
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

*VSENERGY**VSENERGY**VSENERGY**VSENERGY*    d.o.o. Novi Beogradd.o.o. Novi Beogradd.o.o. Novi Beogradd.o.o. Novi Beograd 

 

april, 2021. 
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1. 1. 1. 1. PPPPodaci o nosiocu projektaodaci o nosiocu projektaodaci o nosiocu projektaodaci o nosiocu projekta    
 
Preduze}e *VSENERGY* doo. 
  
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 16d/7 
11070 Novi Beograd 
  
mati~ni broj: 21109789 
PIB:109004541 
 
Lice za kontakt: Nikola Laki} 
Mobtel: 069/619999 
Email: nikola@vsenergy.rs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 2. 2. 2. Opis lokacijeOpis lokacijeOpis lokacijeOpis lokacije    
    
Predmetna lokacija se nalazi na kat.par.br. 4985 KO Novo Selo, op{tina 
Vrwa~ka Bawa.  
Katastarska parcela broj 4985 KO Novo Selo, op{tina Vrwa~ka Bawa u 
listu nepokretnosti se void kao reka i u vlasni{tvu su Republike Srbije, 
korisnik je JVP *Srbijavode*, Beograd.  
 
Makrolokacijski pokazateqi:Makrolokacijski pokazateqi:Makrolokacijski pokazateqi:Makrolokacijski pokazateqi:    
-geografski polo`aj 
Naseqe Novo Selo le`i u plodnoj ravnici Zapadnog Pomoravqa koja se 
prote`e dolinom reke Zapadne Morave od Kraqeva~kog tesnaca na zapadu, 
pa nizvodno do Trsteni~ke suteske na istoku. Naseqe se nalazi na desnoj, 
ju`noj obali Zapadne Morave. Po svom geografskom polo`aju i neznatnim 
razlikama u nadmorskoj visini, Novo Selo spada u ravni~arska naseqa. 
 
-klimatske karakteristike 
Naseqe Novo Selo se nalazi u poqu umereno kontinentalne klime. Po{to 
hidrometeorolo{ka posmatrawa u nasequ nisu vr{ena, za neke pribli`ne 
podatke se koriste merewa koja su sistematski vr{ena u obli`woj Vrwa~koj 
Bawi. Prema takvom upore|ivawu, sredwa godi{wa temperatura u Novom 
Selu iznosila bi oko 10,7° C, sredwa letwa 21° C, a sredwa zimska oko  0° C. 
Naj~e{}e se javqaju sredwe dnevne temperature od 16° C do 21° C, i to oko 80 
dana u godini, dok je svega oko 38 dana u godini sa temperaturom ispod nule. 
Sredwa koli~ina atmosferskog taloga iznosi 770 mm. Najvi{e taloga pada u 
junu, a najmawe u septembru. 
    
-seizmi~nost podru~ja 
Prema karti seizmi~ke reonizacije RS, teren Vrwa~ke Bawe i wene 
okoline pripada osmom stepenu seizmi~kog intenziteta prema MCS skali. 
 
Flora, fauna, zastupqeni ekosistemi, prirodna i kulturna dobra 
-biqni svet 
Ve}i deo teritorije, preko 60% koristi se za razne poqoprivredne 
aktivnosti, tako da je flora i fauna uslovqena gajenim kulturama i 
`ivotiwama, preostali deo je slobodna povr{ina i to su uglavnom 
kontinentalne listopadne {ume sa proplancima i travnim pokriva~em. Od 
{umskog drve}a provla|uju: hrast, grab, bukva, jasen, jasika, klen, lipa, 
topola. ^etinari su une{eni na obronke okolnih planina ve{ta~kim 
po{umqavawem. U priobaqu Zapadne Morave ima ne{to barske vegetacije.  
 
-`ivotiwski svet 
Osim izrazite fragmentacije `ivotnih stani{ta izazvanim 
poqoprivrednim aktivnostima, {ume i drugi ekosistemi su dodatno 
fragmentirani gustom saobra}ajnom infrastrukturom i drugim vidovima 
eksploatacije i uticaja. Od visoke divqa~i zastupqena je srna i divqa 



sviwa, najmasovniji niski sisari su zec, lisica, kuna, lasica, tvor, jazavac 
itd.  
 
-demografske karakteristike, naseqenost i gustina stanovawa  
Koncentracija stanovni{tva na lokaciji i {iroj okolini je do 100 st/ha. 
 

Карактеристике водотокa 
Западна Морава настаје у Пожешкој котлини спајањем реке Ђетиње и 
Скрапежа а непосредно низводно у њу се уливају реке Моравица и Бјелица 
после којих Западна Морава улази у Овчаско-Кабларску клисуру.  
Генерални правац тока је северозапад - југоисток, са локалним оступањима a 
површина слива Западне Мораве износи 15.750 km2.  
Већи део површине слива су стрме падине са изразитим ерозионим 
процесима. Простирање планинских масива је такво да дели слив на 
неколико басена које ограничавају изражене клисуре а то су Овчаско-
Кабларска и Ибарска клисура. 
Густина хидрографке мреже сталних токова је око 5 km речног тока по 
квадратном километру. 
Због свог положаја и конфигурације терена, слив Западне Мораве налази се 
под утицајем Црног, Егејског и Средоземног мора што утиче на сложене 
климатске прилике на овом сливу. 
Количине падавина и њихова расподела су веома различити у зависности од 
делова слива. Почетком године падне 2/3 годишњих падавина, па је 
неравномерност узрок поплава које се јављају скоро увек у пролеће, а 
понекад и крајем зиме. 
 
