мере заштите културног наслеђа

2.7.7.3.

Услови и мере заштите водног земљишта и формирање зона
санитарне заштите

2.7.7.4.

Стање квалитета животне средине

2.7.7.5.

Мере заштите од негативног утицаја планираних намена

2.7.7.6.

Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља
људи

Правила грађења
2.7.8.1.

Врста и намена објеката који се могу градити у оквиру
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подручја плана
2.7.8.2.

Општа правила регулације, нивелације и парцелације

2.7.8.3.

Општа правила грађења објеката

2.7.8.4

Компатибиолне намене

2.7.8.5.

Посебни случајеви када је могуће одступити од општих
правила грађења

2.7.8.6.

Површине и објекти јавних намена
2.7.8.6.1. Саобраћајна инфраструктура
2.7.8.6.2. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
2.7.8.6.3. Електроенергетска инфраструктура
2.7.8.6.4. Топлификацијаи гасификација
2.7.8.6.5. Електронска комуникациона инфраструктура

2.7.8.7.

Површине и објекти осталих намена
2.7.8.7.1. Правила грађења за производњу и пословање

2.7.9.
2.8.

Смернице за спровођење плана

Преглед прикупљених података и услова надлежних институција

3. ПЛАНСКИ ДЕО
3.1.

Правила уређења
3.1.1.

Подела на карактеристичне целине и зоне
3.1.1.1.

3.1.2.

Биланси намене земљишта
3.1.2.1.

3.1.3.

3.1.4.

Планирана претежна намена површина

Преглед основних урбанистичких параметара и процена
планиране БРГП

Урбанистички услови за уређење и изградњу површина и објеката
јавне намене и услови за прикључење на инфраструктуру
3.1.3.1.

Производња и пословање

3.1.3.2.

Површине јавне намене

Услови за прикључење на инфраструктуру
3.1.4.1.

Саобраћајна инфраструктура
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3.2.

3.1.4.2.

Водоводна инфраструктура

3.1.4.3.

Електроенергетска инфраструктура

3.1.4.4.

Телекомуникациона инфраструктура

3.1.4.5.

Уређење зелених површина

3.1.5.

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта

3.1.6.

Услови и мере заштите природних добара и непокретних културних
добара и заштите природног и културног наслеђа, животне средине и
живота и здравља људи
3.1.6.1.

Заштита природних добара

3.1.6.2.

Заштита непокретних културних добара

3.1.6.3.

Заштита живота и здравља људи

3.1.6.4.

Мере и услови заштите и унапређења животне средине

3.1.7.

Услови за несметано кретање особа са инвалидитетом

3.1.8.

Мере енергетске ефикасности

3.1.9.

Очекивани ефекти планирања у погледу унапређења начина
коришћена простора

Правила грађења
3.2.1.

Врста и намена објеката који се могу градити

3.2.2.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске
парцеле

3.2.3.

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске
парцеле

3.2.4.

Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености грађевинске
парцеле

3.2.5.

Највећа дозвољена висина и спратност објеката

3.2.6.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

3.2.7.

Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за
паркирање возила

3.2.8.

Заштита суседних објеката

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
3. ГРАФИЧКИ ДЕО: (ПРИЛОЗИ)
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1. Извод из ГУП-а града Зајечара Р = 1
2. Геодетска подлога са границом обухвата Р = 1 : 1000
3. Планирана претежна намена површина Р = 1: 1000
4. Саобраћајнно решење са правилима препарцелације Р = 1: 1000

1.1.1.1. Обухват Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ У Зајечару
Површина прстора обухваћеног планом износи 4 ha 64 a 49 m2.
Граница Плана обухватају следеће целе и делове катастарских парцела, и то: 5829/40,
5829/41, дела 5829/18, 5829/42 – ул. Филипа Кљајића, део 5836, део 5837/9, 8474/6,
5834/8 – ул Филипа Кљајића, дела 8479/3 – река Црни Тимок, 8575/1, 8575/12, 8575/13,
дела 5868 – ул. Генерала Гамбете, 8569/2 – ул. Железничка и 8570 све КО Зајечар.

Слика бр. 1: Приказ границе обухвата Плана детаљне регулације изградње постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару
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1.1.2. Постојећа и планирана намена површина
Постојећу намену површина чине парцелe бр. 5829/40, 5829/41, 8575/1, 8575/13,
8575/13, део 5829/18, 5829/42, 8474/6, 5834/8, 5836, 5837/9, 8479/3, 5868, 8569/2 и 8570
КО Зајечар, имају катастарску површину од П=46.449,00 m2.
На простору обухваћеним планом, не постоје изграђени објекти, већ су кп.бр. 5829/40 и
5829/41 КО Зајечар, по култури, пашњак и њива у оквиру градског грађевинског
земљишта, на којима је изграђен паркинг за потребе некадашње фабрике кристала.
Катастарска парцела број 5829/18 КО Зајечар, по култури, остало вештачки створено
неплодно земљиште, на коме је изграђена интерна саобраћајница за потребе комплекса
„Кристал“, кп.бр. 5829/42 и 5834/8 КО Зајечар, ул. Филипа Кљајића, кп.бр. 8474/6 КО
Зајечар, вододерина – јаруга, кп.бр. 8479/3 КО Зајечар, река Црни Тимок, изнад које у
обухвату плана постоји изграђен мост, кп.бр. 5875/13 и 5868, ул. Генерала Гамбете, кп.
бр. 8569/2 КО Зајечар ул. Железничка кп.бр. 5836 КО Зајечар ул. Мирочка, кп.бр. 5837/9
КО Зајечар је градско грађевинско земљиште, кп.бр. 8575/1 и 8575/12 КО Зајечар је
градско грађевинско земљиште, кп.бр. 8570 КО Зајечар је грађевинска парцела на којој је
изграђен комплекс пиваре, како је уцртано на катастарско - топографском плану,
израђеном од стране Геодетско пројектног бироа „Дигитал Кукић“ из Бољевца, као и на
изводу издатог од стране Службе за катастар непокретности Зајечар – копији плана, која
је саставни део ове плана.
Власничка структура у обухвату плана је следећа:
- кп.бр. 5829/40 и 5829/41 КО Зајечар – корисник АД „Еурокристал“, Београд, по
култури, пашњак и њива у оквиру градског грађевинског земљишта.
- кп.бр. 5829/18 КО Зајечар – корисник АД „Еурокристал“, Београд, по култури,
остало вештачки створено неплодно земљиште.
- кп.бр. 5829/42 и 5834/8 КО Зајечар – јавна својина, власник град Зајечар, улица
Филипа Кљајића.
- кп.бр. 5836 КО Зајечар - јавна својина, власник град Зајечар, градско грађевиско
земљиште.
- кп.бр. 5837 КО Зајечар - корисник, град Зајечар, улица Мирочка.
- кп.бр. 8474/6 КО Зајечар – корисник АД „Житопромет“ из Зајечара, по култури,
вододерина.
- кп.бр. 8479/3 КО Зајечар – јавна својина, власник Република Србија, река Црни
Тимок.
- кп.бр. 8575/1 КО Зајечар – приватна својина, „Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар,
градско грађевинско земљиште.
- кп.бр. 8575/12 КО Зајечар – корисник „Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар, по култури,
градско грађевинско земљиште.
- кп.бр. 8575/13 КО Зајечар – корисник „Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар, по култури,
остало вештачки створено неплодно земљиште, улица Генерала Гамбете.
- кп.бр. 8568 КО Зајечар – јавна својина, власник град Зајечар, улица Генерала
Гамбете.
- кп.бр. 8569/2 КО Зајечар – јавна својина, власник град Зајечар, улица
Железничка.
- кп.бр. 8570 КО Зајечар – власник „Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар, по култури,
градско грађевинско земљиште.
Преметне катастарске парцеле број 5829/40, 5829/41 и 5829/18 КО Зајечар оријентисане
су према градској саобраћајници ул. Филипа Кљајића, која је и уједно приступни пут за
ове парцеле са западне стране. Кп.бр. 8570 КО Зајечар оријентисана је према градској
саобраћајници ул. Железничкој, која тангира ову парцелу са северне стране.
Кп.бр. 8570 КО Зајечар је грађевинска парцела на којој је изграђен комплекс пиваре,
потреба и обавеза пиваре је да изгради ППОВ за сопствене потребе, тј. ради
печишћавања отпадних вода из производног процеса. Предметна парцела је већ
изграђена око максимума дозвољеног тренутно важећим правилницима и законима
Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
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(60%), односно на њој нема просторних могућности за изградњу ППОВ-а. Из тог разлога
компанија „Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар, приморана да обезбеди другу локацију за
изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода из свог технолошког процеса.
Планирану намену површина у обухвату Плана детаљне регулације, чини грађевинско
земљиште, према режиму коришћења, предвиђена претежна намена површине је
производња и пословање, површине јавних намена и водно земљиште.
Земљиште на коме се налази комплекс пиваре „Heineken Srbija“ је у оквиру намене
површине производње и пословање на кп.бр. 8570 КО Зајечар, цевовод који ће да одводи
технолошке отпадне воде из производног погона пиваре пролазиће трасом површине
јавних намена (од главног улаза пиваре ул. Железничком (Београдском), затим пресецаће
ул. Генерала Гамбете, па наставља трасом испод „Копаоничког“ моста, и ул. Филипа
Кљајића до планираног постројења за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре) и истом трасом ће враћати пречишћене отпадне воде до кп.бр. 8575/1 и 8575/12
где ће се испуштати у рецепијент реку Црни Тимок.
Планирана је изградња постројења за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару на комплексу бивше фабрике „Кристал“ катастарске
парцеле: део 5829/40 и 5829/41 КО Зајечар, у оквиру намене површине производња и
пословање.

Слика бр. 2: Приказ планиране намене површина Плана детаљне регулације изградње
постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару
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Биланси намене земљишта
За планирану изградњу постројења за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар, предвиђеној на кп.бр. 5829/40 и 5829/41 КО
Зајечар, које се налазе у предложеном обухвату плана, укупне површине П=3.967,00 m2,
урбанистички пoказатељи имају следеће вредности:
НАМЕНА ПОВРШИНА
Новоформирана грађевинска парцела
Површине јавне намене
УКУПНО:

2

ПЛАНИРАНО (m )

%

3.864,00

97,38

103,00

2,62

3.967,00

100

За новоформирану грађевинску парцелу, укупне површине П=3.864,00 m2, урбанистички
пoказатељи имају следеће вредности:
НАМЕНА ПОВРШИНА

2

ПЛАНИРАНО (m )

%

2.318,00

60,00

Зелене површине

966,00

25,00

Интерне собраћајнице и манипулативни путеви

580,00

15,00

3.864,00

100

Земљиште под објектима

УКУПНО:

За матичну парцелу пиваре „Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар кп.бр. 8570 КО Зајечар укупне
површине П=30.798,00 m2, урбанистички пoказатељи имају следеће вредности:
НАМЕНА ПОВРШИНА

2

ПЛАНИРАНО (m )

%

Земљиште под објектима

18.479,00

60,00

Зелене површине

7.699,00

25,00

Интерне собраћајнице и манипулативни путеви

4.620,00

15,00

УКУПНО:

30.798,00

100

Катастарска парцела бр. 8575/1 КО Зајечар је у власништву пиваре „Heineken Srbija“
Д.О.О Зајечар укупне површине П=497,00 m2, урбанистички пoказатељи имају следеће
вредности:
НАМЕНА ПОВРШИНА

2

ПЛАНИРАНО (m )

%

Земљиште под објектима

298,00

60,00

Зелене површине

124,00

25,00

Интерне собраћајнице и манипулативни путеви

75,00

15,00

УКУПНО:

497,00

100

На кп.бр. 8575/12 КО Зајечар, са наменом водно земљиште у власништву пиваре
„Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар укупне површине П=208,00 m2, предвиђена је изградња
испуста пречишћене воде у рецепијент реку Црни Тимок.
1.1.2.1. Природна добра
Планско подручје се не налази унутар заштићеног подручја, за које је спроведен или
покренут поступак заштите, нити у оквиру еколошке мреже, нити на простору
евидентираних добра. Обавеза је инвеститора, односно извођача радова, је да уколико у
току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко - палеонтолошког или
минералошко-петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство
споменика природе, о томе обавести министарство надлежно за послове животне
средине и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.
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1.1.2.3. Културна добра
У обухвату Плана, нема утврђених непокретних културних добара, ни добара која уживају
претходну заштиту. У границама подручја овог Плана, обавезно је поштовање члана 109.
Закона о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94) који гласи: „Ако се у току
извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач
радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за
заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да
се сачува на месту и у положају у коме је откривен".
1.1.2.4. Урбанистичке мере за заштиту од пожара
У циљу испуњења грађевинско-техничких, технолошких и других услова, планирани
објекти треба да се реализују према Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.
111/09 и 20/15) и осталим законским прописима из предметне области.
1.1.2.5. Урбанистичке мере за цивилну заштиту
У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких
планова значајних за одбрану земље („Службени лист СРЈ“, број 39/95), за израду овог
Плана прибављено је обавештење број 1382-5 од 02.06.2016. године., од Министарства
одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, у коме је
прописано да нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране
земље.
1.1.2.6. Мере енергетске ефикасности изградње
У изградњи објеката поштоваће се принципи енергетске ефикасности. Енергетска
ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку енергетске
сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о
енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС”, бр. 61/11) и Правилником о условима,
садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник
РС”, бр. 69/12).
1.1.3. Хијерархијски однос са другим плановима – планска усклађеност
Смернице планова вишег реда и планова од значаја за предметни План су обавезујуће и
морају се узети у обзир при процени могућих стратешких утицаја Плана детаљне
регулације за изградњу постројења за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“ У Зајечару на животну средину. На то обавезује начело
хијерархије и координације на свим нивоима. Еколошки извештај о могућим утицајима
Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ У Зајечару мора да обезбеди и информације
о вези са другим плановима од значаја и циљевима заштите животне средине датим у
тим плановима, као и начин на који су ти циљеви узети у обзир при изради Стратешке
процене утицаја предметног Плана.
Плански документи вишег реда од значаја за опште циљеве и смернице заштите
животне средине у Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу
постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ У
Зајечару су:
•

Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник
РС”, бр. 88/10) и Извештај о Стратешкој процени утицаја Просторног плана
Републике Србије на животну средину;

•

Генерални урбанистички план града Зајечара („Службени лист града Зајечара’’, бр.
15/12).

Просторни план Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 88/10) и Стратешка процена
утицаја Просторног плана Републике Србије – представљају хијерархијски важну
документацију вишег реда од значаја, пре свега, за опште циљеве и смернице заштите
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простора и животне средине. Општи циљеви ППР Србије и Стратешке процене утицаја
ППРС, садрже стратешка питања заштите животне средине од значаја за Републику, као
и циљеве и захтеве у области заштите животне средине релевантних секторских
докумената. У том контексту, као општи циљеви ППРС и Стратешке процене утицаја
ППРС, дефинисани су:





заштита основних чинилаца животне средине;
одрживо коришћење природних вредности и ресурса;
унапређење управљања отпадним водама и отпадом;
смањивање загађења и притисака од антропогених активности.

Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године, односи се на заштиту
природних ресурса, укупан биланс водних ресурса, као њихов просторни и временски
размештај, захтева изузетно пажљиво коришћење и у потпуности обезбеђен систем
заштите, пре свега заштите од загађења и непланског коришћења. Коришћење и заштита
природних ресурса односи се и на заштиту вода од загађења. Дугорочни програмски циљ
је да се квалитет вода највећег броја река одржи у I, IIа и IIb класи квалитета.
Као посебни циљеви ППРС и СПУ ППРС издвојени су:









заштита и одрживо коришћење вода и земљишта;
заштита ваздуха;
заштита биодиверзитета и станишта;
заштита и одрживо коришћење природних добара и предела;
унапређење управљања отпадом (смањење количине, поновна употреба
(рециклажа) и депоновање);
веће коришћење обновљивих извора енергије (биомасе, хидроенергије, соларне,
геотермалне и енергије ветра);
смањење загађивања у урбаним, индустријским, пољопривредним и другим
еколошки угроженим подручјима и
смањење притиска од привредних, саобраћајних и стамбених активности на
животну средину.

Генерални урбанистички план града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, бр.
15/12) утврђује и разрађује генерална урбанистичка решења заснована на дугорочној
стратегији и концепцији уређења простора и изградње објеката за плански перидо до
20130. године.
Претежна намена површина из ГУП-а града Зајечара („Сл. лист града Зајечара’’, бр.
15/12) за предметну парцелу, је РАДНА ЗОНА (складишта, лака производња, радионице
трговине, објекти јавног значаја, пословни центри са становањем).
Овај простор има повољан положај у односу на насеље и саобраћајну инфраструктуру за
даље развијање садржаја индустрије, складишта, велике трговине, транспорта,
грађевинарства и других комерцијалних делатности, које треба издвојити од становања.