Све ове околности ставрају веома често коециденцију поплавних таласа, 
мањих водотока који често плаве околне терене, често са великим штетама 
на инфраструктури и другим објектима. 
Земљиште којим меандрира - протиче Западна Морава посебно у доњем делу 
слива је млађи алувијум и то углавном песковита глина или глиновити 
пескови, услед чега су обале веома неотпорне, па река веома често мења свој 
ток, остављајући за собом стараче и мочварно земљиште. У последње време 
услед извршених регулационих радова, на појединим деоницама дошло је до 
стабилизације тока. 
Слив Западне Мораве, а нарочито сливови њених непосредних притока су 
веома стрми са израженим уздужним падовима у границама од 1 - 10 %, 
услед чега се јављају велике профиске брзине у водотоку, па долази до 
транспорта наноса из горњег дела тока у доњи.  
С друге стране, у доњем току речно корито је плитко, док је речна долина 
развијена. Као што је познато, речно корито формирају мале и средње воде, 
које трају дуго у току године, док велике воде трају кратко, тако да не могу 



да формирају одговарајуће корито. Отуда се велике воде изливају из речних 
корита и плаве приобално подручје. 
При наиласку великих вода врши се подлокавање неотпорних обала а 
порушени делови носе даље низводно, даби при опадању водотаја овај нанос 
био депонован на спрудишта.  
 
Mikrolokacijski pokazateqi:Mikrolokacijski pokazateqi:Mikrolokacijski pokazateqi:Mikrolokacijski pokazateqi:    
Preduze}e *VSENERGY* doo pribavilo je Vodne uslove broj 4178/1 od 
22.06.2020.godine izdate od strane JVP *Srbijavode*, Vodoprivredni centar 
*Morava* Ni{, RJ *Zapadna Morava* ^a~ak radi izrade projekta 
eksploatacije re~nog nanosa. Eksploataciono poqe se nalazi na sprudu uz 
levu obalu reke Zapadne Morave u ataru sela Novo Selo, izme|u staciona`a 
km 65+700 do km 66+000 sa dela kat.par.br. 4985 KO Novo Selo, op{tina 
Vrwa~ka Bawa. 
Pozicija i situacioni plan predmetne lokacije dat je u prilogu Zahteva. 
    
Na osnovu Ugovora o zakupu vodnog zemqi{ta u javnoj svojini Republike 
Srbije, koji je nosilac projekta Preduze}e *VSENERGY* doo sklopilo sa 
JVP *Srbijavode* Beograd (dato u prilogu Zahteva), predmetno 
eksploatacino poqe pripada vodnom podru~ju *Morava*. 
Ukupna povr{ina eksploatacionog poqa je 10 736 m2. 
Granice eksploatacinog poqa utvr|ene su katastarsko-topografskim 
planom lokacije i wegove koordinate su: 
 
                                                                                    X                   X                   X                   X                   YYYY    
Ta~ka A    7492600              4834839 
 
Ta~ka B     7492610             4834886 
 
Ta~ka V     7492823             4834814 
 
Ta~ka G      7492800             4834766 
    
 

Хидролошки и хидраулички параметри 

За прорачун хидролошких и хидрауличких параметара на локацији и у зони 

експлоатационог поља као подлоге коришћени су: 

 

- Мишљење РХМЗ-а, бр: 922-I-1-394/2015 од 22.12.2015. год., у коме су дати 
следећи параметри водотока Zapadne Мораве који су меродавни за ову 
локацију експлоатационог поља: 

- За реку Zapadnu Мораву: 

• Просечан вишегодишњи проток Qsr = 101 m
3/s 



• Prose~na vrednost apsolutnih maks. godi{wih protoka Qsr max 

= 814 m3/s 
    
3. Opis karakteristika projekta3. Opis karakteristika projekta3. Opis karakteristika projekta3. Opis karakteristika projekta    
 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА 

 

Eksploatacino poqe pripada vodnom podru~ju *Morava*. 
Staciona`a eksploatacionog poqa je od km 65+700 do km 66+000 , sa dela 
kat.par.br. 4985 KO Novo Selo, op{tina Vrwa~ka Bawa. 
Ukupna povr{ina eksploatacionog poqa je 10 736 m2. 
Granice eksploatacinog poqa utvr|ene su katastarsko-topografskim 
planom lokacije i wegove koordinate su: 
 
                                                                                    X                   X                   X                   X                   YYYY    

Ta~ka A    7492600              4834839 
 
Ta~ka B     7492610             4834886 
 
Ta~ka V     7492823             4834814 
 
Ta~ka G      7492800             4834766 
 

Ископ се може вршити највише до коте средње воде, како је дато у Водним 
условима. 
Ради спречавања појава секундарних токова при наиласку великих вода, 
експлоатационо поље }e biti подељено на четири касeте а између касета 
планиране су траверзе ширине око 5 m. 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

Ископ материјала предвиђен је хидрауличким багером, тако што се прво 

врши скидање и транспорт хумуса и јаловине на касете које се не копају.  

По завршеном ископу на једној касети прво се врши враћање јаловине и 

хумуса на ископану касету, и потом се прелази на ископ на другој касети по 

истој методологији. 