1.2. Преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју
Плана
За поступак стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за изградњу
постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у
Зајечару, коришћени су подаци о простору и животној средини, из постојеће планске,
урбанистичке и остале документације и подаци постојећег циљаног мониторинга, подаци
добијени увидом, евидентирањем и идентификацијом стања у обухвату планског
документа, на основу чега је извршена анализа и процена стања животне средине и
процена степена угрожености медијума животне средине, природних вредности и
еколошког капацитета простора у границама Плана.
Предметна локација налази се у грађевинском подручју.
Извештај о процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних
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1.2.1. Приказ предеоних и пејзажних карактеристика
Укупне пејзажне вредности, засноване на морфолошкој диференцираности и просторној
наизменичности вегетацијских облика, чине посебну природну и амбијенталну вредност.
Валоризација постојеће вегетације, као материјалне категорије пејзажа, подразумева њен
визуелни и биолошки квалитет. Непосредно и шире окружење, у обухвату Плана детаљне
регулације је грађевинско подручје, у оквиру намене производње и пословање. Река Црни
Тимок пресеца обухват Плана детаљне регулације простројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар, преддставља запажено
водно тело које представља стални ток и вредни део укупног пејзажа. На катастарској
парцели бр. 8575/12 КО Зајечар планиран је испуст пречишћене воде у реципијент реку
Црни Тимок.
На основу карактеристика пејзажа и визура које су уочене у оквиру анализираног
простора, може се извести закључак да су у оквиру граница планског подручја, исте већ
делимично измењене антропогеним утицајем али без значајно нарушених структура.
Кроз План детаљне регулације простројења за прераду отпадних вода из производног
погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар, пролазе секундарне саобраћајнице Филипа
Кљајића, Железничка, Генерала Гамбете, Мирочка.
Предеоно - пејзажно, подручје у обухвату Плана детаљне регулације је део укупне урбане
предеоне целине са природним и блископриродним елементима. Уз поштовање свих
урбанистичких параметара, планска решења ће бити уклопљена тако да не нарушавају
предеоне и пејзажне карактеристике предметног подручја.
1.2.2. Приказ стања управљања отпадним водама из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ у Зајечару
Управљање технолошким отпадним водама из производног погона пиваре „Heineken
Srbija“ у Зајечару, одводиће се цевоводом (трасом од главног улаза пиваре ул.
Железничком (Београдском), затим пресеца ул. Генерала Гамбете, па наставља трасом
испод „Копаоничког“ моста, и ул. Филипа Кљајића) до планираног постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре, а затим ће се истом трасом враћати до
места где ће се пречишћена вода испуштати у рецепијент реку Црни Тимок.
Пројекат простројење за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken
Srbija“ Зајечар је пројекат усмерен ка унапређењу животне средине, са аспекта
управљања отпадним водама, заштите површинских и подземних вода и земљишта од
загађивања, директно, и заштити здравља становништва, директно и индиректно. По
реализацији планираног постројења за пречишћавање отпадних вода из производног
погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, створиће се услови да загађивање
површинских вода реке Црни Тимок, загађивање подземних вода и земљишта отпадним
водама буде спречено, односно минимизирано и сведено у законске оквире, што
представља врло значајан позитиван утицај на животну средину и здравље становништва
гравитационог подручја.
Техничко-технолошко решење система за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“, у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12
и 101/16), на локацији Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода
из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар, мора обезбедити и гарантовати
квалитет пречишћених отпадних вода који ни у једном моменту неће угрозити прописани
квалитет воде у крајњем реципијенту - реци Црни Тимок. Према Уредби о категоризацији
вода („Сл. гласник СРС“, бр. 5/68), река Црни Тимок је, од изворишта до Зајечара,
сврстана у II-а категорију, а према Правилнику о утврђивању водних тела површинских и
подземних вода водотокова, („Сл. гласник РС“, бр. 96/10), сврстана је под редним бр. 462,
Црни Тимок од састава са Белим Тимоком до моста у Звездану CTIM1_1, Доњи Дунав; По
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског састава површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, („Сл. гласник РС“, бр.
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74/11), река Црни Тимок (у делу: Црни Тимок од састава са Белим Тимоком до моста у
Звездану) припада типу 2, велике реке, доминација средњег наноса, изузев река подручја
Панонске низије.
Реализација планираног постројења за прерађивање отпадних вода из производног
погона пиавре представља најбоље понуђено решење за спречавање загађивања реке
Црни Тимок директно, као земљишта и подземних вода индиректно.
1.2.3. Приказ геолошких и геоморфолошких карактеристика терена
Геолошке карактеристике - планине Источне Србије углавном су изграђене од
седиментних стена, кристаластих шкриљаца, а има и еруптивних стена. Простор града
Зајечара ограђују планине које припадају групи младих веначних планина. Ове планине
настале су за време алпске орогенезе и имају изразито алпску структуру.
У геолошкој историји Зајечара, али и уопште Источне Србије , издвајају се две основне
епохе које су утицале на данашњи физичко-географски изглед и карактеристике Источне
Србије. У палеозоику и мезозоику, али и у првом делу кенозоика до пре приближно 35
милиона година, простор Тимочке крајине био је у зони великог океана Тетиса, који је
дуже време егзистовао на овом простору. Како се област Тимочке крајине налазила у
његовом периферном делу, више пута је била под плићим или дубљим морем, али је и
више пута представљала копно, које су често прекривале густе шуме и саване. У току
перма између родопске масе на западу и хомољско – кучајско – сврљишких узвишења
образовано је плитко море у које су наталожене формације црвених пешчара које су
спиране са оближњег голог копна. У доба јуре и креде у заливима, лагунама и дубоким
водама Тетиса наталожене су разне врсте седиментних стена, као јурски црвени
пешчари, лапорци и глине, слојеви каменог угља на простору данашње Вршке Чуке,
Српског Балкана, затим кречњаци у виду сивих и беличастих кречњака, кредини лапорци,
глине, пешчари и конгломерати. Другу епоху, пре 35 до 25 милиона година (олигоцен
почетак миоцена), карактерише формирање Карпатско-Балканског планинског система
којим је Паратетис, дугачак залив Тетиса, подељен на два басена: панонски на западу и
дакијски или руско-влашки или гетски басен на истоку, коме припада и подручје Тимочке
крајине. Читаву област, при стварању Карпатско-Балканских планина пратио је снажан
вулканизам који је дао масу вулканских стена као што су: андезити, дацити , разни
туфови, али И цитаве вулканске планине И купаста брда (Црни Врх, Оман, Тилва Мика и
Тилва Њагра и др.).Богата рудна налазишта бакра у Источној Србији се везују за
вулканску активност која се понављала у више наврата, као и неки термоминерални
извори нпр. Буковичка и Гамзиградска Бања.
Након повлачења Дакијског мора и касније изолованих језера из Књажевачке, Зајечарске
и Црноречке котлине, крајем плиоцена је на простору Тимочке крајине формирана
садашња хидрографска мрежа, а чине је: Бели Тимок, Црна река или Црни Тимок, Тимок
или Велики Тимок са својим притокама.
Материјал седимената се може сматрати променљивим саставом у односу на целу
површину алувиона што претежно зависи од ужег локалитета таложења као и наноса од
потока. Основна изградња је шљунковито-песковити седимент.
У састав виших и старијих слојева улази и глина, што чини овај простор погодним у
инжењерско-геолошком и урбанистичком погледу.
Геоморфолошке карактеристике - рељеф ове области се карактерише типично
брдско-планинско земљиште са зајечарском котлином у центру. Сама котлина се налази
између два планинска лука, карпатског и балканског. Смештена је у западном делу
Тимочког басена. Котлина се протеже од Вражогрнца до вратарничке клисуре, на западу
до гребена Ласовачке планине, као дела Тупижнице где је делимично растављена од
црноречке котлине планином Тупижницом, али је морфолошка граница опет обележена
ниском пречагом у којој је Црни Тимок усекао клисуру Баба Јону. Геоморфолошке
карактеристике ширег окружења настале су као последица геолошког састава и процеса
који се одвија кроз дужи временски период.
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1.2.4. Приказ педолошких карактеристика терена
Педолошке карактеристике - педолошки покривач источне Србије је јако разноврстан и
сложен због компликоване биолошке грађе. Јавља се велики број типова земљишта и на
мањим подручјима. Основни типови земљишта су: смонице, подзоли са различитим
степеном деградације и неразвијена земљишта, али јавља се и гајњача, дилувијална
земљишта, минерална барска и различити прелазни типови.

Слика бр. 3: Приказ педолошке карте Србије

Са аспекта педолошких карактеристика, обзиром да је предмет стратешке процене
утицаја градско грађевинско земљиште, нема ограничења за реализацију планираног
простројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре. При уређивању
локације, вишак земље се мора организовано и контролисано, према условима надлежног
предузећа, евакуисати из зоне Плана и контролисано депоновати.
1.2.5. Приказ сеизмичности терена
На основу досадашње сеизмичке активности и доступних карата сеизмичних хазарда
објављених од стране Републичког сизмолошког завода (РЗС), територија града Зајечара
припада зони 6-7⁰ MCS за повратни период од 95 година, што означава условну
повољност са аспекта сеизмичности, односно град Зајечар је у зони са умерено
повољним степеном угрожености земљотресом, са средњом вероватноћом појаве.
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Слика бр. 4: Карта сеизмичког хазарда града Зајечара за повратни период од 95 година

1.2.6. Приказ хидрографске карактеристика терена
Подручје града Зајечара пресецају Црни и Бели Тимок, који се код Вражогрнца спајају у
Велики Тимок. Ова три Тимока чине основу речног система Тимок, који чини основу
хидрографске мреже овог краја. Поред њих, ту су и мање реке и потоци (Лубничка река,
Леновачка река, Горња Бела Река, Ласовачка река и др.). Водостај свих ових река је
највиши у пролеће, а најнижи у летњим месецима. У зони потенцијалних утицаја је
форланд Црног Тимока, који пролази кроз подручје Плана детаљне регулације, а према
Уредби о категоризацији вода („Сл. гласник СРС“, бр. 5/68), река Црни Тимок је, од
изворишта до Зајечара, сврстана у II-а категорију.
1.2.7. Приказ климатских карактеристика и метеоролошких параметара
Континенталну климу Зајечара са одређеним специфичностима условљавају
континентални положај и његова отвореност према Влашко-понтијском басену. Клима је
влажно умерена, са топлим летом и умерено хладном зимом, са променљивим
прелазним годишњим добима, од којих је јесен топлија.
Лето има стабилнији карактер због утицаја зорског антициклона, док су зиме под утицајем
циклона Атлантика и Средоземља, али и сибирског антициклона. Град Зајечар и околина
имају умерено континенталну климу.
Температура ваздуха:
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средња годишња температура је10,6⁰С, најтоплији месец је јул, а најхладнији
јануар;
годишња температурна амплитуде износи 23,4⁰С;
средње јануарска температуре је -1,6⁰С, а средња јулска 21,8⁰С;
највећа просечна максимална температура августа износила је 29,3⁰С;
најнижа просечна минимална температура јануара износила је -5.5⁰С;
број мразних дана у години је просечно 98,8, у јануару је таквих дана до 26;
број топлих дана у градском подручју је око 100.

Температутне карактеристике, као и постепенији прелаз из зиме у лето него из лета у
зиму показује континенталност климе. Јесен је у просеку за 0,9⁰С топлија од пролећа.
Терене на 250-500 m надморске висине поклапа изотерма од 10⁰С и 11⁰С, док низе
делове котлине поклапа изотерма од 11⁰С.
Влажност ваздуха се у градском подручју и окружењу повећава од зиме ка лету и
сразмеран је кретању температуре ваздуха. Најмање је влаге у августу, а највише је у
децембру и јануару. Кретање влажности у току године показује да Зајечар и околина
имају умерену влажност ваздуха:




просечна вредност је 75,5%;
највиша вредност релативне влажности је у децембру 85,2%;
од свих годишњих доба зима показује највећу просечну вредност средње дневне
релативне влажности 82,3% затим јесен, 78,1%, пролеће 73,2%, док је у лето
најмања 68,4%, односно за свега 1,6% мање од оне у вегетационом периоду
70,0%.

Осунчавање и облачност:






ведри дани, са средњом дневном облачношћу мањом од 20% у Зајечару
заступљени су са 19,6%, просечно годишње 71,6 дана;
Просечна годишња учесталост мутних дана, са средњом дневном облачношћу
већом од 80% износи у Зајечару 113,5 дана или 31,1% годишње;
највећи проценат дана у години је умерене облачности;
август је најведрији месец, док је новембар најоблачнији месец;
најмању облачност имају јутарњи и вечерњи часови у летњој половини године.

Такође, запажа се и опадање облачности од јутра ка ноћи због јаке ноћне радијације од
септембра до марта када се стварају ниски облаци који се, под утицајем сунца смањују:






највећа облачност у летњој половини године је око 14 часова;
у години има просечно 71,6 ведрих дана и већи је број у пролеће него у јесен;
облачних дана у години је просечно око 113, и то највише у новембру и децембру;
а најмање у августу;
средња годишња сума осунчавања изржена у часовима сијања сунца у Зајечару је
2.184,5 часова, тако да просечно релативно осунчавање износи 49,7% могућег
(потенцијалног) осунчавања;
јул је најсунчанији месец са просеком од 325,5 часова, односно 70% потенцијалног
осунчавања, а децембар најоблачнији месец са 65,1 час, односно са 24,5%
потенцијалног осунчања.

Падавине имају обележје средњеевропског режима. Карактерише их неравномерна
расподела по месецима, са летњим пљусковима и непогодама:





просечна годишња висина падавина је око 633 mm;
најкишовитији месец је мај са 73,7 mm, а септембар најсувљији месец са 33,5 mm;
пролеће има највећу висину падавина са 179,2 mm, односно 28,3% средње
годишње висине, а најмању лето 150,3 mm, тј.23,7%;
средња висина падавина у вегетационом периоду износи 320 mm, односно 50,5%
средње годишње висине;
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месечне висине падавина крећу се од месеца без падавина до 175 mm;
земљиште у Зајечару је просечно годишње 50,5 дана покривено снегом мерљиве
висине, односно 13,8% од године.

Зајечарска котлина са непосредним окружењем, по количини падавина, припада области
субхумидне климе, односно представља умерено суво подручје. У мају месецу је највећи
број дана са учесталим и јаким падавинама, а најмањи је број у септембру, што
представља просек.
Снежне падавине крећу се око 30 дана. Најраније се јављају почетком новембра, а
најкасније половином априла, тако да се излучују од краја новембра до 25 марта. У
години је просечно око 50 дана са снежним покривачем.
Магла се јавља просечно 25 дана у години, њена највећа честина је у децембру.
Грмљавина је највише у јуну и јулу месецу. Више дана са маглом је у пролеће него у
јесен.
Град се ретко јавља, има просек несто виши од једног дана у години у периоду од марта
до јуна, али најчешће у јуну.
Биоклиматолошки услови на основу анализе охлађивања слободно изложених површина
- на подручју Зајечара и околине просечно годишње охлађивање сувих површина по Hill-u
je 17,8 mg cal/cm2 sec, што је по калсификацији Conrada oдговара тзв. разнежавајућем
поднебљу, по Schmidt-u благом, по Gold-u пријатном и по Ђукановићу пријатно свежем
поднебљу. У односу на годишња доба, може се констатовати да је у овом подручју, према
добијеним вредностима моћи охлађивања и класификацији Ђукановића, лето пријатно
(10-15 mg cal) јесен и пролеће пријатна свежа (15-20 mg cal) а зима са свежим климатским
осећањем (20-30 mg cal).
У вегетационом периоду, с обзиром да је средња вредност 10,7 mg cal климатско
осећање се карактерише као пријатно.
Ружа ветрова - микроклиматске специфичности посматраног простора су између осталог
одређене изложеношћу простора доминантним североисточним (NЕ) са 168%, а најређи
југоисточни (SЕ) ветар са свега 21%. Преовладавајући североисточни (NЕ) ветар
најчешће се јавља у јесен (203%), а најређе у лето (95%).
Највећу средњу годишњу брзину у подручју Зајечара има североисточни (NW) ветар са
3,9 m/sec, а најмању југоисточни (SЕ) са 2,0 m/sec. Ветар са највећом просечном брзином
– северозападни показује највећу вредност у пролеће (4,2 m/sec) а најмању у јесен (3,5
m/sec) са релативно високих колебањем у току године.

Слика бр. 5: Ружа доминантних ветрова за у Зајечару
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1.2.8. Приказ стања биотопа и биоценоза у граници Плана и непосредном окружењу
Локација планираног постројења се налази у грађевинском подручју, на земљишту које је
у претходном периоду било изложено антропогеним утицајима и променама што је и
условило еколошке промене. На локацији су заступљени типични биотопи уз форланд
Црни Тимок, секундарне саобраћајнице, настањени сукцесивно насталим биоценозама.
Са аспекта типичности и заштите посебно вредних станишта и екосистема нема
ограничења за реализацију планираног комплекса постројења за прераду
(пречишћавање) отпадних вода.
1.2.9. Приказ стања природних и културних добара
На основу увида у постојећу планску и урбанистичку документацију и Централни регистар
заштићених природних добара Републике Србије, а према условима Завода за заштиту
природе Србије, Решење 03 бр. 020-2575/2 од 09.10.2018. године., у обухвату Плана
детаљне регулације утврђено је да се предметно подручје не налази унутар заштићеног
подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, није у обухвату еколошке
мреже, нити у простору евидентираних природних добара.
Планом детаљне регулације, у складу са смерницама и мерама Извештаја о стратешкој
процени утицаја Плана на животну средину, прописана је обавеза инвеститора, односно
извођача радова, да уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је
геолошко–палеонтолошког или минералошко–петрографског порекла, а за које се
претпоставља да има својство споменика природе, о томе обавести Министарство
надлежно за послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро
не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
У обухвату Плана, нема утврђених непокретних културних добара, ни добара која уживају
претходну заштиту. Планом је прописано да је обавезно је поштовање члана 109. Закона
о културним добрима („Сл. гласник РС” број 71/94) који гласи: „Ако се у току извођења
радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је
дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту
споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува
на месту и у положају у коме је откривен".
У том смислу, обавеза инвеститора односно извођача радова је, ако се у току било којих
радова на локацији наиђе на материјалне остатке који указују на постојање културног
добра, да обавестити надлежни Завод за зштиту споменика културе и предузме све мере
како се културно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
У границама обухвата Плана нема заштићених нити планираних за заштиту природних и
културних добара, те са тог аспекта нема ограничења за реализацију планских решења,
односно планска решења нису у супротности са прописима и документима из области
заштите природних и културних добара, уз прописане обавезе при имплементацији
Плана.
1.2.10. Приказ кавлитета ваздуха
На основу годишњег Извештаја о стању квалитета ваздуха у Републици Србији из 2017.
године., на подручју града Зајечара нема значајних извора загађења и емисија у ваздух.
На квалитет ваздуха у одређеној мери негативно утиче емисија из саобраћајних возила и
из тачкастих извора у зимском периоду године (лошишта и котларница стамбених и
других објеката).
1.2.11. Приказ кавлитета вода (површинских и подземних)
Кроз подручје Плана детаљне регулације изградње постројења за прераду отпадних вода
из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, протиче река Црни Тимок.
Река Црни Тимок према Уредби о категоризацији вода („Сл. гласник СРС“, бр. 5/68), од
изворишта до Зајечара је сврстана у II-а категорију, а према Правилнику о утврђивању
водних тела површинских и подземних вода водотокова, („Сл. гласник РС“, бр. 96/10),
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сврстана је под редним бр. 462, Црни Тимок од састава са Белим Тимоком до моста у
Звездану CTIM1_1, Доњи Дунав; По Правилнику о параметрима еколошког и хемијског
састава површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних
вода, („Сл. гласник РС“, бр. 74/11), река Црни Тимок (у делу: Црни Тимок од састава са
Белим Тимоком до моста у Звездану) припада типу 2, велике реке, доминација средњег
наноса, изузев река подручја Панонске низије. Максималне количине опасних материја за
IIa класу које се не смеју прекорачити дефинисане су Правилником о опасним материјама
у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82).
Техничко-технолошко решење система за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“, у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12
и 101/16), на локацији Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода
из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар, мора обезбедити и гарантовати
квалитет пречишћених отпадних вода који ни у једном моменту неће угрозити прописани
квалитет воде у крајњем реципијенту - реци Црни Тимок.
Мониторинг квалитета површинских и подземних вода од значаја за предмет стратешке
процене утицаја не постоји.
Заштита и унапређење квалитета површинских и поџемних вода заснована је на мерама
и активностима којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране,
превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и мониторинга, у циљу очувања
квалитета живота, живог света, постизања стандарда квалитета животне средине,
смањења загађења, спречавања даљег погоршања стања вода и обезбеђење
нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене.
Заштита вода подразумева:



заштиту површинских вода од излива непречишћених отпадних вода;
заштиту подземних вода од загађивања отпадним водама опремањем
канализационом мрежом; забраном неконтролисаног депоновања отпада.

1.2.12. Приказ кавлитета земљишта
У обухвату Плана детаљне регулације изградње постројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, је грађевинско подручје, у оквиру
намене површине пословања и производње. Обавеза је да се планским документом
рационално, на еколошки прихватљив начин управља земљиштем као природним тешко
обновљивим ресуром.
1.2.13. Приказ стања инфраструктурне опремљености подручја
1.2.13.1. Правила уређења и правила грађења
Саобраћајна инфраструктура у обухвату Плана детаљне регулације планира се
површина јавне намене и намењена за изградњу саобраћајнице, не планирају други јавни
објекти. У функцији саораћаја и корисника планира се коловозна трака са две саобраћајне
траке, као и обостраним банкинама тротоарима. Регулација саобраћаја на свим
раскрсницама се планира са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. Сви укрштаји
са попречним саобраћајницама су преко површинских раскрсница. У обухвату Плана
детаљне регулације су делови постојећих улица Филипа Кљајића и Београдске,
површинске раскрснице са улицама Ђуре Ђаковића, укрштај са Мирочком и Генерала
Гамбете као и постојећи мост преко реке Црни Тимок дужине од око 36,00 m.
Реализацијом овог Плана детаљне регулације омогући ће се квалитетнија саобраћајна
веза којом ће омогућити несметано кретање теретног саобраћаја као и саобраћаја унутар
града, као и према излазним правцима.
Саобраћајну инфраструктуру чине сабирне саобраћајнице,
асфалтиране, ширине
коловоза 5,5 m, 6,0 m, 7,0 m и 8,0 m. Ширина паркинг простора за управно паркирање
путничких возила износи 2,50 m, а дужина 5,0 m. Паркинзи ће бити урађени са
„перфорираним” плочама - префабрикованим танкостеним пластичним (или сл.)
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елементима који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за спору вожњу
возила и истовремено омогућавају одржавање (узгајање) ниског растиња.
Разграничење грађевинског земљишта намењеног за јавне површине (улице)
дефинисано је регулационим линијама улица и јавних површина. Према положају у
односу на постојеће регулације и међне линије дефинисана су два типа регулационих
линија:
1. Регулационе линије чији се положај поклапа са постојећим међама;
2. Регулационе линије које су дефинисане преломним тачкама, а оне су даље
дефинисане аналитичко - геодетским подацима (координатама) или котама у
односу на планирану осовину саобраћајнице.
Простор Плана детаљне регулације чини површина потребна за изградњу саобраћајнице.
Граница површина јавне намене је дефинисана координатама У и Х преломних тачака.
Грађевинска парцела, површина јавне намене, формира се од катастарских парцела и
делова катастарских парцела. Нивелационо решење је условљено постојећом
конфигурацијом терена и захтевима адекватног приступа објектима.
У обухвату Плана детаљне регулације је предвиђен објекат нискоградње - друмска
саобраћајница, која је намењена моторном, бициклистичком и пешачком саобраћају.
Грађење предметне саобраћајнице и објеката комуналне инфраструктуре изводиће се у
оквиру грађевинске парцеле саобраћајнице. У хоризонталном, висинском и садржајном
смислу предметна саобраћајница ће се градити према Плану детаљне регулације.
Планирана саобраћајница не пролази преко постојећих саобраћајница већ на потпуно
новој траси са следећим елементима попречног профила и то ширина једне саобраћајне
траке је 2,75 (3,50 и 4,00) m што са другом саобраћајном траком чини укупну ширину
коловоза 5,50 (7,00 и 8,00) m. - ширина тротоара је 1,50 (2,25, 1,75 и 3,50) m. Дужина
саобраћајнице износи око 730 m.
Све инфраструктурне мреже налазиће се у регулационом појасу саобраћајница са
распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже. Промена положаја
инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава у
случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, и не сматра се изменом
Плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код
паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова. Дозвољено је вршити
реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних инсталација истим или већим
пречницима (капацитетима), у зависности од потреба, али по постојећим трасама.
Код извођења радова на саобраћајници обавеза инвеститора је да испоштује техничке
нормативе о висини надслоја изнад објеката постојећих инфраструктурних мрежа, тј. о
дубинама положених мрежа и исте по потреби ако величина надслоја не задовољава
техничке прописе изврши њихову заштиту.
На делу изведених канализационих мрежа нивелета коловозне површине треба да буде
усклађена са нивелетом поклопца ревизионих шахтова.
Водоснабдевање у планском простору има изграђених инсталација водовода и
канализације. Планирану хидротехничку инсталацију и објекте чине:




водоводна и хидрантска мрежа;
канализација загађених санитарних вода;
атмосфераска канализација (одвод) површинских вода.

Снабдевање потрошача водом одвијаће се преко градског водовода. Водоводном
мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих планираних радних садржаја и објеката
питком водом, као и водом за заштиту од пожара. Новопланирана мрежа прикључиће на
цевовод ПЕ Ø110/10 постојећи градски вод који се (према условима надлежног
дистрибутера – ЈКП „Водовод“ Зајечар) налази у ул Железничкој, Генерала Гамбете и
Филипа Кљајића. Противпожарна потреба за водом износи 10 l/s, што је уједно, количина
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потребна за димензионисање хидрантске мреже. Пролазак у труп испод саобраћајница,
путних објеката-моста и укрштање са осталим уличним инсталацијама обезбедити
челичном заштитном цеви и извести према условима управљача пута. Дубина укопавања
не би смела да је плића од 1,0 m - 1,2 m од нивелете терена, због зоне мржњења и
саобраћајног оптерећења. Планирана водоводна мрежа у потпуности ће задовољити
потребе снабдевања водом.
Одвођење отпадних и атмосферских вода - прикључењем планираног објекта на
градску канализацију у обухвату Плана детаљне регулације, предвиђа се:




изградња канализационе мреже на предметној локацији планирана је по
сепаратном систему;
загађена санитарна вода ће се упуштати у колектор који воде одводи до система
за пречишћавање, а одатле у реку Бели Тимок;
атмосферске воде се одводе на зелене површине и у атмосферске канале. Због
могућности загађења површине уљима и нафтним дериватима пре упуштања
површинских вода у реципијент, реку Црни Тимок, ове воде морају да прођу кроз
сепаратор уља и нафтних деривата, односно мора да се обави примарно
пречишћавање. Уколико дође до неконтролисаног већег испуштања уља или
нафтних деривата на површину одмах предузети све мере неутрализације
површине.

Пречишћавање отпадних технолошких вода врши се у постројењу за пречишћавање
отпадних вода (ППОВ), па се цевоводом истом трасом води до десне обале Црног Тимока
где се упушта у рецепијент. Минимални пречник цевовода не сме бити мањи од 250 mm.
За загађене санитарне воде, односно Ø300 за атмосферске воде. Минималне падове
цеви одредити у односу на усвојени цевни материјал, према важећим прописима и
стандардима (не препоручују се бетонске цеви). Уколико нивелационо решење дозволи
што више вода упустити у цевовод, односно продужити канализацију. Дубина не сме бити
мања од 1,20 m од нивелете коловоза. Све радове извести уз претходно прибављене
услове и сагласности надлежног комуналног предузећа. Уређење испуста у рецепијент
реку Црни Тимок изводити уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног
водопривредног предузећа. Планирана канализациона мрежа у потпуности ће
задовољити потребе одвођења отпадних и атмосферских вода.
Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима
надлежног комуналног предузећа.
Прикључење планског простора на уличну водоводну мрежу извести према условима
надлежног комуналног предузећа. Прикључак објеката на водоводну мрежу у комплексу
извести преко водомерног шахта смештеног на парцели. Предвиђена је изградња
противпожарне хидрантске мреже, а у складу са условима противпожарне заштите
предвиђена су два надземна против пожарна хидранта. Дубину укопавања на месту
прикључења сводити на дубину цевовода. Условно чисте атмосферске воде са кровова
објеката, могу се без пречишћавања упустити у отворену каналску мрежу или на зелене
површине унутар парцеле. Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију
пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих примеса. Ако дође до потребе
измештања постојећих инсталација, трошкови измештања падају на терет инвеститора.
Електроенергетика
инфраструктуре:








-

у

планском

подручју

има

изграђене

електроенергетске

кабловски вод 10 кV за ТС 10/0,4 кV „Графичко„;
кабловски вод за ТС 10/0,4 кV „ Хладњача„;
кабловски вод за ТС 10/0,4 кV „Керамику„;
два кабловска вода 35 кV за ТС 35/10 кV Зајечар 3;
оптички кабл и сиганлни кабл за ТС 110/35 кV Зајечар1;
прикључни кабловски вод 0,4 кV објекат у Кристалу PP00-А 4x95 mm2;
прикључни кабловски вод 0,4 за објекат Кланице PP00 4x95mm2 са НН мреже;
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четири кабловска кабловски вод 0,4 кV за напајање НН мрежа ;
напајање електричном енергијом планираног корисника планског простора
обезбедиће се на тај начин што ће се формирати нови кабловски извод 10кV из
Т.С. 35/10кV „Кристал” ради напајања новопланиране Т.С. 10/0,4кV са
трансформатором снаге 250 kVА а опрему планирати за максималну снагу од 1000
kVA. Напојни вод 10 kV 4x XHE49 1x120mm2. Трафостаницa je типа МБТС.
Трафостанице се везују у кабловску петљу 10кV по принципу улаз - излаз. ТС има
две водне ћелије и трафо ћелију. НН блок има 12 нн извода. Мерење електричне
енергије би било полуиндиректно и мерило би се на два НН избода према
постројењу.

Електроенергетска мрежа (високонапонска и нисконапонска) за потребе напајања
корисника, планираних садржаја у зони, јавног осветљења и других садржаја на планском
простору, градиће се подземно у планираним трасама дуж коридора приступне
саобраћајнице. Дуж приступне саобраћајнице изградиће се и мрежа јавног осветљења.
Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са Правилником о
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени
лист СРЈ“, бр. 11/96).
Високонапонску и нисконапонску мрежу у обухвату Плана градити подземно.
Електроенергетске каблове полагати на зеленим површинама поред саобраћајница и
пешачких стаза или, уколико за то нема могућности, испод пешачких стаза. Дубина
полагања каблова не сме бити мања од 0,8 m. Електроенергетску мрежу полагати
најмање 0,5 m од темеља објеката и 1,0 m од саобраћајница. При укрштању са
саобраћајницом кабал мора бити постављен у заштитну цев, а угао укрштања треба да
буде око 90⁰. При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова
најмање растојање мора бити 0,5 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,0 за каблове
напона преко 10 kV. Угао укрштања треба да буде 90⁰. Паралелно полагање
електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у
хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m. Није
дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или
канализације. При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода
вертикално растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном
вођењу 0,5 m. Светиљке за осветњеље саобраћајница поставити на стубове расвете
поред саобраћајница на минималном растојању од 1,0 m од коловоза, а на међусобном
растојању до 40,0 m и ван колских прилаза објектима.
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу извести подземним кабловима по
условима надлежног ЕД Зајечар за пројектовање. Ако дође до потребе измештања
постојећих инсталација, трошкови измештања падају на терет инвеститора.
Телекомуникациона инфраструктура - у планском подручју има изграђене
телекомуникационе инфраструктуре. Од постојећих резерви месне телекомуникационе
мреже у насељу потребно је обезбедити телекомуникациону мрежу за потребе одвијања
телекомуникационог саобраћаја корисника планског простора. Телекомуникациону мрежу
у потпуности каблирати и градити једнострано, дуж прилазне саобраћајнице. За потребе
корисника планског простора потребно је положити цеви за телекомуникациону мрежу,
којом ће се омогућити примена и коришћење широкопојасних сервиса.
Телекомуникациона мрежа ће бити постојећа с тим што ће се део мреже заменити новим.
Уколико се јави потреба за повећање протока биће поствљен нови кабл на основу услова
Телекома. Целокупну ТК мрежу (фиксна телефонија, КДС, интернет и др.) градити у
складу са важећим законским прописима и техничким условима.ТК мрежа ће се у
потпуности градити подземно. Дубина полагања ТК каблова треба да је најмање 0,8 m. ТК
мрежу полагати поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 m од саобраћајнице или
поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи ТК каблове полагати испод
пешачких стаза.При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у
заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90⁰. При паралелном вођењу са
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електроенергетским кабловима најмање растојање мора бити 0,5 m за каблове напона до
10 kV и 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. При укрштању најмање растојање мора бити
0,5 m, а угао укрштања 90⁰. При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и
канализације вертикално растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и
паралелном вођењу 0,5 m.
Зелене површине – у обухвату Плана једино зеленило представљају јавне зелене
површине, односно зелене површине јавног коришћења, које ће се формирати у простору
око радних површина, поред приступне саобраћајнице и у самом радном простору
комплекса. Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2,0 m од ивице коловоза, а
шибље 2,0 m од ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не би требало да
буде мање од 4,5-7,0 m, што зависи од избора врста. Растојање између дрворедних
садница је најмање 5,0 m, а у зависности од врсте креће се од 5-15,0 m. Композициони
принципи озелењавања треба да стварају максималне погодности за заштиту од буке и
атмосферских гасова. Неопходно је стварати и повољније услове за сагледавање пејзажа
у току кретања. Заштитно зеленило треба да чине претежно аутохтоне листопадне врсте.
У зони ужег радног простора око објеката су формиране колско-пешачке површине ради
лакше комуникације у оквиру радног простора и треба да садржи минимум 25% зеленила.
Изоставља се садња високе вегетације. Слободне травнате површине унутар радног
простора треба допунити са декоративном партерном вегетацијом листопадних и
четинарских врста, цвећа и перена. Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година
старости

1.3. Приказ демографских карактеристика подручја
Према подацима Пописа становништва из 2011. године (Републички завод за статистику),
на подручју града Зајечара живи укупно 59.461 становника у 42 насеља.
Табела бр. 1: Упоредни приказ пописа сановништва из 2002. и 2011. године
Број становника по
попису 2002. г.

Број становника по
попису 2011. г.

Зајечар

65.969

59.461

Градско насеље

39.491

38.165

Остала насеља

26.478

21.296

Подручје

1.4. Карактеристике животне средине у зонама где постоји могућност да буде
изложена значајним утицајима
Подручје Плана детаљне регулације у постојећем стању представља земљиште у
грађевинском подручју. Планираним садржајима и активностима на реализацији
постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре, комуналног и
инфраструктурног опремања планског подручја, доћи ће до промене у начину коришћења
земљишта, што може изазвати одређене промене у простору и животној средини.
Подручје Плана детаљне регулације тангира форланд реке Црни Тимок, која представља
реципијент пречишћених технолошких отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ у Зајечару. Значајнији утицаји на животну средину могу се очекивати у
зони форланда и речног тока који тангира планско подручје. Ову зону карактерише
изразита осетљивост како са аспекта могућег утицаја на квалитет површинских вода тако
и са аспекта утицаја великих вода и нивоа подземних вода. У зони површиских токова
могу се очекивати негативни утицаји изазвани неадекватним управљањем отпадом
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(стварање „дивљих депонија”) и отпадним водама. Изливна грађевина мора бити
изведена тако да не доводи до поремећаја стабилности обала и ерозије.
При планираној урбанистичкој и еколошкој трансформацији, реализацији радних садржаја
у граници обухвата Плана, обавезне су мере превенције, санације, спречавања и
минимизирања свих значајних утицаја на животну средину. Посебне мере заштите су
обавезне како би се предупредили негативни утицаји и ефекти на животну средину и
здравље становништва. Заштита животне средине у обухвату Плану обухвата:




план мера и посебних правила за превенцију, смањење, спречавање и
компензацију негативних утицаја планираних намена простора у циљу одрживог
развоја планског обухвата,
план мера за унапређење и побољшање стања,
план мера и посебних правила заштите и мониторинга животне средине.

План мера и посебних правила за превенцију, смањење, спречавање и компензацију
негативних утицаја планираних намена простора у циљу одрживог развоја планског
обухвата, подразумева обавезу избора најбољих доступних техника и технологија у
поступку избора планираних пројеката/објеката.
Процена стратешких утицаја и заштита животне средине у Плану и Извештају о
стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, обухвата план мера и посебних
правила за превенцију, смањење, спречавање и компензацију негативних утицаја
планираних радова на реализације постројења и пратећих садржаја, план мера за
унапређење и побољшања стања, план мера и посебна правила заштите и мониторинга
животне средине у току редовног рада постројења, као и план мера и правила за случај
акцидента у комплексу постројења. Дефинисање мера се врши на основу анализе стања
животне средине, услова и ограничења, процене могућих утицаја Плана на животну
средину и медијума животне средине за које је утврђено да могу бити изложени значајним
утицајима.

1.5. Разматрана питања и проблеми животне средине у обухвату Плана
детаљне регулације
У процесу израде Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације изградње постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ у Зајечару (Извештаја о СПУ), нису уочене су тешкоће које би утицале на
ток и поступак процене утицаја стратешког карактера Плана на животну средину. За
оцену стања животне средине извршена је процена на основу увида на терену, услова
надлежних институција и имаоца јавних овлашћења, постојеће просторно-планске и
урбанистичке документације, природних карактеристика просторне целине, као и
података постојеће студијске, пројектне, друге доступне документације и података
стручне литературе.
На простору обухвата Плана детаљне регулације су вреднована и разматрана питања
следећа стања животне средине:






процена стања и квалитета отпадних вода,
процена квалитета воде реке Црни Тимок,
ниво буке и вибрације,
управљање отпадом
управљање потенцијалним акцидентима у комплексу постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре.

Разматрани су проблеми и еколошки конфликти у простору кроз однос Плана и окружења,
односно утицаји Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару на окружење и утицаји из
окружења на подручје Плана.
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На основу могућих конфликата, проблема али и потенцијала у простору обухваћеном
Планом за реализацију постројења за прераду отпадних вода производног погона пиваре
„Heineken Srbija“, комуналног и инфраструктурног опремања планираног постројења,
извршена је процена стања и квалитета животне средине што представља основ за
организацију простора са смерницама и мерама за уређење, коришћење и заштиту
простора и животне средине

1.6. Приказ варијантних решења Плана детаљне регулације постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у
Зајечару
У процесу израде Плана детаљне регулације изградње постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару и у поступку процене
могућих утицаја стратешког карактера Плана на животну средину, анализирани су
следећи аспекти:





природнe карактеристикe, постојећа намена простора и створене вредности, стање
комуналне опремљености и уређености подручја, досадашњи начин коришћења
простора, постојеће стањe животне средине и еколошки услови у простору;
стање инфраструктуре и комуналне опремљености и уређености подручја,
постојећи начин коришћења природних ресурса;
услови надлежних институција у поступку израде Плана и Стратешке процене
утицаја на животну средину;
циљеви планских докумената вишег хијерархијског нивоа, циљеви секторских
планова.