Како је радни фронт веома узак, а обзиром на величину касета, за ефикасно 

обављање посла довољан је један багер одговарајућих карактеристика, као и 

два камиона. 

Уколико се приликом ископа наиђе на материјал који није од интереса за 

експлоатацију, мора се уклонити на привремену депонију (слободну касету), 

и по завршетку експлоатације експлоатационо поље се мора оставити 

уредно, а ископ мора бити у границама пројектованих профила. 

На експлоатационом пољу није предвиђено депоновање ископаног 

материјала. 



 

Није предвиђено депоновање горива и мазива на локацији експлоатационог 

поља. Допуна горива за све машине које обављају посао предвиђена је ван 

локације експлоатационог поља, осим за хидраулички багер. Допуна горива 

за хидраулички багер предвиђена је на експлоатационом пољу, уз 

поштовање свих позитивних прописа који се односе на ову врсту 

активности. 

 

Како се један део транспорта материјала обавља по локалним 
некатегорисаним путевима, nosilac projekta је дужан да их све време 
екплоатације одржава, а по завршетку радова доведе у стање у којем их је 
затекао. 
 

Сва опрема и машине које планирају да се користе на експлоатационом пољу 
су мобилни и могу се склонити са локације у року од једног сата. Nosilac 
projekta има обавезу да за време извођења радова редовно прати 
хидролошку ситуацију на водотоку и у сличају најаве сву механизацију, 
опрему и алат склони ван домашаја великих вода. 
 

Планирани период експлоатације: 06.03.2020.-28.09.2021. год. 
 

Хidrauli~ni prora~unidrauli~ni prora~unidrauli~ni prora~unidrauli~ni prora~un  

Методологија хидрауличког прорачуна 

За хидраулички прорачун коришћен је програмски пакет HEC-RAS (River 

Analysis Sistem, Hydrologic Engineering Center). Програм омогућава прорачун 
стационарно течења у мрежи отворених токова променљиве геометријске 
форме. 
Математички модел се заснива на интеграцији једначине континуитета и 
динамичке једначине: 
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Ознаке параметара који се користе у прорачуну: 

 

F - површина протицајног профила (m2) 

V - средња профилска брзина (m/s) 

R - хидраулички радиус (m) 

Z - апсолутна кота нивоа (m) 

х - подужна координата (m) 

B - ширина водног огледала (m) 

Q - протицај воде (m
3
/s) 

n - Мanning-ов коефицјент трења (m
-1/3

s) 

g - убрзање земљине теже (m/s
2
) 

 

Оrganizacija eksploatacijerganizacija eksploatacijerganizacija eksploatacijerganizacija eksploatacije    

Технолошки поступак експлоатације састоји се из: 
 

-ископа слоја запрљаног песка - тиње и јаловине, 
-ископаматеријала багером, 
-утовара материјала у камионе, 
-транспорта материјала и  



-враћања јаловине у ископане јаме, као и распланирање исте. 
 

На основу структурних раскопа на пољу, које је направио инвеститор, види 
се да се испод слоја запрљаног песка и тиње дебљине од 50 cm, налази слој 
песка и шљунка дебљине око 2,5 m, у оквиру које се налази експлоатациони 
слој. 
Ископ материјала предвиђен је са хидрауличким багером, тако што се прво 
врши скидање и транспорт хумуса и јаловине на касете које се не копају.  
По завршеном ископу на једној касети прво се врши враћање јаловине и 
хумуса на ископану касету, и потом се прелази на ископ на другој касети по 
истој методологији. 
Како је радни фронт веома узак, а обзиром на величину касета, за ефикасно 
обављање посла довољан је један багер одговарајућих карактеристика, једна 
утоварна кашика и два камиона. 
Косине на ивицама касета морају остати у нагибу намање 1:1,5. 
Уколико се приликом ископа дође до материјала који није од интереса за 
експлоатацију мора се уклонити нa привремену депонију (слободну касету), 
и по завршетку експлоатације експлоатационо поље се мора оставити 
уредно, а ископ мора бити у границама пројектованих профила. 
Прилазни пут је постојећи пут експлоатационом пољу, са везом на пут 
Чачак-Краљево. 
Предвиђена механизација (са којом располаже Nosilac projekta): 
 

- Багер -------------------------     0,6 m
3
 

- Утварна кашика -----------      0, m
3
 

- Камион -----------------------    6 m
3
 

- Камион -----------------------    10 m
3
 

 

Како је локација предузећа близу експлоатационог поља, није предвиђено 
депоновање горива и мазива на њој. Допуна горива за све машине које 
обављају посао предвиђена је у погону фирме, осим хидрауличког багера. 
Допуна горива за хидраулички багер предвиђена је на експлоатационом 
пољу, с тим што се то мора обављати уз поштовање свих позитивних 
прописа који се односе на ову врсту активности. 
Како се један део транспорта материјала обавља по локалним 
некатегорисаним путевима, Nosilac projekta је дужан да их током 
екплоатације одржава, а по завршетку радова доведе у стање у коме их је 
затекао. 
 



Техничким условима је обухваћено извођење за све позиције радова на 
експлоатацији речног наноса на експлоатационом пољу. Намена техничких 
услова је да обезбеди извођење радова сагласно техничким нормама, 
стандардима и прописима које је извођач дужан да поштује приликом 
извођења радова на експлоатационом пољу. 
 

Инвеститор::::        Preduze}e *VSENERGY* doo     
    
Локација::::    kat.par.br. 4985 KO Novo Selo, op{tina Vrwa~ka Bawa.  
 
Површина    експлоатационог    поља: : : : 10 736 m2    

    

Планирани    период    експлоатације: : : : 2020 и 2021 год.    
 

Општи    технички    услови    
-извођач радова мора се придржавати свих прописа заштите на раду. 
-за све радове морају се примењивати важећи прописи и норме за ову врсту 
радова. 
-извођач је дужан да користи површине обухваћене овим пројектом - у 
границама експлоатационог поља. 
-пре почетка радова извођач је дужан да се упозна са пројектом 
експлоатације речног наноса, тереном на коме ће изводити радове, као и да 
пре почетка радова уз помоћ овлашћеног геодетског бироа изврши 
обелeжавање граница и осталих битних елемената експлоатационoг поља. 
-сви приступни путеви до експлоатационог поља који нису предмет овог 
пројекта морају се одржавати за време експлоатације, а по завршеним 
радовима морају се оставити као и пре почетка радова на експлоатационом 
пољу. 
-извођач је дужан да води уредну техничку документацију као и 
документацију о количинама експлоатисаног материјала.  
-пре почетка радова извођач мора извршити обележавање експлоатационог 
поља, формирати геодетске белеге и чувати их све време експлоатације 
-пријем и контрола извршених радова врши се од стране овлашћеног лица из 
надлежног јавног водопривредног предузећа. Све примедбе овлашћеног лица 
из ЈВП-а морају се отклонити у наведеном року. 
-по завршетку радова на експлоатацији врши се коначни снимак изведеног 
стања и преглед експлоатационог поља од стране представника ЈВП-а. 
-уколико се за време експлатације уочи да Пројекат није потпун или да неки 
његови делови не одговарају стварном стању на терену, потребно је 
благовремено са тим упознати надлежну особу из ЈВП-а и поступити по 
његовом налогу. 
 



Тehni~ki usloviehni~ki usloviehni~ki usloviehni~ki uslovi    

Формирање    градилишта    

Пре почетка радова мора се извршити уређење граница градилишта, 
успостављање полигоног влака, постављање полигоне мреже од бетонских 
или камених белега, које морају имати висинску и хоризонталну представу. 
Извршити снимак *нултог стања*. Белеге се морају одржавати све време 
експлоатације и служе у сврху контроле исправности радова на 
експлоатационом попљу.  
Пре почетка радова неопходно је формирати локалне саобраћајнице на 
самом експлоатационом пољу као и одржавати приступне саобраћајнице које 
воде ка градилишту. 
Одредити место смештаја грађевинских машина, као и привремених 
депонија јаловине, песка и шљунка. 
Упознати све раднике који раде на градилишту са свим мерама заштите на 
раду, као и мерама поступања у случају хазардних ситуација.  
Пре почетка радова простор на коме се врши екплоатација мора бити 
очишћен од растиња и дрвећа и тај материјала мора се прописно уклонити са 
експлоатационог поља на одабрану локацију. 
Приступ експлоатационом пољу није разматран у овој пројектној 
документацији, па је сам извођач одговоран за одржавање, поправку и друге 
активности везане за приступне путеве. 
 
Постављање    геодетских    белега    и    обежавање    граница    експлоатационог    
поља    
Пре почетка радова на основу пројектне и геодетске документације 
неопходно је извршити обележавање граница експлоатационог поља и 
осталих битних елемената на експлоатационом пољу који ће омогућити 
правилно извођење радова и лаку контролу. Белеге треба да буду видљиво 
истакнуте, тако да се могу на терену лако уочити. Предвидети геодеско 
осигурање белега и осталих битних тачака, како би се лако могле обновити 
услед оштећења или других разлога. 
Уколико се појаве неслагања са профилима из Пројекта, податке о томе 
унети у градилишну документацију и одмах о томе обавестити надлежно 
лице из ЈВП-а. 
 

Општи    услови    за    изво||||ење    радова    
Инвеститор је дужан да најмање 10 дана пре почетка радова о томе обавести 
надлежно ЈВП и Републичку дирекцију за воде.  
Приликом ископа строго се придржавати упутстава и решења датих у 
пројектној документацији. 
Ископ вршитидо пројектоване коте, и до линија нагиба датих у пројекту. 



    
Kontrola ispravnosti eksploatacije i evidencija izva|enih koli~inaKontrola ispravnosti eksploatacije i evidencija izva|enih koli~inaKontrola ispravnosti eksploatacije i evidencija izva|enih koli~inaKontrola ispravnosti eksploatacije i evidencija izva|enih koli~ina    
Основа за контролу експлоатационог поља је Пројекат за који се мора 
прибавити водна сагласност, као и остала техничка документација која се 
мора уредно и редовно водити. 
Контрола исправности експлоатације подразумева: 
 
-контролу граница експлоатационог поља, 
-контролу нултог стања пре почетка експлоатације, 
-контролу попречних и подужних профила, 
-контролу дубине ископа, 
-контролу завршног стања и 
-контролу документације за евиденцију извађених количина. 