На основу вишекритеријумске анализе и вредновања, планиране намене, коридори
инфраструктуре, правила уређења и правила грађења, је могућа уз интегрисање мера
заштите животне средине. За процес имплементације Плана, прописане су смернице и
мере заштите животне средине, као услов за реализацију планиране намене. Стратешком
проценом утицаја Плана на животну средину разматранa су два могућа варијантна
решења:



Варијанта I - да се План детаљне регулације не усвоји;
Варијанта II - да се План детаљне регулације усвoји и имплементира на колошки
прописан начин, применом и поштовањем интегрисаних мера заштите и
мониторнинга животне средине.

Утицаји стратешког карактера и укупни ефекти Плана на животну средину могу се
утврдити кроз процену и поређење постојећег стања и циљева и планских решења,
односно поређењем разматраних могућих варијантних решења Плана.
1.6.1. Приказ варијантних решења заштите животне средине у Плану
Варијанта II: Приказ варијантног решења усвајања и имплементације Плана
детаљне регулације
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање планских решења за управљање
отпадним водама, као услова одрживог развоја подручја, услова за заштиту природних
вредности (воде, ваздуха, земљишта) и заштиту животне средине и простора у целини од
негативних утицаја генерисања и неконтролисаног упуштања непречишћених отпадних
вода у животну средину (водотокове, земљиште, подземне воде). У Плану је извршена
свеобухватна анализа подручја, положај и значај, статус земљишта и постојеће структуре,
стање инфраструктурне и комуналне опремљености, предности, потенцијали,
ограничавајући фактори и услови надлежних институција за реализацију комплекса
постројења за пречишћавање отпадних вода. Прихватањем Варијанте II стварају се се
услови за побољшање квалитета живота становништва, уз спровођење мера заштите
животне средине просписаних Планом и Стратешком проценом утицаја. Усвајање Плана
детаљне регулације представља варијантно решење којим се стварају услови за:
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имплементирање обавезујућих смерница и мера заштите животне средине и
управљања отпадним водама прописаних планским документима вишег
хјерархијског нивоа;
одрживи развој на основама управљања отпадним водама, заштите површинских и
подземних вода, заштите реке Црни Тимок и осталих водотокова, односно заштите
животне средине и здравља становништва;
поштовање смерница и мере планова вишег реда за уређење и грађење на
подручју Плана;
очување еколошког интегритета, регенеративног и апсорпционог капацитета
простора и здравља становништва преко рационалног управљања технолошким
отпадним водама из производног погона пиваре;
заштиту природне и животне средине (заштиту од загађивања подземних и
површинских вода, земљишта, управљање технолошким отпадним водама из
производног погона пиваре);
унапређење квалитета воде реке Црни Тимок и осталих водотокова;
дефинисање мера заштите за хијерархијски ниже нивое, које ће се оперативно
пројектовати и спроводити у процесу имплементације Плана, израдом Студије о
процени утицаја за планирани пројекат-постројење за пречишћавање отпадних
вода са канализационом прежом;
дефинисање мера заштите при реализацији пројекта-постројења у границама
Плана, уз обавезну процену утицаја на животну средину, пројектовање и
спровођење мера заштите и мера контроле и управљања акцидентима на
постројењу и животној средини;
праћење и контролу стања животне средине (мониторинг) свих параметара од
значаја за рад постројења, контролу ефикасности пречишћавања, контролу
колишина пречишћене воде и контролу квалитета воде реципијента, реке Црни
Тимок;
укључивање јавности у процес планирања и доношења одлука везаних за
реализацију постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре.

1.6.2. Приказ варијантног решења не реализовања Плана
Варијантно решење не усвајања Плана детаљне регулације изградње постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, може
за последицу имати:






нарушавање и деградацију животне средине и угрожавање здравља
становништва;
загађивање реке Црни Тимок, земљишта и подземних вода испуштањем
непречишћених технолошких отпадних вода;
угрожавање квалитета вода, површинских и подземних, земљишта и здравља
локалног становништва и насеља низводно, шире просторно;
неконтролисано испуштање технолошких отпадних вода у реципијент реку Црни
Тимок, имаће негативан утицај на квалитет површинских и подземних вода и
земљишта;
непоштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из
планова на вишем хијерархијском нивоу.
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1.6.3. Приказ најповољнијег варијантног решења са аспекта заштите животне
средине
У поступку процене стратешких утицаја Плана и планских решења, разматрана су
варијантна решења (усвајање и не усвајање Плана) како би се извршило поређење и
вредновање за избор боље, једино прихвтљиве понуђене варијанте са аспекта заштите
простора, водних ресурса, квалитета земљишта, животне средине и здравља
становништва. Предложена варијантна решења вреднована су са аспекта:





могућности успостављања интегралне контроле и управљања технолошким
отпадним водама из произвдног погона пиваре;
могућности реализације планираног пројекта-постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ са пратећом инфраструктуром
и садржајима, на принципима одрживости, економске исплативости и еколошке
прихватљивости;
могућности контроле, мониторинга квалитета и количина отпадних вода,
ефикасности пречишћавања, заштите квалитета вода реципијента (река Црни
Тимок) и квалитета животне средине.

Поређење варијантних решења извршено је на основу очекиваних позитивних и
евидентних негативних утицаја које би варијантна решења имала у простору и животној
средини. Ефекти су вредновани са аспекта утицаја на:







природне вредности, медијуме животне средине (површинске и подземне воде,
земљиште и ваздух);
акватичне екосистеме водотокова (Црни Тимок);
створене вредности (демографске карактеристике, привредне активности);
предеоне и пејзажне карактеристике подручја;
инфрструктурну и комуналну опремљеност подручја;
просторне и урбанистичке услове и параметре и могућност контролисаног
управљања простором.

Eколошки је прихватљиво решење које омогућава:





примену мера за отклањање, спречавање и компензацију свих значајних утицаја у
простору и животној средини;
рационално коришћење и очување природних ресурса у планској поставци;
спровођење контроле и мониторинга животне средине;
поштовање еколошких начела и принципа одрживог развоја.

Табела бр. 2: Поређење варијантних решења
Варијантна решења
Варијанта I

Даља деградација простора у
грађевинском подручју;
Природне
вредности
(земљиште,
ваздух,површинске
и подземне воде)

Негативни утицаји на здравље
становништва;
Загађење ваздзха, земљишта,
површинских (река Црни Тимок) и
подземних вода;
Потенцијално непланско
коришћење земљишта и утицаји на
стање животне средине;

Варијанта II
Планска реализација планираних
садржаја, уз поштовање постављених
циљева контроле и управљања
животном средином у границама
Плана;
Поштовање смерница и мера планова
вишег реда и услова имаоца јавних
овлашћења за уређење и грађење на
подручју Плана;
Поштовање општих и посебних
смерница и мера заштите животне
средине из планова на вишем
хијерархијском нивоу;
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Спровођење и примена мера и
стандарда за заштиту ваздуха,
земљишта, површинских и подземних
вода од загађивања;
Успостављање система контролисаног
управљања отпадом и технолошким
отпадним водама из производног
погона;
Управљање простором на еколошки
прихватљив и одржив начин;
Контроле стања животне средине
(мониторинг);
Унапређење постојећих предеонопејзажних карактеристика грађевинског
подручја, пре свега кроз спровођење
мера уређења и заштите простора;
Реализација планираних намена,
садржаја и функција према условима и
мерама заштите;
Идентификовање одговорности
управљања отпадом;
Формирање зоне у којој се могу
реализовати одрживи пројекти и
различите делатности на одржив и
еколошки прихватљив начин;
Створене
вредности
(демографске
карактеристике,
привредне
активности)

Инфраструктурна
и комунална
опремљеност и
уређеност
подручја

Неконтролисана изградња и
уређење простора;
Неадекватно управљање отпадом
и технолошким отпадним водама;

Укључивање јавности у процес
планирања и доношења одлука везаних
за развој предметног подручја;
Плански развој; Отварање нових
радних места;
План детаљне регулације омогућава
управљање простором, а Стратешка
процена утицаја даје могућност
контроле при избору пројекатаделатности, контроле над свим
активностима у циљу спречавање
загађивања животне средине (емисија у
ваздух, воде, земљиште), поштовање
урбанистичких услова, услова заштите
животне средине и услова надлежних
институција;

Недовољна инфраструктурна
опремљеност и комунална
уређеност;

Реализација планских решења ће
унапредити инфраструктурну
опремљеност и комуналну уређеност
подручја, у складу са захтевима
планираних пројеката;
Реализација планских решења ће
повећати доступност подручја и
омогућити коришћење простора уз
очување капацитета животне средине
на планском подручју и умањење
негативних утицаја на животну
средину;
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Планска реализација планираних
садржаја, уз поштовање
постављених циљева контроле и
управљања животном средином у
границама Плана;
Еколошки услови
и урбанистички
параметри

Поштовање прописаних
урбанистичких параметара и
услова имаоца јавних овлашћења,
омогућава даљи одржив развој
планског подручја уз укључивање
мера превенције, спречавања,
ограничења, минимизирања
негативних утицаја и повећање
позитивних ефеката, уз сталну
контролу и мониторинг животне
средине;

Непостојање урбанистичких
параметара, правила уређења и
грађења, опасност од непланске
изградње, нерационалног коришћења
земљишта и угрожавања животне
средине;

Избор Варијанте II – усвајање Плана детаљне регулације изградње постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару,
представља најбоље понуђено решење са аспекта контролисаног управљања простором,
отпадним водама, заштите природних ресурса, пре свега реке Црни Тимок и животне
средине (квалитета вода, земљишта) и у складу је са еколошким начелима и принципима
одрживог развоја. Предлог Плана је у сагласности са постављеном еколошком матрицом
и омогућава успостављање еколошке контроле у границама Плана и простору од значаја
за планирани комплекс постројења за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре.

1.7. Резултати претходних консултација са надлежним институцијама,
заинтересованим органима, организацијама и предузећима
У поступку израде Плана детаљне регулације изградње постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару и Стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације (Извештаја о стратешкој процени
утицаја Плана), обављене су консултације са заинтересованим и надлежним
институцијама, организацијама и органима, у току којих су прибављени подаци, услови и
мишљења. Консултације су обављене и прибављени су услови, мишљења и сагласности
следећих надлежних и заинтересованих институција, органа, организација:








Решење бр. 03 бр. 0202575/2 од 09.10.2018., године, Завод за заштиту животне
средине Србије;
Решење о утврђивању мера и услова IV/03 бр. 501-118/2018 од 14.09.2018.,
године., Градска управа града Зајечар, Одељење за урбанзам, грађевинске и
комунално стамбене послове;
Обавештење бр. 1047 од 13.09.2018., Јавно кумунално предузеће „Тимокодржавање“ Зајечар;
Услови у погледу мера заштите од пожара бр. 09/12/2 бр. 217-1-242/18 од
12.09.2018., године., Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Зајечару;
Услови бр. 8343/1 од 04.10.2018., Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“
Београд, водопривредни центар „Сава-Дунав“;
Обавештење бр. 932 од 14.09.2018., ЈКЈП „Хигијена Зајечар“ Зајечар, Градска
управа града Зајечар, Одељење за урбанзам, грађевинске и комунално-стамбене
послове;
Решење о постојећем стању инфраструктуре и услови бр. 2887 од 21.09.2018., ЈКП
„Водовод“, Градска управа града Зајечар, Одељење за урбанзам, грађевинске и
комунално-стамбене послове;
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Обавештење бр. 1028 од 19.09.2018., ЈКП „Зајечарпаркинг“ Зајечар;
Услови бр. е01/846 од 17.09.2018., ЈКПС „Зајечар“ Зајечар;
Одговор бр. 1735 од 05.10.2018., Strabag DOO Београд- огранак ПЗП Зајечар;
Услови бр. 922-3-79/2018 од 20.09.2018., Републички хидрометеоролошки завод
република Србија;
Обавештење бр. 2227/1 од 18.09.2018., Геолошки завод Србије, Градска управа
града Зајечара;
Услови бр. .08.-262597/2-2018 од 04.10.2018., године, „ЕПС Дистрибуција“
д.о.о.Зајечар;
Услови бр. HM - 432 од 24.09.2018., године., ЈУГОРОСГАС - Предузеће за
изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса а.д.
Обавештење бр. 130-00-УТД-003-908/2018 од 01.10.2018., године., ЕМС
акционарско друштво „Електромрежа Србије“Зајечар;
Услови бр. 07-01/3773 од 13.09.2018., године., Србија гас, Градска управа града
Зајечар, Одељење за урбанзам, грађевинске и комунално-стамбене послове;
Услови бр. А334-379151/2-2018 од 20.09.2018., године., Телеком Србија.

Све консултације и услови имаоца јавних овлашћења су релевантни за процес процене
утицаја Плана на животну средину и израду Стратешке процене утицаја, а услови и мере
надлежних органа, институција и предузећа су, кроз процес процене, вредновани и
имплементирани у планска решења.
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2.0. Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја Плана
на животну средину
Стратешки циљеви заштите животне средине су, пре свега, очување еколошког
интегритета простора, односно заштита животне средине, одрживо и рационално
коришћење расположивих природних ресурса и створених вредности на подручју Плана и
просторној целини којој припада. Стратегија коришћења, уређења и заштите простора
огледа се у детаљној планској организацији и уређењу према посебним условима, кроз
вредновање капацитета простора, однос постојећих ограничења и ограничења планиране
намене и планираних активности, односно усклађивање потенцијала и ограничења у
простору, искључивање пројеката и делатности који би значајно утицали на стање и
квалитет животне средине и избор могућих и прихватљивих пројеката.
Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
изградње постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken
Srbija“ у Зајечару на животну средину, дефинисани су и изведени из општих и посебних
циљева и захтева заштите простора и животне средине, заштите реке Црни Тимок,
утврђених у плановима и секторским документима вишег реда, доступном
документацијом просторног и урбаног уређења, инфраструктурног и комуналног
опремања од значаја за планирани комплекс, услова надлежних органа и институција,
имаоца јавних овлашћења, као и значајних питања, постојећих просторних и еколошких
проблема у обухвату Плана и шире просторно посматрано. Еколошком проценом Плана
ће, у циљу остваривања општих и посебних циљева заштите простора и животне
средине, бити обезбеђен приказ позитивних и могућих негативних и утицаја планиране
намене и функције комплекса попстројења за пречишћавање отпадних вода на животну
средину локалне заједнице, као и смернице за даље поступање при имплементацији
Плана.
Општи циљеви Стратешке процене утицаја се дефинишу на основу смерница, захтева и
циљева заштите животне средине проистеклих из планских докумената вишег реда,
постојећег стања и капацитета простора и захтева за управљање животном средином за
планирани развој подручја обухваћеног Планом. Стратешки циљеви заштите животне
средине дати одредбама планова вишег реда представљају полазне основе за
дефинисање општих циљева Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
изградње постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken
Srbija“ у Зајечару. Општим циљевима је постављен оквир за даљу разраду и дефинисање
посебних циљева и избор индикатора за мерење и праћење њиховог остваривања, све у
циљу управљања животном средином и остваривања одрживог управљања технолошким
отпадним водама и постројења у границама Плана.
Посебни циљеви Стратешке процене утицаја Плана на животну средину утврђени су на
основу анализе стања животне средине, значајних и битних питања, подручја Плана, као
и приоритета за решавање еколошких проблема, у складу са општим циљевима и
начелима заштите животне средине. Еколошки одговорно планирање и коришћење
простора у границама Плана детаљне регулације изградње постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, представљају
услов за контролу стања у простору и животној средини. Посебни циљеви Стратешке
процене утицаја омогућавају формирање еколошке матрице за планирану намену
простора у обухвату Плана на принципима одрживости и еколошке прихватљивости.
Избор индикатора Стратешке процене врши се на основу карактеристика планиране
намене простора, функције комплекса и постројења, као и општег стања животне средине
подручја Плана. Дефинисани индикатори представљају квантитативне показатеље на
основу којих се прати степен достигнутости постављених циљева. Дефинисаним
индикаторима Стратешке процене утицаја добијају се подаци о:



стању површинских и подземних вода, стању и квалитету вода реципијената;
стању подземних вода и земљишта;
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карактеристикама и стању акватичних екосистема реке Црни Тимок;
инфраструктурној и комуналној опремљености подручја;

Табела бр. 3: Приказ општих и посебних циљева
Општи циљеви
Очување
и
унапређење
животне средине на подручју
Плана детаљне регулације и
окружењу од значаја за
планирану намену у планском
документу

Посебни циљеви
Очување
квалитета
Тимок

и
унапређење
воде реке Црни

Смањење емисија загађујућих
материја у реке Црни Тимок

Очување квалитета
површинских и подземних
вода
Заштита и очување
површинских и подземних
вода

Индикатори

Квалитет
површинских
(SWQI индекс);
Квалитет
вода
пречишћавања;

вода
након

Квалитет подземних вода;
Процентуални однос приључака
на јавну канализациону мрежу;

Изградња постројења и
спречавање изливања
технолошких отпадних вода
без предходног третмана;

Технички пријем и употребна
дозвола
постројења
за
пречишавање отпадних вода;

Изградња постројења за
прераду отпадних вода и
обезбеђење пречишћавања
отпадних вода до захтеваног
нивоа

Број радова на изградњи изливне
грађевине и пратећих садржаја за
излив прећишћене воде у Црни
Тимок;

Обезбеђење температуре
пречишћене воде која мора
бити усклађена са
температуром воде
реципијента

Квалитет пречишћених отпадних
вода;

Број радова на регулацији
водотокова

Спречавање појаве ерозије
услед испуштања воде у реку
Заштита објеката и садржаја
од великих вода реке Црни
Тимок
Управљање свим врстама
отпада на подручју Плана

Контролисани развој и
реализација планског
подручја уз примену мера
заштите животне средине

Стварање услова за одлагање
отпада из процеса прераде
(пречишћавања) отпадних
вода из производног погона
пиваре

План управљања отпадом
постројења за прераду отпадних
вода из производног погона
пиваре;

Одржавање технолошке
дисциплине и комуналне
хигијене у оквиру постројења

Број радова на одржавању
комуналне хигијене;

Поштовање планских мера,
мера заштите животне
средине, правила уређења и
грађења

Степен изграђености, уређености
и опремљености комплекса
постројења за прераду отпадних
водаиз производног погона
пиваре

Успостављање система
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контроле над свим облицима
загађивања са плановима
превентивних, санационих и
мера заштите животне
средине
Провођење поступка процене
утицаја на животну средину
при реализацији Пројектапостројења за прераду
отпадних вода из производног
погона пиваре и прописивање
мера за спречавање,
отклањање и минимизирање
утицаја на природну и животну
средину, као и мера заштите и
мониторинга животне средине

Поступак процене утицаја на
животну средину-Студија о
процени утицаја на животну
средину
Број мерних места, стање
мониторске мреже у комплексу,
на реци Црни Тимок

Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације изградње постројења за прераду отпадних вода из производног
погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, представљају услов за остваривање заштите и
унапређења стања на планском подручју и подручју од значаја за планирано постројење.
Заштита животне средине на подручју Плана хијерархијски је усклађена са општим
смерницама, условима и мерама за заштиту животне средине шире просторне целине,
односно заштиту реке Црни Тимок, заштиту земљишта, подземних вода и изворишта
водоснабдевања.
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3.0.Процена могућих утицаја Плана на животну средину
На основу циљева и смерница просторног развоја и услова заштите животне средине из
планова вишег реда, дефинисани су општи и посебни циљеви Стратешке процене
утицаја. Основни циљ са еколошког аспекта је интегрална заштита и развој водотока реке
Црни Тимок, природних вредности и здравља људи уз поштовање еколошких принципа и
принципа одрживости у границама Плана, избегавање конфликата, постизања
компромиса и компензације у простору. План детаљне регулације изградње постројења
за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, у
контексту општих и посебних циљева Стратешке процене утицаја, оцењен је према
могућим утицајима (сагласно критеријумима за оцењивање величине, значаја и
вероватноће утицаја - модификована PADC методологија и „MeV Urban” модел) на:








стање у простору - постојећa и планиранa наменa,
стање инфраструктурне и комуналне опремљености,
постојећи и планирани степен квалитета воде реципијента реке Црни Тимок,
стање природних и културних добара,
постојеће и планирано стање и квалитет животне средине,
постојећи и планирани степен ефикасности заштите животне средине,
стање мониторинга животне средине.