 

4. 4. 4. 4. Prikaz glavnih alternativa koje su razmatranePrikaz glavnih alternativa koje su razmatranePrikaz glavnih alternativa koje su razmatranePrikaz glavnih alternativa koje su razmatrane    
 
Osnovni razlozi koji su opredelili Nosioca projekta za izbor ove lokacije 
su: 
 
-funkcionalnost re{ewa 
-provetrenost lokacije 
-nivelacija terena  
-estetsko-vizuelni kriterijumi 
-mogu}nost ugro`avawa susednih objekata 
-mogu}nost ugro`avawa qudi 
 
Sa stanovi{ta ovih kriterijuma, izabrana varijanta predstavqa povoqno 
re{ewe. 
 
 
5. Opis ~inilaca `ivotne sredine koji mogu biti izlo`eni uticaju5. Opis ~inilaca `ivotne sredine koji mogu biti izlo`eni uticaju5. Opis ~inilaca `ivotne sredine koji mogu biti izlo`eni uticaju5. Opis ~inilaca `ivotne sredine koji mogu biti izlo`eni uticaju    
 

Eксплоатације речног наноса из приобаља reka spadaju u takvu vrstu 
projekata  koja u svom svakodnevnom radu, a pogotovu u akcidentnim 
situacijama mo`e  u odre|enoj meri ugroziti parametre `ivotne sredine. 
 
U toku redovnog rada `ivotnu sredinu remete radna vozila, a to se 
manifestuje kroz slede}e poreme}aje: 
-emisija u atmosferu produkta sagorevawa 
-pove}awe buke 
-vibracije. 
 
 
 



Zaga|eZaga|eZaga|eZaga|ewwwwe vazduhae vazduhae vazduhae vazduha    
Glavni zaga|iva~i vazduha na eksploataciji re~nog nanosa su motori sa 
unutra{wim sagorevawem, kao i derivati nafte koji se osloba|aju 
prilikom manipulacije. 
 
-Zaga|ewe izduvnim gasovima 
Zaga|ewe vazduha izduvnim gasovima posledica je kretawa vozila internim 
saobra}ajnicama, odnosno posledica je sagorevawa goriva u motorima 
vozila. U okviru predmetne lokacije kreta}e se vozila koja za motorni 
pogon koriste benzin i dizel gorivo. 
U tabeli su date koli~ine osnovnih {tetnih materija koje se emituju u 
vazduhu radom motora sa unutra{{wim sagorevawem. 
 
Sastav emitovanih supstanci iz motora 
 

Vrsta emisije 
g na 1000 l utro{enog goriva 

benzinski motor dizel motor 
aldehidi (HCHO) 0,5 1,2 
ugljenmonoksid (CO) 300 7,5 
Ugljovodonici 25 16 
oksidi azota (NO2) 14 28 
oksidi sumpora (SO2) 1 5 
organske kiseline (acetatna) 0,5 4 

Čestice 1,5 15 

 
Prora~un aerozaga|ewa na predmetnoj lokaciji, s obzirom na konkretne 
lokacijske uslove i karakteristike saobra}ajnih tokova kod eksploatacije 
re~nog nanosa, mo`e se uraditi na osnovu pretpostavki modela koji 
koncentraciju zaga|iva~a iznad manipulativne povr{ine poznatih 
dimenzija defini{e kao: 
 
 F(k) = Q/v x 1/B x 1/u x E(k) x 1/3600 (mg/m3), gde je: 
 
F(k)  - intenzitet emisije koji se odnosi na površinu lokacije    

          za  polutant K izra`en u mg/m3 

Q      - saobra}ajno optere}enje (voz/h) 
v      - brzina vožnje 

B      - širina manipulativne povr{ine (m) 

u      - brzina vetra 
E(k) - specifična emisija za polutant K izra`ena kao mg/h/voz. 

 
Uzimaju}i u obzir prostorni polo`aj i veli~inu povr{ine lokacije na kojoj 
}e se vr{iti eksploatacija re~nog nanosa, kao i frekvenciju vozila mo`e se 
proceniti da wenom eksploatacijom ne}e do}i do emisije polutanata u 
obimu koji }e zna~ajno ugroziti `ivotnu sredinu na predmetnoj lokaciji. 
 



Zaga|eZaga|eZaga|eZaga|ewwwwe vode i zeme vode i zeme vode i zeme vode i zemqqqqi{ta i{ta i{ta i{ta     
Zaga|ewe vode i zemqi{ta na lokaciji eksploatacije re~nog nanosa dolazi 
usled kretawa motornih vozila koja kao gorivo koriste motorni benzin i 
dizel gorivo, kako pri redovnom radu tako i u slu~aju havarije. Pri 
redovnom radu, na manipulativnoj povr{ini, {tetne materije se sakupqaju 
kao rezultat: 
 
-talo`ewa produkata izduvnih gasova 
-ce|ewa goriva i maziva 
-habawe guma i podloga (prilikom ko~ewa) 
 
^vrst otpad   ^vrst otpad   ^vrst otpad   ^vrst otpad       
U okviru lokacije na kojoj }e se vr{iti eksploatacija re~nog nanosa, ~vrst 
otpad nastaje usled prisustva qudi kao komunalan ~vrst otpad. Ovakav otpad  
se odla`e u kontejner koji }e prazniti gradsko javno komunalno preduze}e. 
Odre|en je prostor u okviru lokacije za sme{taj kontejnera. 
 
Buka  Buka  Buka  Buka      
Buka je zna~ajan ekolo{ki problem, ~iji je uticaj posebno zna~ajan posle 
du`e ekspozicije. Pri delovawu buke zapa`a se niz ozbiqnih promena u 
funkcionisawu razli~itih organa i sistema i kod qudi i kod `ivotiwa. 
Buka na predmetnoj lokaciji bi}e izazvana radom radnih ma{ina. Udaqenost 
stambenih objekata od predmetne lokacije je velika tako da intenzitete 
buke koja }e se prozivoditi ne}e imati uticaja na okolno stanovni{tvo.  
 
Uticaj na stanovni{tvo Uticaj na stanovni{tvo Uticaj na stanovni{tvo Uticaj na stanovni{tvo     
Uticaj lokacije za eksploataciju re~nog nanosa na stanovni{tvo mo`e se 
posmatrati ako se determini{u odre|ene socijalne grupe kao korisnici 
prostora na wemu. U konkretnim uslovima koji va`e za predmetni projekat 
jasno se mogu izdvojiti dve interne populacije: korisnici-radnici i 
stanovnici urbanih celina u okolini. 
Negativni uticaji na stanovni{tvo usled rada predmetnog projekat mogu se 
podeliti na: 
-uticaje u smislu mogu}eg napu{tawa lokaliteta zbog negativnih posledica 
i  
-uticaje u smislu pogor{awa uslova `ivota kao smawewe vrednosti 
prostornih i naseqskih potencijala. 
Kako se koncentracije zaga|iva~a koje se ispu{taju u `ivotnu sredinu, kao i 
intezitet buke koji se generi{e u okviru predmetne lokacije, mogu svesti u 
dozvoqene granice, to wegovom eksploatacijom ne}e biti {tetnih uticaja 
na zdravqe stanovni{tva, pogotovu ako se uzme u obzir udaqenost najbli`ih 
stambenih objekata. Stambeni objekti su na dovoqnoj udaqenosti, pa 
eksploatacija re~nog nanosa na predmetnoj lokaciji ne}e uticati na 
pogor{awe uslova `ivota u nasequ, kao ni na raseqavawe zbog negativnih 
uticaja. 
 



Uticaj na namenu i kori{}eUticaj na namenu i kori{}eUticaj na namenu i kori{}eUticaj na namenu i kori{}ewwwwe povr{ina e povr{ina e povr{ina e povr{ina     
Zauzimawe povr{ina na kojima }e se vr{iti eksploatacija re~nog nanaosa i 
normalno funkcionisawe predmetnog projekta predstavqa jedan od 
parametara koji je merodavan za definisawe wegovog odnosa prema `ivotnoj 
sredini. Na osnovu podataka iz planske dokumentacije i na osnovu 
sagledavawa konkretnih odnosa na terenu mogu}e je tvrditi da zauzimawe 
povr{ina, kao kriterijum odnosa prema `ivotnoj sredini, nema odre|enu 
te`inu. 
 
Uticaj na floruUticaj na floruUticaj na floruUticaj na floru    i faunui faunui faunui faunu        
Uzimaju}i u obzir prostorni polo`aj stani{ta ovih vrsta kao i prostorni 
polo`aj analiziranih koridora mo`e se do}i do zakqu~ka da posebno 
negativne uticaje ne treba o~ekivati. 
 
Promena mikroklime Promena mikroklime Promena mikroklime Promena mikroklime     
Osnovni mikroklimatski pokazateqi koji se mogu registrovati u okolini 
sli~nih projekata eksploatacije re~nih nanosa (temperatura, vla`nost, 
isparavawe, zra~ewe), a bez uticaja izra`enih ve{ta~kih objekata, pokazuju 
ustaqene zakonitosti koje va`e i u konkretnim prostornim odnosima. S 
obzirom na prethodno iznete ~iwenice mogu se o~ekivati lokalni uticaji 
koji ne}e imati posebno negativno delovawe. 
 
Vizuelni efekti Vizuelni efekti Vizuelni efekti Vizuelni efekti     
Problematika vizuelnih zaga|ewa, kao kriterijum odnosa analiziranog 
objekta i `ivotne sredine postaje aktuelna, jer odlike slike predela 
predstavqaju kvalitativni ~inilac koji bitno doprinosi kvalitetu 
projektovanog re{ewa ili se pak javqaju kao element degradacije ure|enih i 
ustaqenih odnosa. 
Problematika vizuelnih zaga|ewa razmatrana je u smislu definisawa 
uticaja na pejsa`. Eksploatacija predmetne lokacije ne}e imati posebnog 
uticaja na pejza`ne karakteristike, pa se ne mogu o~ekivati ni negativni 
uticaji u domenu promene subjektivnog do`ivqaja prostora.  
 