3.1. Приказ процењених утицаја варијантних решења Плана
Предложена варијантна решења су вреднована са аспекта могућих негативних утицаја и
ефеката у простору и капацитета за њихово спречавање и ограничавање. У предлогу
Плана дефинисана је намена и организација простора, просторни капацитети и услови за
реализацију изградње постројења за прераду отпадне воде из производног погона
пиваре, смернице, мере и услови заштите животне средине.
При процени могућих утицаја вредновани су негативни утицаји и негативни ефекти због:






ризика од загађивања животне средине услед неадекватног (неконтролисаног)
управљања простором и могућих непрописних емисија у воде и земљиште;
ризика од загађивања животне средине услед неадекватне инфраструктурне и
комуналне опремљености простора (генерисање отпадних вода без претходног
третмана на постројењу уз одговарајуће стандарде, отпада, појаве буке, загађења
ваздуха, земљишта, неконтролисана девастација околне вегетације, појава
ерозионих процеса);
непостојања надзора над токовима отпада, садржаја одложеног отпада,
неконтролисаног одлагања опасног отпада;
непоштовања законодавстава и непознавања праксе и тренодова управљања
отпадом отпадом.

При процени могућих утицаја вредновани су позитивни ефекти и разматрани су са
аспекта:
•
•

•
•
•
•

заштите и унапређења квалитета воде и екосистема реке Црни Тимок,
спречавањем загађивања, односно минимизирањем и свођењем у законске оквире;
унапређења животне средине, са аспекта управљања технолошким отпадним
водама, заштите површинских, подземних вода и земљишта од загађивања
директно, и заштите здравља становништва директно и индиректно;
реализације планиране комуналне инфраструктуре на подручју Плана;
обавезног управљања свим врстама отпадом и категоријама отпада;
развијеног мониторинга животне средине и промена у простору;
наменског коришћења земљишта.
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3.2.Еколошка валоризација подручја Плана детаљне регулације изгардње
постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ у Зајечару
На основу утврђених потенцијала и ограничења у простору на подручју Плана детаљне
регулације издрадње постројење из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у
Зајечару, карактеристика непосредног и ширег окружења, као и постојеће и планиране
намене, извршена је валоризација простора у обухвату Плана са еколошког аспекта.
Основни циљеви еколошког вредновања простора су:
•
•
•
•

утврђивање и валоризовање кључних потенцијала простора;
идентификација постојећих конфликата и ограничења (просторних, еколошких);
процена просторно-еколошких капацитета подручја Плана;
дефинисање просторно-еколошке матрице подручја Плана за одрживи развој.

Посебни циљеви еколошког вредновања простора Плана:






дефинисање еколошке целине и еколошких појасева;
утврђивање услова за имплементацију Плана (урбанистичких целина,
инфраструктуре, осталих садржаја), услова за активности у простору, услова за
спречавање просторних, еколошких конфликата и услова еколошке компензације у
простору;
утврђивање обавезних еколошких смерница и мера за реализацију планиране
намене простора у обухвату Плану;
утврђивање обавезних еколошких мера и услова за реализацију планиране
еколошке целине и интегралног еколошког појаса са локацијама, објектима,
радовима, делатностима и осталим активностима у простору Плана.

Подручје Плана детаљне регулације изградње постројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, је валоризовано на основу
постојећег - затеченог стања, процењених утицаја у границама Плана, непосредног и
ширег окружења, планираног постројења за прераду отпадних вода, пратећих садржаја и
инфраструктуре, идентификованих ограничења и условљености у простору. Валоризација
је извршена у циљу усклађивања даљег развоја Планског подручја према критеријумима
економске оправданости, одрживости и еколошке прихватљивости.
Концепт заштите и унапређења животне средине за подручје Плана заснован је на:








заштити простора у границама Плана;
заштити површинских и подземних вода;
заштити земљишта;
превенцији и контроли потенцијалних облика и извора загађивања;
превенцији удеса и удесних ситуација;
интегралној заштити животне средине;
мониторингу стања медијума животне средине.

У циљу одрживог и еколошки прихватљивог управљања простором, природним
вредностима, водотоком реке Црни Тимок и животном средином, извршена је
валоризација простора у обухвату Плана. Да би се проценили могући утицаји, ефекти и
последице по животну средину, здравље и безбедност становништва и корисника
простора, извршено је вредновање Плана са аспекта заштите животне средине као
подлога за најбоље понуђено варијантно решење за даљи, одрживи развој.
На основу просторно-положајних карактеристика анализираног подручја, потенцијала,
ограничења, постојећих садржаја, планираних пројеката и пратећих садржаја,
обавезујућих смерница и планираних мера заштите животне средине, које су услов за
имплементацију Плана и реализацију планираних пројеката, подручје Плана детаљне
регулације се вреднује као јединствена Еколошка целина „Постројење за прераду
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отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару“. У оквиру
Еколошке целине „Постројење за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару“, издвојене су следеће еколошке зоне:



Еколошка зона „производни комплекс пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару“;
Еколошка зона „постројење за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре (ППОВ)“.

За ову еколошку целину важе све опште и посебне мере заштите животне средине,
ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину.

Слика бр. 6: Приказ обухвата еколошке целине „Постројење за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару“

3.3. Еколошка компензација
Мере компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица реализације
планских решења на животну средину и здравље људи на подручју Плана детаљне
регулације постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken
Srbija“ у Зајечару. Приликом реализације планских решења, доћи ће до уклањања
зеленила са планираних траса, па је у том смислу неопходно надокнадити губитак
зелених површина кроз утврђивање нових локација под зеленилом. Циљ компензације на
подручју Плана заштита животне средине, здравља људи и квалитета живота, локалитете
за формирање нових зелених површина треба утврдити на основу процене вероватноће,
обима и карактера могућих негативних утицаја планираних садржаја на животну средину.
Како су потенцијални извори негативних утицаја на животну средину саобраћајне
активности на планираним саобраћајницама и рад постројења за прераду отпадних вода
из производног погона пиваре „Heineken Srbija“, компензацију зеленила треба спровести
тако да допринесе смањењу емисије загађујућих материја и прашине као и смањењу
нивоа буке и побољшњу пејзажних карактеристика подручја.
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Мере комензације:






•

промовисати пејзажно уређење у складу планираним наменама у обухвату Плана,
успоставити појасеве заштитног зеленила око постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“;
формирати појас зеленила дуж планираних и постојеће саобраћајнице у складу са
локацијским условима;
уредити заштитно зеленило у појасу водотока реке Црни Тимок;
одабир врста приликом формирања заштитног појаса вршити на основу анализе и
валоризације постојећег зеленила на подручју Плана и окружењу;
приликом формирања заштитног зеленила избегавати алохтоне, инвазивне и
алергене врсте биљака;
повезати јавне зелене површине у једниствен систем зеленила.

3.4. Приказ процењених утицаја Плана на животну средину
Утицаји Плана детаљне регулације постројење за прераду отпадних вода из производног
погона пиваре „Heineken Srbija“, анализирани су на релацији: извори утицаја - утицаји ефекти и последице у простору и животној средини. Извори утицаја на квалитет животне
средине могу бити планска решења Плана детаљне регулације, у позитивном и
негативном смислу. Вредновањем планског решења могуће је извршити и вредновање
утицаја Плана на животну средину и дати процену ефеката у простору и животној
средини.

Кључни извори позитивних и потенцијално негативних утицаја су планска решења за
реализацију:





простора-зоне намењене за реализацију комплекса постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“;
комуналног и инфраструктруног опремања подручја, као функционалног услова за
рад постројења;
планског и контролисаног управљања технолошким отпадним водама и отпадима
из постројења;
заштите од удеса и акцидената у комплексу постројења.

Од значаја за животну средину су решења која се односе на просторни положај
планираног комплекса постројења за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“ и планиране инфраструктуре, односно мреже за прикупљање,
каналисање и одвођење технолошких отпадних вода у постројење на пречишћавање, пре
упуштања у реципијент, реку Црни Тимок.
Утицаји на животну средину, генерално, могу бити механички, физички, хемијски, а
објекат утицаја су медијуми животне средине преко којих се утицаји преносе или на која
се одражавају. У Стратешкој процени утицаја на животну средину анализиране су
природне вредности животне средине: површинске воде реке Црни Тимок, акватични
екосистеми, земљиште и подземне воде, предеоно-пејзажне вредности. Последице
утицаја у простору и животној средини су промене особина, изгледа или функције, а
ефекти могу бити позитивни или негативни или стање без промена, што представља
карактеристике утицаја. Процена утицаја на животну средину извршена је у односу на
карактеристике утицаја које планска решења могу имати на животну средину, у одоносу
на: врсту утицаја, дужину трајања, извор и развој утицаја, реверзибилност, могућност
анулирања утицаја, трајност, континуитет, важност (значај) утицаја и степен и карактер
потребних интервенција. У односу на време трајања утицаја, дефинисани су: привремени,
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повремени, дуготрајни ефекти и последице. Ефекти односно последице, сагласно
наведеној категоризацији, могу бити:









у односу на врсту утицаја - позитивни, негативни, нулти (без промена);
у односу на дужину трајања - привремени, трајни;
у односу на развој утицаја - једноставни, кумулативни, синергетски;
у односу на извор утицаја - директни, индиректни;
у односу на реверзибилност - реверзибилни, иреверзибилни;
у односу на трајност утицаја - дуготрајни, инцидентни, удесни;
у односу на континуитет - континуални, дисконтинуалани;
у односу на значај - изразито малог значаја, малог значаја, средњег значаја, врло
великог значаја.

Поступак оцењивања квалитета животне средине и очекиваних ефеката Плана детаљне
регулације изградње постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“, вршен је на основу вредновања пре свега, могућих еколошких утицаја
(позитивних и негативних). Величина утицаја представља приказ штете или користи од
процењеног деловања на квалитет и квантитет површинских вода реке Црни Тимок,
квалитет земљишта и подземних вода, пејзажне карактеристике просторних целина и
зона у функцији планираног постројења и општи квалитет животне средине.
Значај утицаја представља размере физичког простора који може бити изложен деловању
промена у средини. Утицаји, односно последице, према карактеристикама оцењени су
негативним или позитивним предзнаком. Утицаји, односно последице, према величини
промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак
плус на позитивне промене.
Tабела бр. 4: Критеријуми за оцењивање величине утицаја (модификована PADC методологија)
Величина утицаја
критичан, врло
негативан
већи
мањи
нема утицаја
позитиван

Ознака
-3
-2
-1
0
+1

повољан

+2

врло повољан

+3

Значење симбола
онемогућавање функције у датом простору
у већој мери нарушава стање животне средине
у мањој мери нарушава животну средину
нема промена у животној средини
мање позитивне промене и утицаји у животној средини
повољне промене и утицаји на квалитет животне
средине
промене битно побољшавају квалитет животне
средине

Значај утицаја процењен је у односу на просторне размере на којима се може остварити
утицај планиране намене-комплекса постројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ и очекиваних активности у простору подручја
Плана, али и непосредног и ширег окружења. Критеријуми за оцењивање размера утицаја
Плана детаљне регулације изградње постројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“су:





локални – локацијски – утицаји на нивоу Плана детаљне регулације;
градски - утицаји од значаја за подручје градског насеља Зајечар;
регионални – утицаји од значаја за ширу просторну целину – регион;
национални – утицаји од значаја за ниво Републике Србије.

Tабела бр. 5: Значај утицаја
Значај утицаја
национални
регионални
градски ⁄ општински
локални (локацијски)

Ознака
IV
III
II
I

Опис
могући утицаји на нивоу Републике Србије
могући утицаји на ширу просторну целину, регион
могући утицаји на нивоу градског насеља Зајечар
могући утицаји на нивоу Плана детаљне регулације
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Процена могућих утицаја Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ на животну средину обухвата:






вредновање чинилаца животне средине у поступку процене утицаја стратешког
карактера (укључујући податке о стању и квалитету површинских вода реке Црни
Тимок, стању и квалитету земљишта и подземних вода, стању осталих природних
ресурса, микроклиматских карактеристика, акватичном биодиверзитету и
демографским променама);
смернице и мере за превентивно деловање, спречавање и ограничавање
негативних и потенцијално негативних утицаја, спречавање просторних
конфликата (конфликти планираних намена, функција, садржаја) и увођење
еколошке компензације за увећање позитивних ефеката Плана на животну
средину;
начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја Плана
(вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија,
локација, просторно-географска област, природна добра, број изложених
становника, кумулативна и синергетска природа утицаја).

Циљ еколошког вредновања простора је:





процена могућих директних утицаја стратешког карактера на водне ресурсе
локалног и индиректно од ширег просторног значаја,
утврђивање општих и специфичних утицаја и појава у простору и животној
средини,
процена позитивних утицаја у простору и животној средини,
процена могућих негативних ефеката по животну средину, а који могу настати због
карактеристика постојећег стања, постојећих конфликата и ограничења у простору
и карактеристика прихватљиве планиране намене.

Стратешка процена Плана, са аспекта еколошке прихватљивости и одрживости,
представља важан корак у поступку доношења одлуке за усвајање:





планиране намене,
планиране инфраструктурне опремљености,
начина коришћења и уређења простора,
дозвољеног степена утицаја на животну средину.

Стратешка процена Плана детаљне регулације представља вредновање са аспекта:





планираних мера превенције на планском нивоу за спречавање и минимизирање
потенцијално штетних утицаја на стање и квалитет површинских вода, земљишта,
подземних вода и укупан квалитет животне средине и стање здравља локалног
становништва;
рационалног, еколошки прихватљивог управљања отпадним водама и квалитетом
воде реке Црни Тимок;
обавезујућих мера за спречавање удеса и отклањање могућих последица
стратешког карактера у простору и животну средину.

За потребе процене утицаја, као оквир граничних капацитета животне средине подручја
Плана, коришћени су услови и подаци надлежних институција, имаоца јавних овлашћења,
Нацрт Плана детаљне регулације, док је постојеће стање дато као процена на основу
постојећих података из студијске, пројектне, просторно планске и урбанистичке
документације, као и опсервације, увида и евидентирања на терену.
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Табела бр. 6: Вредновање примењених индикатора

ВРЕДНОВАЊЕ ПРИМЕЊЕНИХ ИНДИКАТОРА
ОПШТИ ПРОСТОРНИ
ЦИЉЕВИ

ИНДИКАТОРИ

Ваздух





Вода





Земљиште

Пејзажне
карактеристике

2.






ПЛАНИРАНО
СТАЊЕ

-1/I/II

0/I/II

-1/I/II

+2/I/II/III

-1/I/II

+1/I/II

0/I/II

+1/I/II

0/I/II

+2/I/II

0/I/II

+1/I/II

0/I/II

+1/I/II

0/I/II

+2/I/II/III

0/I/

+1/I/II

-1/I/II

+2/I/II

-1/I

+2/I/II

+1/I/II

+2/I/II/III

емисије гасова у комплексу ППОВ
остале емисије у ваздух (таложне
материје, чађ, SOX, NOx, CO, озон)
квалитет површинских и
подземних вода, квалитет воде
реке Црни Тимок
pH, HPK, BPK5, органско
оптерећење, микробиолошке
карактеристике
капацитети и услови каналисања и
пречишћавања технолшких
отпадних вода
загађеност земљишта (pH, опасне
и штетне материје)
деградација, ерозиони процеси
санација деградираних и
загађених микролокација
стање у простору
природне вредности

СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ
Уређеност зеленила



Инфраструктурна
опремљеност



заступљеност и процентуално
учешће уређеног зеленила
развијеност инфраструктуре

ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Број становника



Квалитет живота
становника




4.

5.

ПОСТОЈЕЋЕ
СТАЊЕ

ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ

1.

3.