 
6. Opis mogu}ih zna~ajnih {tetnih uticaja predmetnog projekta na `ivotnu 6. Opis mogu}ih zna~ajnih {tetnih uticaja predmetnog projekta na `ivotnu 6. Opis mogu}ih zna~ajnih {tetnih uticaja predmetnog projekta na `ivotnu 6. Opis mogu}ih zna~ajnih {tetnih uticaja predmetnog projekta na `ivotnu 
sredinusredinusredinusredinu    
 
Pri proceni opasnosti na `ivotnu sredinu od mogu}eg udesa na predmetnoj 
lokaciji treba po}i od ~iwenice da su derivati nafte potencionalno 
opasni kako sa aspekta eksplozije gasno parne sme{e sa vazduhom, po`ara i 
toksi~nosti produkata nepotpunog sagorevawa pri po`aru, tako i sa aspekta 
emisije ugqovodonika u `ivotnu sredinu zbog visokog napona para ovih 
komponenata. 
Pravilnikom o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od 
zaga|ewa `ivotne sredine, merama pripreme i merama za otklawawe 



posledica (Sl. Glasnik RS br.60/94) propisane su osnovne postavke koje se 
odnose na potrebu procene opasnosti od udesa opasnih materija. 
Pod opasnim materijama, u smislu navedenog Pravilnika, podrazumevaju se 
materije koje imaju vrlo toksi~na, oksidiraju}a, eksplozivna, zapaqiva, 
samozapaqiva i druga svojstva opasna po `ivot i zdravqe qudi i `ivotnu 
sredinu. 
Na osnovu navedenog Pravilnika procena opasnosti od mogu}eg udesa i 
opasnosti od zaga|ewa `ivotne sredine vr{i se, kada su opasne materije koje 
mogu izazvati udes prisutne u koli~inama jednakim ili ve}im od 
propisanih. Procena se vr{i i u slu~ajevima kada su koli~ine opasnih 
materija mawe od propisanih, ukoliko se na osnovu analize konkretnih 
lokacijskih karakteristika do|e do zakqu~ka da je ta procena potrebna s 
obzirom na zna~aj u pogledu za{tite qudi, dobara i `ivotne sredine. 
 
Mogu}e udesne situacije koje se mogu javiti na predmetnoj lokaciji su: 
-Opasnost od eksplozije usled prisustva naftnih derivata 
-Opasnost od mogu}eg udesa paqewem eksplozivne sme{e 
-Opasnost od po`ara usled prisustva naftnih derivata 
-Opasnost od emisije ugqovodonika 
 
7. Opis mera predvi|enih u ciqu spre~avawa, smawewa i otklawawa 7. Opis mera predvi|enih u ciqu spre~avawa, smawewa i otklawawa 7. Opis mera predvi|enih u ciqu spre~avawa, smawewa i otklawawa 7. Opis mera predvi|enih u ciqu spre~avawa, smawewa i otklawawa 
zna~ajnizna~ajnizna~ajnizna~ajnih {tetnih uticajah {tetnih uticajah {tetnih uticajah {tetnih uticaja    
 
Predmetna lokacija se ne nalazi unutar za{ti}enog podru~ja za koje je 
sproveden ili pokrenut postupak za{tite, ne nalazi se u prostornom 
obuhvatu ekolo{ke mre`e niti u prostoru evidentiranih prirodnih dobara. 
 
Mere za{titeMere za{titeMere za{titeMere za{tite    u toku eksploau toku eksploau toku eksploau toku eksploatacijetacijetacijetacije::::    
-Zabraweno je ugro`avawe biodiverziteta  geodiverziteta opasnim i 
{tetnim materijama i sredstvima, otpadom i gra|evinskim materijalom na 
predmetnoj lokaciji, a wihovo kori{}ewe, uklawawe i deponovawe mora 
biti u skladu sa va`e}om zakonskom regulativom i normativnim aktima 
lokalne samouprave 
-Na mikrolokaciji na kojoj se izvode radovi nije dozvoqeno vr{iti servis i 
remontovawe ma{ina, sredstava i opreme 
-Nije dozvoqeno izvo|ewe radova no}u 
-Nije dozvoqeno o{te}ivawe ili uklawawe strmih lesnih obala prilikom 
eksploatacije i transporta materijala 
-Za izvo|ewe radova koji iziskuju uklawawe visoke drvenaste vegetacije na 
dr`avnom i privatnom zemqi{tu obavezna je saglasnost i doznaka 
nadle`nog {umskog gazdinstva 
-Za pristup eksploatacionom poqu koristiti postoje}e puteve 
-Za izvo|ewe radova koji iziskuju uklawawe visoke drvenaste vegetacije na 
dr`avnom i privatnom zemqi{tu obavezna je saglasnost i doznaka 
nadle`nog {umskog gazdinstva JP Srbija{ume 