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

утицај на демографске
карактеристике
здравље становника
запосленост

УСЛОВИ- ПАРАМЕТРИ
Урбанистички
параметри





правила грађења и уређења
величина парцеле
степен изграђености

Отпад



План управљања отпадом

Комунална хигијена



ниво достигнуте комуналне
хигијене
општинска норматива
контрола - мониторинг
доступност информација о
животној средини

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
КАПАЦИТЕТИ
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3.5. Начин вредновања чиниоца животне средине у поступку процене утицаја
Плана на животну средину, мере за спречавање, ограничавање и
компензацију негативних утицаја на животну средину
У циљу заштите и унапређења стања животне средине на планском, контактном и
подручју потенцијалних утицаја Плана, Стратешком проценом утицаја на животну средину
су дефинисане смернице и мере за ограничење негативних и повећање позитивних
утицаја на животну средину. Смернице и мере су дефинисане на основу процене
постојећег стања природних и створених вредности, капацитета животне средине,
постојећих и планираних садржаја, као и преко идентификације могућих извора загађења
на подручју обухваћеном Планом детаљне регулације, контактних зона и зона
потенцијалних утицаја, односно подручја од значаја за планирану намену.
Приликом дефинисања мера заштите животне средине узета је у обзир хијерархијска
условљеност Плана и Стратешке процене утицаја, па су у мере заштите уграђене
смернице докумената вишег хијерархијског нивоа које се односе на предметно подручје. У
мере су интегрисани услови и мере заштите имаоца јавних овлашћења прибављених за
потребе израде Плана и Стратешке процене утицаја.
Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину сведу у оквире и границе
прихватљивости, односно спрече угрожавање животне средине и квалитет живота
становништва и свих корисника простора. Смернице и мере заштите простора и животне
средине спречавају еколошке конфликте, омогућавају развој и реализацију планираних
намена у границама Плана.
3.5.1. Воде
Обухват Плана детаљне регулације простројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар, пресеца водоток реке Црни Тимок.
На катастарској парцели бр. 8575/12 КО Зајечар планиран је испуст пречишћене воде у
реципијент реку Црни Тимок.
Пројекат простројење за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken
Srbija“ Зајечар је пројекат усмерен ка унапређењу животне средине, са аспекта
управљања отпадним водама, заштите површинских и подземних вода и земљишта од
загађивања, директно, и заштити здравља становништва, директно и индиректно. По
реализацији планираног постројења за пречишћавање отпадних вода из производног
погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар, створиће се услови да загађивање површинских
вода реке Црни Тимок, загађивање подземних вода и земљишта отпадним водама буде
спречено, односно минимизирано и сведено у законске оквире, што представља врло
значајан позитиван утицај на животну средину и здравље становништва гравитационог
подручја.
Мере заштите површинских и подземних вода ће се спроводити у складу са циљевима
заштите животне средине, односно очувања здравља људи, смањења загађења и
спречавања даљег погоршања стања вода и водотокова на овом подручју, обезбеђења
несметаног коришћења вода за различите намене, заштите водених екосистема и
постизања стандарда квалитета животне средине. Стратешка процена утицаја на животну
средину даје основне мере заштите вода које је неопходно даље спровести, на
хијерархијски нижем нивоу, разрадом и конкретизацијом кроз поступак процене утицаја на
животну средину, односно преко Студије о процени утицаја на животну средину за
планирани пројекат-постројење за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ Зајечар. Заштита и унапређење квалитета површинских, пре свега реке
Црни Тимок као реципијента и подземних вода, заснована је на мерама и активности
којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране, превенције, обавезних
мера заштите, контроле и мониторинга, а у циљу очувања живота и здравља живог света,
постизања стандарда квалитета животне средине, смањења загађења, спречавања
даљег погоршања стања вода и обезбеђење нешкодљивог и несметаног коришћења вода
за различите намене.
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У циљу унапређења, спречавања, ограничења и компензације негативних утицаја Плана
на површинске и подземне воде, неопходно је спроводити строге мера заштите приликом
планирања и реализације планираног пројекта и пратећих садржаја. Све смернице и мере
заштите вода морају се спроводити у складу са:
-

Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68);
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.
гласник РС“, бр. 24/14);
Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник
РС“, бр. 50/12);
Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за
оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих
програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10)
Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода
водотокова („Сл. гласник РС“, бр. 96/10);
Правилником о одређивању граница подсливова („Сл. гласник РС“, бр. 54/11);
Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82);
Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“,
бр. 33/16);
Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник
РС“, бр. 74/11);

Смернице и мере за заштиту вода:






Обавеза носиоца пројекта је да пројекат реализује у складу са пројектном
документацијом; да изврши технички пријем објекта са аспекта испуњености
еколошких услова; да врши одржавање опреме на пројектованом нивоу; да врши
праћење количине и квалитета отпадних вода, као и стално праћење технолошког
процеса пречишћавања и квалитета пречишћених отпадних вода, што представља
услов за превентивно деловање и правовремени одговор на проблем у систему.
Квалитет вода (које се доводе на постројење за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“, пречишћених вода и вода
реципијента реке Црни Тимок) мора да задовољи услове прописане:
- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, бр.67/11, 48/12 и 1/16);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.
гласник РС”, бр. 50/12);
- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске и подземне воде и роковима за њихово
достизање („Сл. гласник РС”, бр. 24/14);
Техничко-технолошко решење система за прераду отпадних вода из производног
погона пиваре „Heineken Srbija“, у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС”,
бр. 30/10, 93/12 и 101/16), на локацији Плана детаљне регулације постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар,
мора обезбедити и гарантовати квалитет пречишћених отпадних вода који ни у
једном моменту неће угрозити прописани квалитет воде у крајњем реципијенту реци Црни Тимок. Према Уредби о категоризацији вода („Сл. гласник СРС“, бр.
5/68), река Црни Тимок је, од изворишта до Зајечара, сврстана у II-а категорију, а
према Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода
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водотокова, („Сл. гласник РС“, бр. 96/10), сврстана је под редним бр. 462, Црни
Тимок од састава са Белим Тимоком до моста у Звездану CTIM1_1, Доњи Дунав;
По Правилнику о параметрима еколошког и хемијског састава површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, („Сл. гласник
РС“, бр. 74/11), река Црни Тимок (у делу: Црни Тимок од састава са Белим
Тимоком до моста у Звездану) припада типу 2, велике реке, доминација средњег
наноса, изузев река подручја Панонске низије.
Утврдити карактеристике реципијента у зони изградње испуста постројења за
прераду отпадних вода из производног погона (режим, сливно подручје,
угроженост поплавама и бујицама, ерозионе процесе), извршити хидролошкохидрауличке прорачуне и одредити њихове квалитативне параметре.
Омогућити одвођење технолошких отпадних вода из производоног погона пиваре
„Heineken Srbija“ у постројење за прераду отпадних вода, пре упуштање у
реципијент, реку Црни Тимок.
Санитарно фекалне воде ће се упуштати у колектор који одводи до система за
пречишћавање отпадних вода, пре упуштања у реципијент реке Бели Тимок.
Атмосферске воде се одводе у атмосферске канале. Због могућности загађења
површине уљима и нафтним дериватима пре упуштања површинскe водe у
реципијент, реку Црни Тимок, атмосферске потенцијално зауљане воде пролазе
кроз сепаратор-таложник уља и масти, где се пречишћавају пре упуштања у
реципијент.
У поступку припреме терена и извођења радова у обухвату Плана ангажовати
исправну механизацију и планирати мере заштите од потенцијалног акцидента;
У зони радова није дозвољено (забрањено је) сервисирање, поправка, одржавање
манипулација горивом и мазивом ангажоване механизације и машина; У случају
изузетне потребе, обавезне су мере заштите и коришћење заштитне опреме и
посуда.
У току припреме терена за градњу и у процесу изградње, спречити просипање,
изливање нафтних деривата, уља, мазива, хемикалија и депоновање материјала
ван простора који су за то намењени.
Предвидети савремени технолошки и хидраулички поступак пречишћавања на
постројењу како би се омогућило пречишћавање отпадних вода до квалитета који
ће одговарати II-а категорији водотокова, а у складу са Уредбом о категоризацији
водотокова, („Сл. гласник СРС“, бр. 5/68).
Систем за сакупљање и пречишћавање отпадних вода мора бити усклађен са
одредбама Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде
и роковима за њихово достизање, („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
Редовно одржавати и контролисати рад постројења за прераду отпадних вода из
производног погона.
Објекте постројења за прераду отпадних вода из производног погона, посебно
базена, резервоара, односно објекте где се третирају отпадне воде, као и цевовод,
извести тако да буду водонепропусни.
Обезбедити стални доток отпадне воде на постројење у складу са пројектованим
капацитетом, како би се одржавала култура микроорганизама и обезбедило
адекватно пречишћавање отпадне воде из производног погона „Heineken Srbija“.
Обавезна је уградња мерних уређаја за мерење и регистровање количина
испуштених вода и утврђивање мерног/мерних места за узимања узорака за
испитивање и контролу квалитета пречишћених отпадних вода. Техничким
решењем предвидети лак приступ местима за мерење количине и квaлитета
отпадних вода. На постројењу за пречишћавање отпадних вода неопходно је
обезбедити одговарајуће опремљену лабораторију за контролу квалитета
отпадних вода.
Квалитет вода реке Црни Тимок пратити узводно и низводно од места улива
пречишћених отпадних вода у реку Црни Тимок, а у складу са Уредбом о
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама
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и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/12),
Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82),
Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС“, бр. 5/68) и Уредбом о
граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр.
24/14).
Ангажовати овлашћену акредитовану лабораторију за испитивање квалитета
отпадних вода у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и
101/16).
Извештај о извршеним мерењима квалитета воде достављати квартално Јавном
водоводном предузећу, надлежном Министарству и Агенцији за заштиту животне
средине.
На локацији постројења за прераду отпадних вода из производног погона
поставити пијезометре (тачан положај и број пијезометара утврдити на основу
извештаја хидрогеолошких испитивања терена).
Каналисати и третирати у сепараторима-таложницима уља и масти све
потенцијално зауљене атмосферске воде које настају на платоима и паркинг
површинама у обухвату Плана.
Изливну грађевину, за испуст пречишћених отпадних вода у реципијент,
предвидети тако да се не смањује протицајни профил реципијента, да се не
изазива ерозија корита и обала при свим режимима течења и свим режимима
изливања вода из колектора, при чему треба обезбедити стабилност изливне
грађевине и водотока у зони испуста.
Предвидети таква техничка решења да постројење за прераду отпадних вода не
буде плављено.
Положај и осигурање изливне грађевине за упуштање пречишћених вода
предвидети тако да се не изазове ерозија обале и корита реке и да се обезбеди
мешање пречишћене воде и мале воде у реци.
Регулацију водотока обављати по принципима „натуралне регулације”, која
подразумева што мању употребу грубих вештачких интервенција (кинетирања
корита, облагања целог попречног профила каменом и бетоном итд.) како би се у
целости очували водени екосистеми и непосредно приобаље.
У случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја, обавезна
је хитна санација угрожене локације-одговор на удес, у складу са Планом заштите
од удеса.
Строго се придржавати Оперативног плана за одбрану од поплава града Зајечара.
У појасу водног земљишта – зони водотока, заштитних и других водних објеката,
планирани објекти не смеју бити препрека за редовно одржавање, одбрану од
поплава и извођење других радова на водном земљишту, као ни да угрозе
стабилност обала и стабилност водних објеката. Сви планирани објекти морају
бити на прописаној удаљености од свих водних објеката и водотока, односно ван
корита за велику воду.
Обавезна су техничка решења са мерама заштите која ће обезбедити заштиту
објеката од евентуалних високих нивоа подземних вода.
Чишћење ППОВ се мора поверити искључиво овлашћеном оператеру који има
дозволу за управљање опасним отпадом на даљи третман. Учесталост чишћења
одредити током експлоатације пројекта.
У циљу контроле животне средине на планском подручју, прописивања,
спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, заштиту реке Црни
Тимок и акватичних екосистема, заштиту водног земљишта и подземних вода,
обавезно је покретање поступка процене утицаја на животну средину пред
надлежним органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о изради/не
изради Студије о процени утицаја на животну средину, у складу са Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката
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за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”,
бр. 114/08).
3.5.2. Ваздух
Локација планираног постројења за прераду отпадних вода из производног погона се
налази у оквиру намене производње и пословање, у комплексу бивше фабрике „Кристал“
у Зајечару, део кп.бр. 5829/40 и 5829/41 КО Зајечар. Планом је предвиђено стварање
услова за постројење за прераду отпадних вода из производног погона, уз комунално и
инфраструктурно опремање подручја, што подразумева временски ограничене утицаје на
квалитет ваздуха у току радова на уређењу Планског подручја и радова на уређивању
локација и изградњи планираних објеката, али и негативне утицаје пореклом од
планираних активности које ће бити засноване на овом простору у зависности од
делатности могу имати сложени карактер, кумулативно и синергијско дејство на квалитет
ваздуха.
Као највећи извор аерозагађивања у обухвату Плана детљне регулације идентификован
је саобраћај на секундарним улицама (ул. Филип Кљајић, Железничка, Генерал Гамбете,
Мирочка) које пролазе кроз подручје Плана.
Уз примену пројектованих и планираних мера заштите, поштовање технолошке и
комуналне дисциплине, услова имаоца јавних овлашћења, надлежних институција,
законске регулативе, норми и стандарда из ове области, сви утицаји на ваздух као
медијум животне средине се могу превенирати, спречити и свести до законски
прописаних оквира, а мониторингом пратити и контролисати у времену и простору.
Заштита ваздуха обухвата планирање мера за имплементацију Плана које могу имати
сложени карактер, кумулативно и синергијско дејство на квалитет ваздуха. Све смернице
и мере заштите ваздуха морају се спроводити у складу са:
-

Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13);
Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања осим постројења за сагоревање („Сл. гласник
РС”, бр.111/15);
Уредбом о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних
извора загађивања („Сл. гласник РС”, бр. 5/16);
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.
гласник РС”, бр.11/10, 75/10 и 63/13).

Смернице и мере заштите ваздуха:








Обавеза Носиоца Пројекта је да примени најбоље доступне технологије у процесу
изградње постојења за прераду отпадних вода из производног погона и у току
експлоатације постројења.
Интерни саобраћај у комплексу (транспортна возила, грађевинска механизација)
организовати тако да се минимизира вероватноћа саобраћајних и других незгода,
рад у празном ходу, подизање прашине и стварање импулсне буке.
Прашина која ће се стварати при манипулацији са инертним материјалом, уклања
се влажењем (прскањем) материјала.
Формирати појас заштитног зеленила око комплекса, избор садног материјала
прилагодити функцији заштите од аерозагађења. У избору материјала избегавати
алохтоне, инвазивне и алергене врсте. При рашчишћавању терена и уређивању
локације за градњу, уклањање вегетације свести на најмању меру и искључиво ако
је неопходно.
Комплекс пејзажно уредити и извршити озелењавање слободних површина
аутохтоним декоративним врстама дендрофлоре, у складу са Планом
озелењавања, микролокацијским захтевима и урбанистичким параметрима.
Изградњу постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ извршити уз обезбеђење система за вентилацију.
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Заштиту ваздуха од загађивања спроводити на основу програма мониторинга, са
мерним местом за праћење квалитета ваздуха, који мора бити интегрални део
мониторинга квалитета ваздуха на подручју града Зајечара.
Обезбедити доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета
ваздуха.
За случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздух,
применити техничко - технолошке мере заштите или обуставити рад постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“, како би се
концентрације загађујућих материја свеле у прописане вредности.
У циљу спречавања еманације гасова непријатних мириса и аеросола, посебно за
време изразито сушног периода, или услед доминантних ветрова одређеног
правца, примењивати мере које ће довести до редукције мириса.
На местима где се јавља највећа еманација непријатних мириса, уградити
биофилтере за третман непријатних мириса.
Отпад који настаје у раду постројења (чврсте фракције из технолошких отпадних
вода, муљ) редовно уклањати и складиштити у контејнере са поклопцима, као и
евакуисати са локације у циљу спречавања ширења непријатних мириса.
У циљу контроле животне средине и заштите ваздуха од загађивања, у границама
Плана, при имплементацији и реализацији планираног постројења за
пречишћавање отпадних вода са пратећим садржајима, потребно је, у складу са
Уредбом 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) покренути поступак процене утицаја на животну
средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења
одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.

3.5.3. Земљиште
Загађење земљишта на подручју Плана детаљне регулације постројења за преарду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ је могуће у случају
испуштања нетретираних технолошких отпадних вода, просипања штетних материја
(нафте, нафтних деривата, уља, хемикалија), у случају неконтролисаног одлагања
отпадних материја, али и у случају појаве ерозије приликом земљаних радова при
постављању објеката у оквиру постројења за прераду отпадних вода и изградњи
колектора. Адекватним управљањем отпадом и отпадним водама који настају како у фази
реализације тако и у току редовног рада пројекта-постројења, потенцијално штетни
утицаји по земљиште са овог аспекта се минимизирају.
Опште мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта (систем
заштите земљишног простора) и његово одрживо коришћење, које се остварује применом
мера системског праћења квалитета земљишта:



праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта;
спровођење ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и
деградације земљишног простора, било да се они дешавају природно или да су
узроковани антропогеним активностима.

Све смернице и мере заштите земљишта морају се спроводити у складу са:
-

Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у
земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл.
гласник РС”, бр. 23/94);
Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта,
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за
израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10).

Мере заштите земљишта од загађивања и деградације обухватају:


Реализација постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“, мора се спровести у складу са прописаним урбанистичким
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параметрима, правилима уређења и правилима грађења у Плану детаљне
регулације постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ у Зајечару.
У поступку имплементације Плана, реализације постројења за прераду
(пречишћавање) отпадних вода, одржавати машински парк у исправном стању, у
циљу спречавања могућности доспевања нафте, деривата и машинског уља у
земљишта, површинске и подземне воде. Сва механизација која је присутна на
градилишту ППОВ мора поседовати сертификате везане за заштиту животне
средине.
При реализацији цевоводне мреже не сме доћи до промена инжењерскогеолошких карактеристика тла.
Нивелисање терена (у колико је то неопходно) извести према геодетским
елементима. Материјал за насипање мора да задовољи геолошке и санитарне
услове.
Приликом постављања цевовода и свих других радова, хумусни слој се мора
издвојити и депоновати посебно, како би се могао вратити на првобитно место и
искористио за затравњивање.
Вишак земље који остаје по завршетку радова на реализацији постројења за
прераду отпадних вода, организовано прикупити и уклонити са локације преко
надлежног комуналног предузећа. Овако настао вишак земље има употребну
вредност и може се предавати заинтересованим лицима ради даљег коришћења.
При извођењу радова на траси колектора и при постављању цевовода, применити
све мере заштите да се обезбеди захтевана изолација и потпуна
водонепропустност.
Сви материјали који се користе при изградњи објекта и цевоводне мреже за
потребе постројења за пречишћавање отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“ морају бити стандардизовани и атестирани. Сви спојеви
морају бити правилно, тачно монтирани, хоризонтални и вертикални делови у
датом паду.
У току припреме терена за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода
из производног погона и инфраструктуре, као и у току изградње, морају се
применити све мере заштите и спречавања утицаја на окружење.
Цевоводска мрежа мора бити изолована и у потпуности непропусна, заштићена од
подлокавања, плављења и нестабилности како се не би изазвало њено померање
или додатно оптерећење.
Обавезно је управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом („Сл.
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и подзаконским актима на подручју Плана,
према Плану управљања отпадом које подразумева прикупљање, примарну
селекцију, транспорт и одлагање отпада преко надлежног комуналног предузећа.
Сав настали грађевински шут контролисано одлагати до евакуације са локације, а
у случају појаве уситњеног, запрашеног материјала применити меру заштите од
развејавања и подизање прашине ветром-микролокацију са таквим материјалом
прекрити фолијом. У случају појаве олујног ветра, привремено обуставити радовеи
предузети мере заштите.
На планском подручју и непосредном окружењу, забрањено је формирање
одлагалишта вишка материјала. Забрањено је формирање одлагалишта у
приобаљу реке Црни Тимок, инфраструктурних коридора, на комплексу постројења
и трасама колектора. Сав вишак материјала од рашчишћавања терена одлагати,
према условима надлежног комуналног предузећа.
Носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач или његов правни следбеник,
обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног
загађења животне средине и сноси укупне трошкове, који укључују трошкове
ризика по животну средину и трошкове уклањања штете нанете животној средини.
У случају да се будућим активностима на комплексу ППОВ утиче на загађивање
околног замљишта, Носилац пројекта/оператер појединачних пројеката,
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потенцијалних загађивача у обавези је да изради извештај о стању земљишта који
мора бити издат од стране стручне организације, акредитоване за узорковање и
испитивање земљишта и воде према SRPS, ISO/IEC 17025 стандарду; Носилац
пројекта који деградира животну средину дужан је да изврши ремедијацију или
санацију деградиране животне средине, у складу са пројектима санације и
ремедијације на које ресорно Министарство даје сагласност.
У случају да се током радова наиђе на објекте археолошког карактера, тј.
споменике културе, Носилац Пројекта је дужан да одмах обавести надлежан Завод
за заштиту споменика културе, односно предузме све мере како се налаз не би
оштетио или уништио до доласка овлашћеног лица.
У циљу контроле животне средине и заштите земљишта од загађивања, у
границама Плана, при имплементацији и реализацији планираних објеката и
садржаја потребно је, у складу са Уредбом 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. 114/2008) покренути поступак
процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне
средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на
животну средину.

Заштита од земљотреса је обавезна, у складу са подацима прибављеним од
Републичког сеизмолошког завода, за подручје Плана детаљне регулације постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару
припада зони 6 и 7° MCS и важе прописани услови за наведену зону. Заштиту од
земљотреса спроводити кроз примену важећих сеизмичких прописа и мера сеизмичке
изградње. Све активности везане за реализацију постројења за за прераду отпадних вода
из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару реализовати кроз примену:
-

Правилника о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким
подручјима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 39/87) - не важи за објекте високоградње;
Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83; 52/90);
Правилника о техничким нормативима за санацију, ојачање и реконструкцију
објеката високоградње оштећених земљотресом и за реконструкцију и
ревитализацију објеката високоградње („Сл. лист СФРЈ”, бр. 52/85).

3.5.4. Заштита и унапређење природе, биодиверзитета, предела и пејзажа
Заштита, унапређење и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне
разноврсности као дела животне средине, остварује се усклађивањем активности,
економских и друштвених развојних планова, програма, пројеката са одрживим
коришћењем обновљивих и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем природних
екосистема и природне равнотеже.
Према Решењу 03 бр. 020-2575/2 од 09.10.2018. године, Завода за заштиту природе
Србије, а на основу Централног регистра заштићених природних добара Србије, утврђено
је да се предметно подручје не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен
или покренут поступак заштите, није у обухвату еколошке мреже, нити у простору
евидентираних природних добара. Планирани радови нису у супротности са донетим
прописима и документима из области заштите природе. Мере заштите природе ће се
спроводити у складу са:
-

Законом о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16);
Законом о шумама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15);
Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима
станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним
типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл. гласник РС“,
бр. 35/10).

Смернице и мере заштите којих се треба придржавати:
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Очувати, унапредити и одржавати постојеће водно земљиште око реке Црни
Тимок, као и влажна станишта.
Ако се у току извођења радова наиђе на природно добро геолошко палеонтолошког и минеролошко - петролошког типа, обавеза је да се радови
одмах прекину и о томе обавести ресорно Министарство, односно надлежни завод
за заштиту природе.
Ако се у току извођења радова наиђе на археолошко налазиште или предмете,
обавеза је да се радови одмах прекину и о томе обавести надлежни Завод за
заштиту споменика културе.
Општа мера унапређења пејзажних вредности на подручју Плана је формирање
одговарајућих заштитних зелених појасева дуж граница ППОВ, корита реке Црни
Тимок и саобраћајница.
Планирана намена површина мора бити усклађена са плановима вишег реда
(хијерархијска условљеност), компатибилне садржаје и активности груписати, а
раздвојити функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају одређивањем
неопходних заштитних растојања и појасева.
При озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, и врсте које
су детерминисане као алергене.
Стабла у близини Плана и у границама Плана обезбедити од оштећења која могу
настати услед манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима и
др.
У Планском обухвату, уредити простор према важећим правилницима, и у складу
са посебним правилима коришћења и уређења.
Препорука је да се граница обухвата Измене и допуне Плана оивичи засадом
високих врста дендрофлоре, док се за објекте планираних пројеката, подразумева
садња декоративних парковских врста зеленила.
Озелењавање површина унутар појединачних радних комплекса треба да
фаворизује аутохтоне жбунасте врсте као и примере егзота за које је потврђено да
се добро адаптирају датим условима средине, а по могућности, не спадају у
категорију инвазивних.
Дуж саобраћајница редвидети линијско зеленило које неће реметити прегледност у
саобраћају. Приликом одабира садног материјала користити врсте које су
биолошки постојане, отпорне на штетне утицаје (издувне гасове и сл.), естетски
прихватљиве и прилагођене околном простору и његовој намени.
Није дозвољено крчење вегетације и обављање других радњи на местима на
којима се могу изазвати процеси ерозије и неповољне промене терена.
На местима укрштања еколошких коридора са елементима инфраструктурних
система који формирају баријере за миграцију врста, обезбеђење техничкотехнолошка решења за неометано кретање дивљих врста.
У циљу контроле животне средине на планском подручју, прописивања,
спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно је покретање
поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту
животне средине и доношење одлуке о изради/не изради Студије о процени
утицаја на животну средину за пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања
површинских вода, у складу са Уредбом 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).

3.5.5. Нејонизујуће зрачење
Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и
заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења
извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању,
коришћењу и уређењу простора.
Заштита од нејонизујућег зрачења спроводиће се у складу са одредбама:
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-

Закона о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09);

Смернице и мере заштите од нејонизујућег зрачења:








Обавезна је примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења.
Обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини
и контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења.
Обавезно је систематско испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у
животној средини.
Обавезно је обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других
услова за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења.
Обавезно је означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и
зоне опасног зрачења.
Обавезно је информисање становништва о мерама заштите и обавештавање о
степену изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини.
У циљу контроле животне средине, контроле и заштите здравља становништва од
извора нејонизујућег зрачења, прописивања, спровођења и контроле мера за
заштиту животне средине и здравља становништва, за реализацију
објеката/уређаја извора нејонизујућег зрачења, потребно је покретање поступка
процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне
средине и доношење одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја на
животну средину за планиране пројекте потенцијалне изворе нејонизујућег
зрачења у складу са Уредбом 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).

3.5.6. Бука и вибрација
У току реализације комплекса ППОВ и линијских система (колектора) очекује се
краткотрајно повећање нивоа импулсне буке услед рада механизације. Импулсна бука је
пратећа појава грађевинских радова у фази реализације предметног комплекса. У
редовном раду, бука ће настајати услед рада опреме постројења. Постројење за третман
технолошких отпадних вода укључује релативно велики број пумпи за воду на моторни
погон као и дозир пумпи. Ови уређаји неће производити буку при нормалном режиму рада
постројења.
Бука у току редовног рада Пројекта потиче првенствено од компресора (дуваљке).
Применом мера заштите од буке које користе произвођачи ових уређаја, емисија буке
биће испод нивоа прописаног важећим законским актима.
Вибрације се могу јавити у току реализације комплекса због рада машина, али њихов
утицај престаје по завршетку радова. Нису карактеристичне за редован рад Пројекта.
Како би негативни утицаји буке били сведени у границе прихватљивости, морају се
поштовати смернице и мере превенције, спречавања, отклањања и заштите од штетних
ефеката буке по живот и здравље локалног становништва у зонама утицаја и квалитета
животне средине окружења.
Заштита од буке на подручју Плана спроводиће се у складу са:
-

Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и
88/10);
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у
животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 75/10);
Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр.
72/10);
Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу
буке („Сл. гласник РС”, бр. 72/10).

Смернице и мере заштите од буке и вибрација:
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Носиоци пројеката који у обављању делатности емитују буку, одговорни су за
сваку активност којим се проузрокује ниво буке виши од прописаних граничних
вредности.
Омогућити исправан рад опреме и уређаја, спровођењем превентивног одржавања
у складу са препорукама произвођача, и на тај начин обезбедити да ниво буке
буде у складу са пројектованим вредностима.
Интерни саобраћај у комплексу (транспортна возила, грађевинска механизација)
организовати тако да се минимизира вероватноћа саобраћајних и других незгода,
рад у празном ходу, подизање прашине и стварање импулсне буке.
Обавезно је подизање заштитних баријера (вештачких и/или природних) према
зонама утицаја.
Приликом планирања пририродних заштитних појасева водити рачуна о избору
врста, карактеристикама хабитуса (комбиновање лишћарског и четинарског дрвећа
и жбуња) и њиховом међусобном растојању и композицији.
Извори буке морају поседовати исправе са подацима о нивоу буке при прописаним
условима коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за заштиту од буке
(атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке).
Мерење буке врше стручне организације, овлашћене од стране ресорног
министарства задуженог за послове заштите животне средине које уједно и
прописује услове и методологију мерења буке.
У циљу контроле животне средине и заштите подручја, становништва и екосистема
од прекомерне буке, у границама Плана, при имплементацији и реализацији
планираног пројекта, потребно је, у складу са Уредбом 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)
покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом
за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије
о процени утицаја на животну средину.

3.5.7. Управљање отпадом
Мере управљања отпадом дефинисане су на основу смерница из докумената вишег реда
као и на основу процењене количине и карактеристика отпада који ће настајати на
подручју Плана. Концепт управљања отпадом на подручју Плана мора бити заснован на
укључивању у систем локалног и регионалног концепта управљања отпадом, преко
Локалног плана и Регионалног плана управљања отпадом, као и на примени свих
неопходних организационих и техничких мера којима би се минимализовали потенцијални
негативни утицаји на квалитет животне средине. Локације морају бити доступне за
пражњење возилима комуналног предузећа у свим временским условима.
Управљање отпадом на подручју Плана мора бити део интегралног управљања отпадом
на локалном и регионалном нивоу и спроводиће се у складу са:
-

Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/09);
Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник
РС” бр.56/10);
Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(„Сл. гласник РС”, бр. 92/10);
Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за
његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/03);
Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање
енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/10);

У складу са планираним садржајима и активностима на Планском подручју се може
очекивати настајање следећих врста отпада: комунални, амбалажни, рециклабилни,
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отпад настао у фази механичког предтретмана отпадних вода на решеткама, грађевински
отпад, опасан отпад.
Смернице и мере управљања отпадом:

















Забрањено је одлагање и депоновање свих врста отпада ван простора
опредељених за ту намену, на Планском подручју, непосредном и ширем
окружењу.
Грађевински отпад и вишак земље организовано прикупљати према условима
надлежног комуналног предузећа и са локације уклањати у складу са важећом
Одлуком органа локалне самоуправе.
Извршити карактеризацију (одређивање карактера) свих врста отпада на
комплексу од стране овлашћене институције, како би се дефинисали адекватни
услови за разврставање, складиштење и паковање отпада. Отпад разврстати
према пореклу, категорији и карактеру према одредбама Правилника о
категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/10).
Обавеза Носиоца Пројекта је да изврши карактеризацију отпадног муља и утврди
поступање са истим.
Обезбедити контејнере за сакупљање отпада са карактеристикама секундарних
сировина (папир, картон, стакло, пластика); Сакупљени рециклабилни отпад
предавати овлашћеним оператерима, уз евиденцију и Документ о кретању отпада.
Комунални отпад, који ће настајати на локацији
као последица боравка
запослених одлагати у контејнере са поклопцем. Евакуацију из комплекса вршити
на контролисан начин, према условима надлежног комуналног преузећа, што мора
бити потврђено Уговором о пружању услуга.
На планском подручју није дозвољена прерада, рециклажа ни складиштење
отпадних материја.
У оквиру предметног комплекса није дозвољено спаљивање отпада и других
горивих материјала.
Са отпадним материјама које настају у процесу пречишћавања отпадних вода, а
које имају карактер опасних материја (отпадна уља прикупљена у мастолову)
поступати у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, 36/09,
88/10 и 14/16). Даљи третман уступити овлашћеном оператеру, уз евиденцију и
Документ о кретању опасног отпада.
Обавезно је попуњавање Документа о кретању отпада у складу са Правилником о
обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл.
гласник РС”, бр. 114/13), односно попуњавање Документа о кретању опасног
отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада,
обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за
њихово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 17/17).
Обавеза Носиоца пројекта је да примени све мере заштите при раду са
хемикалијама које се користе за пречишћавање у ППОВ.
Хемикалије складиштити у добро затвореној амбалажи, у проветреном простору.

3.5.8. Мере заштите од удеса и удесних ситуација
На Планском подручју постоји вероватноћа појаве удесних ситуација. У свим фазама
имплементације Плана обавезне су мере превенције, спречавања, отклањања узрока,
контроле и заштите од удеса и удесних ситуација, у циљу заштите водотока реке Црни
Тимок, животне средине и здравља људи.
Потенцијалне удесне ситуације са вероватноћом јављања су:




пуцање/оштећење цеви колектора које доводе технолошке отпадне воде на
постројење за пречишћавање;
нестанак електричне енергије;
механички квар опреме на постројењу;
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просипање, изливање и процуривање нафте, нафтних деривата, уља и
хемикалија;
природне катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве,мразеве,ерозију и клизишта
идр.);

Заштита од удеса и удесних ситуација на подручју Плана спроводиће се у складу са:
-

Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15);
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од
пожара („Сл.лист СРЈ”, бр. 81/95);
Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског
напона („Сл.лист СФРЈ”, бр. 53/88, 54/88 и 28/95);
Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара
(„Сл.лист СФРС”, бр. 30/91);
Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву
пожара („Сл.лист СРЈ”, бр. 87/93);
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Сл. лист СРЈ”, бр. 11/96);
Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву
пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93);

Мере заштите животне средине и одговор на удес:










У случају просипања, процуривања нафте, нафтних деривата, уља, као акцидента
који се може јавити у свим фазама реализације и редовног рада постројења за
пречишћавање отпадних вода из производног погона пиваре, потребно је одмах
приступити санацији терена на локацији, а отпад настао санацијом паковати у
непропусну бурад (посуде) са поклопцем и поступати према одредбама Закона о
управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 88/10). Тако настали отпад се
уступа овлашћеном оператеру који поседује дозволу за управљање опасним
отпадом на даљи третман, уз обавезну евиденцију и Документ о кретању опасног
отпада. Применом одређених превентивних мера заштите, коришћењем исправне
механизације, ризик од потенцијалног просипања или процуривања нафтних
деривата и потенцијална контаминација земљишта је сведен на минимум.
Редовно вршити контролу исправности инсталација, опреме, квалитета производа,
сировина, како би се минимализовао ризик од акцидентних ситуација.
У случају пуцања цеви колектора који доводе отпадне воде на постројење,
потребно је одмах приступити отклањању узрока акцидента, (замену оштећеног
дела колектора), спречити даљи продор отпадних вода у земљиште, површинске и
подземне воде и извршити санацију терена. Превентивна мера заштите је избор
цеви за колектор које морају бити атестиране, односно морају испуњавати захтеве
за предметну намену, чиме ће се ризик од удеса спречити и минимизирати.
У случају квара на постројењу за пречишћавање отпадних вода из производног
погона пиваре и/или нестанка електричне енергије, престанак рада може изазвати
непријатне мирисе у атмосферу и испуштање непречишћених отпадних вода у
реципијент-реку Црни Тимок. Удесна ситуација ове категорије представља
опасност великог ризика по водене екосистеме реке Црни Тимок, здравље
становништва низводно од излива и стање животне средине. Сталном контролом и
надзором над технолошким процесом, опремом, уређајима и инсталацијама и
обучени оператери система, представљају превенцију удеса.
У комплексу, за потребе напајања постројења електричном енергијом, обавезан је
резервни, допунски, алтернативни извор електричне енергије (дизел агрегат).
У случају цурења хемикалија, одговор на удес обухвата: обавештавање
одговорног лица, облачење заштитне опреме, збрињавање повређених (ако има),
спречавање даљег цурења и истицања хемикалије, сакупљање хемикалија и
паковање као опасни отпад, санација контаминираног места.
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Све електроинсталације контролисати и одржавати у исправном стању, по
успостављеној динамици контроле, према Законским прописима.
Сви цевоводи и инсталације морају бити осигурани од случајног оштећења и
обезбеђени на прописани начин.
Ватрогасна опрема мора бити у увек приправности за дејство. Обавезан је дневни
визуелни преглед опрему и редовна контрола, у складу са Законом о заштити од
пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15).
Обавезна је обученост запослених да се у случају настанка удеса: адекватно
реагује, осигура брзо опажање ситуације која се разликује од очекиване, обезбеди
брзо алармирање надлежних и одговорних служби и лица која организују акцију
ефикасног локализовања и санирања последица, је врло важан предуслов како за
настанак, тако и за спречавање ширења удеса.
У комплексу постројења за пречишћавање отпадних вода из производног погона
пиваре, морају бити обезбеђени прописни противпожарни путеви који омогућавају
безбедан приступ свим објектима. Приступ хидрантима и пролаз противпожарним
путевима не сме бити блокиран. Приступ средствима за гашење пожара мора бити
слободан.
Обавезно је редовно одржавање и контрола исправности опреме, средстава,
инсталација у објекту, делу објекта у коме се одвија делатност и комплексу, при
чему се остварују превентивне мере заштите од удесних ситуација.
При реаговању у случајевима опасности, обавезно је коришћење адекватне
заштитне опреме (заштитно одело, обућа, наочаре, рукавице, маске).
У случају пожара, потребно је обавестити одговорна лица, Сектор за ванредне
ситуације, Министарства унутрашњих послова, службу хитне помоћи и јавност.
У случају пожара или друге удесне ситуације, уколико је то могуће, пружити прву
помоћ повређенима и евакуисати их на безбедну удаљеност.
Ако пожар не може да се угаси сопственим снагама, затворити врата и удаљити се
до доласка професионалне ватрогасне јединице.
У циљу контроле животне средине и прописивања, спровођења и контроле мера
за заштиту животне средине, у границама Измене и допуне Плана, при
имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина,
потребно је, у складу са Уредбом 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) покренути поступак процене утицаја
на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези
доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну
средину.

3.5.9. Еколошка компезација
Мере еколошке компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица
реализације планских решења на животну средину и здравље људи, у складу са
Правилником о компензацијским мерама („Сл. гласник РС“, бр. 20/10). Како је циљ
компензације на подручју Плана заштита животне средине, здравља људи и квалитета
живота локалног становништва због директних и индиректних утицаја планираних намена,
локалитете за формирање нових зелених површина треба утврдити на основу процене
вероватноће, обима и карактера могућих негативних утицаја постојећих и планираних
садржаја на животну средину. Компензацију зеленила треба спровести тако да допринесе
смањењу нивоа буке, емисије загађујућих материја и побољшњу пејзажних
карактеристика подручја.
Мере компензације:



Успоставити појасеве заштитног зеленила екстерно у контактним зонама, према
зонама становања.
Формирати појас обостраног заштитног зеленила дуж планираних и постојећих
саобраћајница у складу са локацијским условима.
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Приликом формирања заштитног зеленила избегавати алохтоне, инвазивне и
алергене врсте биљака, заступљеност аутохтоних врста не треба да буде испод
50%.
У зонама интензивног утицаја буке, мерама компензације уз границе парцела,
опционо, формирати „зелене баријере”, антизвучне паное.
Одабир врста приликом формирања заштитног појаса вршити на основу анализе и
валоризације постојећег зеленила на подручју Измене и допуне Плана и окружењу
и еколошко-биолошке подлоге.
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4.0. Смернице за ниже хијерархијске нивое
Еколошка процена Плана детаљне регулације за предметно подручје представља основ
за вредновање простора за планирани комплекс, пројекат-постројење за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ и предлога мера за
заштиту животне средине, а у циљу одрживог развоја.
Обавезујућа смерница Стратешке процене за нижи хијерархијски ниво је обавеза
Носиоца Пројекта да се надлежном органу задуженом за послове животне средине,
обрати Захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и
проведе поступак процене за планирани пројекат.
Студија о процени утицаја на животну средину представља саставни део техничке
документације за прибављање грађевинске дозволе и пријаве извођења радова и
документ за контролу поступања у примени мера заштите и мониторинга животне
средине у комплексу постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ у Зајечару.
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5.0. Програм праћења стања животне средине у току спровођења
Плана (мониторинг)
Основни циљ мониторинг система је да се обезбеди, правовремено реаговање и
упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, као и потпунији увид у
стање основних чинилаца животне средине и утврђивање потреба за предузимањем
додатних мера заштите, у зависности од степена угрожености и врсте загађења.
Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и
оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата праћење
природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине. Циљеви
мониторинга (праћења стања) животне средине на подручју Плана су:

•
•
•
•

заштита здравља становништва,
заштита вода реке Црни Тимок, заштита подземних вода и површинских вода
осталих водотокова,
очување квалитета земљишта,
очување квалитета ваздуха,
стварање услова за оцењивање стања животне средине на подручју Плана на
основу резултата мерења.

Мониторинг животне средине на подручју Плана детаљне регулације изградње
постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“
обухвата Програм мониторинга (праћења стања) животне средине:









праћење квалитета и количина технолошких отпадних вода,
праћење ефикасности пречишћавања, односно квалитета и количина пречишћених
технолошких отпадних вода,
праћење квалитета воде реке Црни Тимок,
праћење квалитета вода осталих водотокова,
праћење квалитета земљишта,
праћење нивоа буке,
мониторинг отпада
праћење квалитета ваздуха.

Програм мониторинга (праћења стања) животне средине у комплексу постројења
обухвата:





континуални мониторинг процеса;
мониторинг квалитета технолошке отпадне воде;
мониторинг квалитета вода реке Црни Тимок;
мониторинг отпада.

Мониторинг квалитета ваздуха врши се у циљу утврђивања концентрација загађујућих
материја у ваздуху. Праћење квалитета ваздуха врши се на основу података добијенох са
државне и локалне мреже мерних станица, као и са мерних станица Агенције за заштиту
животне средине. У случају посебног захтева, мерна места за праћење квалитета ваздуха
на подручју Плана детаљне регулације организовати тако да представљају релевантне
тачке за сваку зону утицаја посебно, што ће бити дефинисаноу поступку процене утицаја
на животну средину за планиран пројекат. Мониторинг квалитета ваздуха вршиће се у
складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 10/13) и релевантном
подзаконском регулативом.
Програм праћења квалитета технолошких отпадних и пречишћених вода - услови
испитивања квалитета воде (параметри, учесталост) у постројењу за прераду отпадиних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“, биће прописани Водном дозволом, у
складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр.67/11,48/2 и 1/16). Носилац пројекта
је у обавези да:
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прати квалитет и карактеристике технолошких отпадних вода које се доводе на
постројење за прераду (пречишћавање) отпадних вода из производног погона
пиваре;
прати квалитет пречишћених отпадних вода по изласку из постројења за прераду
отпадних вода, а пре упуштања у реципијент, реку Црни Тимок;
пратити количине отпадних вода из постројења за пречишћавање отпадних вода
које се упуштају у реципијент, реку Црни Тимок.





Мониторинг квалитета површинских и подземних вода, у циљу праћења стања и
квалитета вода, вршити систематско испитивање квалитета воде реке Црни Тимок,
квалитета површинских и подземних вода и осталих водотокова, преко овлашћених
акредитованих институција. Праћење квалитета отпадних вода врши се на местима
излива у реципијент и то пре упуштања пречишћених отпадних вода у реципијент, а у
складу са Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних
вода („Сл. гласник СРС”, бр. 47/83 и 13/84). Мониторинг отпадних вода се утврђује у
поступку процене утицаја на животну средину.
Мониторинг квалитета земљишта, обухвата праћење стања земљишта и промена у
оквиру физичко-хемијских и макробиолошких карактеристика. Мониторинг вршити преко
овлашћене акредитоване лабораторије, а у складу са Уредбом о програму систематског
праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта
и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10).
Мониторинг нивоа буке је потребно вршити у зони најближих стамбених објеката где је
утицај буке највећи. Потреба за мониторингом буке се утврђује у поступку процене
утицаја сваког планираног пројекта на животну средину. Мониторинг буке вршиће се у
складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и
88/10) и важећим поџаконским актима.
Мониторинг отпада има за циљ праћење, контролу и управљање свим врстама и
категоријама отпада у оквиру граница Плана детаљне регулације постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“, а према Плану управљања
отпадом (утврђивање врста, категорија и количина отпада која настаје у комплексима) у
складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16).
Прописани мониторинг животне средине је обавезујући при имплементацији Плана
детаљне регулације изградње постројења за прераду отпадних вода из производног
погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару.

5.1. Индикатори за праћење стања животне средине
Табела бр. 7: Минимални број узорака за испитивање квалитета отпадних вода за сваки излив
отпадне воде у пријемник

Количине отпадне
воде на изливу у
лит./сек.

Отпадне воде које садрже
опасне материје

Остале отпадне воде

од

до

Годишњи
број узорака

Фреквенција
испитивања

Годишњи број
узорака

0

50

4

једанпут у три мес.

3

50

100

6

једанпут у два
мес.

4

100

500

12

једанпут месечно

6

24

двапут месечно

12

преко 500

Фреквенција
испитивања
Једанпут у
четири мес.
једанпут у три
месеца
једанпут у два
месеца
једанпут
месечно
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Табела бр. 8: Програм праћења стања животне средине

Индикатор

Ваздух

Концентрација:

Периодичност
прикупљања
података

Извор
података

Вредност
парамтера када
је потребно
спровести
акцију

Једном у току
године

Доступна
мрежа за
мониторинг
квалитета
ваздуха

Када је број
дана са
прекораченом
ГВ

Једном у току
године

Агенција за
заштиту
животне
средине

Погоршање
квалитета овде
у односу на
утврђену класу
водотока.

Три пута у току
године

Локално
Јавно
комунално
предузеће

Свако повећање
вредности
параметара
изнад граничних
вредности
утврђених
законским
актом.

Проценат изграђених објеката
прикључених на јавну канализацију

Једном у току
године

Локално
Јавно
комунално
предузеће

У случају да
пораст броја
становника не
прати повећање
броја
прикључака

Ниво буке у животној средини у
дневном и ноћном периоду

Месечни и
годишњи
извештаји

Локална
мрежа
мерних
станица

Уколико је ниво
прекорачује
дозвољене
граничне
вредности










сумпор диоксида,
оксида азота,
угљен моноксида,
суспендованих честица
(PM10, PM2.5),
чађи,
олова
угљоводоника
формалдехида

Квалитет површинских вода
Serbian Water Quality Index (SWQI)






Вода







Температура
pH вреднсот
Електропроводљивост
Засићеност кисеоником
Биолошка потрошња
кисеоника
Суспендоване материје
Укупни оксиди азота
Ортофосфати
Амонијум
Колиформне бактерије

Квалитет отпадних вода
Хемијска поторшња кисеоника
Суспендоване материје
Биолошка потрошња кисеоника
pH вреднсот
Температура воде
Укупан број колиформних
организама

Бука

Покривеност хидротехничком
инфраструктуром
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Једном у току
године

Локално
Јавно
комунално
предузеће

Уколико долази
до повећања
укупне количине
отпада изнад
вредности за
које је
одлагалиште
пројектовано

Број непланских сметлишта

Једном у току
године

Локално
Јавно
комунално
предузеће

Уколико се број
непланских
сметлишта не
смањује

Отпад

Укупна количина отпада који
настаје у границама Плана
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5.2. Права и обавезе надлежних органа:













Надлежни орган задужен за припрему Плана је у обавези да органу надлежном за
заштиту животне средине, заинтересованим органима и организацијама достави
на мишљење Извештај о Стратешкој процени;
Надлежни орган задужен за припрему Плана је у обавези да, пре упућивања
захтева за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој процени, обезбеди
учешће јавности у разматрању Извештај о Стратешкој процени;
Надлежни орган задужен за припрему Плана обавештава јавност о начину и
роковима увида у Извештај о Стратешкој процени, времену и месту одржавања
јавне расправе и начину достављања мишљења;
Надлежни орган задужен за припрему Плана израђује Извештај о учешћу
заинтересованих органа, организација и јавности са свим мишљењима,
мишљењима изјављеним у току јавног увида и јавне расправе о плану и Извештају
о Стратешкој процени;
Надлежни орган задужен за припрему Плана, органу надлежном за послове
заштите животне средине доставља Извештај о Стратешкој процени са
Извештајем о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности;
Надлежни орган за послове заштите животне средине, по добијању Извештаја о
Стратешкој процени са Извештајем о учешћу заинтересованих органа,
организација и јавности, може прибавити мишљење других овлашћених
организација и стручних лица или образовати стручну комисију за оцену Извештаја
о Стратешкој процени;
Надлежни орган за послове заштите животне средине врши оцену Извештаја о
Стратешкој процени, на основу прописаних критеријума;
Надлежни орган за послове заштите животне средине даје сагласност на
Извештаја о Стратешкој процени или одбија захтев за давање сагласности на
Извештаја о Стратешкој процени;
Надлежни орган задужен за припрему Плана не може упутити План у даљу
процедуру усвајања без сагласности на Извештај о Стратешкој процени за послове
заштите животне средине;
Надлежни орган за послове заштите животне средине дужан је да омогући
доступност информација о животној средини.

Обавезе носиоца планираног пројекта:







носилац планираног пројекта, по усвајању Плана и исходовању информације о
локацији, у обавези је да покрене поступак процене утицаја на животну средину за
пројекат, подношењем Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09);
на основу одлуке да је потребна процена утицаја на животну средину и израда
Студије о процени утицаја на животну средину/да није потребна процена утицаја
на животну средину, носилац планираног пројекта је дужан да испоштују
процедуру на овом хијерархијском нивоу;
носилац планираног пројекта је дужан је да све мере превенције, спречавања,
контроле, заштите и мониторинга животне средине прописане у процедури
процене утицаја, примени и поштује;
надлежни орган задужен за инспекцијске послове дужан је да врши инспекцијски
надзор и контролу над спровођењем мера заштите животне средине.
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5.3. Поступање у случају неочекиваних негативних утицаја
Ако у било којој фази имплементације Плана детљне регулације изградње постројење за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, дође
до појаве утицаја који су непредвиђени или неочекивани, а имају негативног ефекта на
реализацију Плана или животну средину неопходно је поступак Стратешке процене
утицаја на животну средину проверити и поновити,односно извршити анализу узорка,
ефекат утицаја и процену настале еколошке штете у животној средини.
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6.0. Приказ коришћене методологије
Стратешке процене утицаја

и

тешкоће

у изради

Приказ примењене методологије
Основни методолошки приступ израде и садржај Стратешке процене утицаја на животну
средину (Извештаја о СПУ) дефинисан је Законом о Стратешкој процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10). За поступак процене утицаја и
израду Стратешке процене утицаја (Извештаја о стратешкој процени) на животну средину
Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, коришћена је методологија процене животне средине
„Rapid Urban Environmental Assessment” са елементима еколошког вредновања за
просторни и урбани развој „MeV Urban Environmental Assessment” модел:






Прикупљање информација и података о простору, мерење и успостављање
„нултог стања”,
вредновање стања према могућим, очекиваним и процењеним утицајима,
приказ и процена утицаја предложених варијантних решења,
дефинисање мера заштите животне средине и програма мониторинга,
интеграција и имплементација смерница стратешке процене утицаја у План.

Примењена методологија заснована је на вредновању животне средине у границама
захвата Плана, процени стања локалног, републичког и глобалног значаја („MeV Urban
Environmental Assessment”). Ток процене стања животне средине за подручје Плана,
представљен је проценом постојећег статуса, стања и вредности животне средине у
анализираним границама на основу чега је дата еколошка матрица са смерницама за
просторно-еколошко планирање. Полазни критеријуми за одређивање могућих
карактеристика утицаја су:





просторни обухват утицаја,
вероватноћа појаве потенцијално негативних утицаја,
трајање, учесталост и могућност понављања утицаја,
могућност међусобног заједничког деловања више различитих утицаја из једног
или више извора.

За процену ризика за стање осетљивих и повредивих целина, зона, објеката и медијума
животне средине и здравље становништва, коришћене су и методе дате у препорукама и
упутствима Светске здравствене организације (WHO).
Стратешка процена утицаја се ради у фази усвојене Одлука о приступању изради Плана
детаљне регулације, усвојеног Нацрта Плана за вредновање могућих варијантних
решења и избор најбоље понуђене варијанте са аспекта заштите и побољшања
квалитета животне средине у границама Плана, очувања здравља становништва,
заштите културних добара, природних и предеоно-пејзажних вредности подручја.
Тешкоће приликом израде Стратешке процене утицаја на животну средину
У процесу израде Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације изградње постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ у Зајечару - Извештаја о СПУ, нису уочене битне тешкоће које би
утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког карактера Плана детаљне
регулације на животну средину. За оцену стања животне средине извршена је процена,
на основу увида на терену, услова надлежних институција, постојеће просторно-планске и
урбанистичке документације, природних карактеристика просторне целине, као и
података постојеће студијске, пројектне и друге доступне документације.
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7.0. Приказ начина одлучивања за избор предложеног Плана
У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и
24/11, 121/12, 42/13 (УС), 50/13 (УС), 98/13 (УС), 132/14 и 145/14), донета је Одлука о
приступању изради Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару бр. 350-19 од 14.06.2018. године
(„Службени лист града Зајечара“, бр. 27/18) и Одлука о приступању изради Стратешке
процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар бр. IV/03 бр. 35012/2018 године („Службени лист града Зајечара“, бр. 27/18), којом је утврђена обавеза
израде Стратешке процене утицаја Плана на животну средину – Извештај о стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару.
У складу са Одлуком о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода из производног
погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар бр. IV/03 бр. 350-12/2018 године („Службени лист
града Зајечара“, бр. 27/18), приступило се изради Стратешке процене утицаја на животну
средину ПДР-а постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ Зајечар (Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину).
Процес процене утицаја стратешког карактера је започет још у фази Нацрта Плана.
Стратешка процена утицаја је текла паралелно са израдом Нацрта Плана, а Извештај о
Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину представља саставни део
Предлога Плана.
Обавезујуће смернице Стратешке процене за нижи хијерархијски ниво је обавеза носиоца
пројеката, да за сваки планирани пројекат, пред надлежним органом градске управе,
покрене поступак процене утицаја Захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину за сваки пројекат посебно.
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8.0. Закључци о Стратешкој процени утицаја на животну средину
Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације изградње
постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у
Зајечару је процес који ће обезбедити:




приказ утицаја планираних намена и садржаја на стање и вредности животне
средине у границама обухвата Плана и непосредном окружењу;
имплементацију обавезујућих еколошких смерница, мера превенције и спречавања
негативних утицаја као и план мера заштите и мониторинга животне средине у
Плану детаљне регулације;
примену смерница и мера заштите животне средине у поступку имплементације
Плана, односно у поступку реализације планираних пројеката на нижем
хијерархијском нивоу

Изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, приступило се
на основу Одлуке о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар бр. IV/03 бр. 350-12/2018 године („Службени лист града
Зајечара“, бр. 27/18).
Стратешка процена утицаја постројења за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, интегрише еколошке, социјално-економске и биофизичке сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности
различитих интересних сфера и усмерава План ка решењима која су, пре свега, од
интереса за вредности и квалитет животне средине. Анализа и процена потенцијалних
утицаја стратешког карактера превентивно делује у смислу спречавања еколошке штете у
простору.
На нивоу Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, процењени су потенцијални
утицаји планиране намене и ефекти на животну средину, укључена је јавност и
заинтересоване институције у процес одлучивања, а приликом доношења коначне одлуке
биће узети у обзир добијени резултати и укључени у Извештај о Стратешкој процени
утицаја Плана.
На основу вредновања Нацрта Плана процењује се да планирана намена и
имплементација Плана неће импликовати битне неповољне, еколошки неприхватљиве
ефекте по природне вредности и животну средину. Такође разраду Плана пратиће
обавеза или одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја за све пројекте за
које се утврди да постоји могућност изазивања негативних утицаја на стање у простору,
стање природних вредности и културних добара, стање животне средине и здравље
становника.
Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације постројења
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“
(Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину)
саставни део Плана. Услови заштите животне средине прописани
проценом утицаја су саставни део Локацијских услова.

за прераду
у Зајечару,
представља
Стратешком

9.0. Други подаци од значаја за Стратешку процену утицаја
Нема других података који би били од значаја за Стратешку процену утицаја Плана
детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ у Зајечару.
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