-Goriva i uqa transportovati u posebnim, za tu svrhu prilago|enim 
posudama. U toku dopuwavawa goriva i mewawa uqa oko vozila i ma{ina 
postaviti odgovaraju}u za{titnu foliju koju nakon upotrebe treba 
odko`iti na zakonom propisan na~in i lokaciju. Isto va`i za ambala`u 
goriva, uqa i maziva. 
-Strogo definisati manipulativne povr{ine eksploatacionog poqa, kao i 
trase puteva za transport materijala 
-Tokom izvo|ewa radova nivo buke i aero-zaga|ewa ne sme pre}i dozvoqene 
grani~ne vrednosti za radnu sredinu 
-Sve planirane aktivnosti moraju biti locirane van zona sanitarne 
za{tite (eventualnih) izvori{ta vodosnabdevawa ili izvori{ta za druge 
namene 
-Komunalni i sav drugi otpad nastao tokom radova, mora biti sakupqan na 
odgovaraju}i na~in, a potom deponovan na mseto koje odrede nadle`ne 
slu`be 
-U toku rada na eksploatacionom poqu, potrebno je preduzeti sve mere kako 
bi se spre~ilo izlivawe goriva, maziva i drugih {tetnih i opasnih materija 
u vodotok i zemqi{te 
-U slu~aju akcidentnog zaga|ewa zemqi{ta i povr{inskih voda (izlivawe 
{tetnih materija u vodotok i zemqi{te), trenutno obustaviti radove i 
izvr{iti odgovaraju}e analize vode i preduzeti mere sanacije i za{tite 
`ivog sveta reke anga`ovawem nadle`ne institucije i preduze}a 
ovla{}enih za sanirawe a gorivo, mazivo i druge {tetne materije adekvatno 
sakupqati i evakuisati do propisane lokacije 
-Obavezno je sanirati sve manipulativne i degradirane povr{ine i 
ukloniti vi{kove gra|evinskog materijala, opreme i ma{ina po zavr{etku 
radova 
-Obaveza izvo|a~a je da smawi emitovawe najfinijih ~estica u okolni 
prostor, odnosno da redovno vr{i prskawe kruga eksploatacionog poqa 
-Ako do|e do akcidentno zaga|ewa zemqi{ta, povr{inskih i podzemnih voda 
trenutno obustaviti radove, obavestiti nadle`ne institucije i preduze}e 
ovla{}eno za sanirawe. U slu~aju izlivawa {tetnih materija u vodotok, 
potrebno je izvr{iti odgovaraju}e analize vode i preduzeti mere sanacije i 
za{tite `ivog sveta reke 
-Ukoliko se u toku radova nai|e na geolo{ka i paleontolo{ka dokumeta 
(fosili, minerali, kristali i dr.) koja bi mogla predstavqati za{ti}enu 
prirodnu vrednost, nalaza~ je du`an da prijavi Ministarstvu za{tite 
`ivotne sredine u roku od osam dana od dana pronalaska, i preduzme mere 
za{tite od uni{tewa, o{te}ivawa ili kra|e 
-Nije dozvoqeno uklawawe vegetacije, izvo|ewe radova, kao i izvo`ewe i 
transport materijala mehanizacijom koja stvara zna~ajan izvor buke u 
period gne`|ewa ptica i to po~ev{i od 1.maja do 31.jula 
-Maksimalno ograni~iti uklawawe okolne zeqaste, `bunaste i drvenaste 
vegetacije, koja je zna~ajna za gne`|ewe, ishranu i zimovali{te 
(odmori{te) no}ili{te za ptice  



-Radovi na eksploataciji moraju se izvoditi tako da ne remete hidrolo{ki 
re`im i hidrauli~ke karakteristike reke Zapadne Morave, odnosno ne 
izazivaju negativne posledice lokalnog karaktera 
-Pri eksploataciji re~nog materijala voditi ra~una da se ne iza|e iz 
eksploatacionog poqa koje mora biti vidno obele`eno 
-Pri eksploataciji nije dozvoqeno izazivawe erozije ili ugro`avawe 
stabilnosti obala 
-Eksploatacijom nije dozvoqeno i}i ispod talvega 
-Nije dozvoqeno otvarawe freatske (slobodne) izdani 
-Nije dozvoqeno vr{iti separaciju eksploatisanog materijala u priobaqu 
izuzev na mestu namewenom za separaciju 
-Eksploatacijom materijala ne sme se ugroziti stabilnost prirodne obale 
za veliku vodu 
 

Мере заштите при транспорту материјала 

Извођач радова је дужан да обезбеди безбедан транспорт избагерованог 

материјала са експлоатационог поља до места депоновања материјала. 

Уколико приликом транспорта материјала настану оштећења на објектима 

или путној мрежи, извођач радова је дужан да исте у што краћем року 

отклони. 
 

Мере заштите површиниских и подземних вода  

Извођач радова на експлоатационом пољу дужан је да оформи правилник о 

обавезама радника приликом коришћења опасних и запаљивих материја, 

који поред осталог мора и да садржи начин посрупања и одговорност 

радника у случају хазардних ситуација. 

Уколико дође до неке хазардне ситуације неопходно је предузети све 

потребне мере за њено отклањање, као и санацију штета проузрокованих 

овом ситуацијом. 

Уколико се појаве загађења већег обима која могу имати значајне негативне 

последице на здравље људи и околину извођач радова је дужан да о томе 

што је могуће пре извести надлежне институције. 

 

Мере заштите у периоду застоја експлоатације 

Извођач радова је дужан да прати хидролошку ситуацију на водотоку и да 

радове прилагоди очекиваној хидролошкој ситуацији. 

При повишеном водостају, због отежаних услова за контролисану 

експлоатацију препоручује се прекид радова на експлоатацији и 

предузимање неопхдних превентивних мера: 

- уклањање речног наноса са привремених депонија на 

експлоатационом пољу, као и осталог материјала ван граница 

утицаја великих вода. 

- уклањање механизације, горива и осталог материјала ван утицаја 

великих вода. 



 

Извођач је дужан да предузме све мере заштите на раду и обезбеди 

експлоатационо поље од свих штета. 

 

-Градилиште мора да буде уређено тако да је омогућено несметано и сигурно 
извођење свих радова на експлоатационом пољу.  
-Градилиште мора да буде осигурано од приступа особа које нису запослене 
на градилишту. 
-Снадбевање машина горивом и мазивом може се вршити искључиво ван 
речног корита како би се избегла могућност изливања у водоток. 
-Замена уља у моторима мора се вршити по могућности у сервисима или 
одговарајућим локацијама ван експлоатационог поља. 
-Експлоатационо поље мора да буде опремљено са одговарајућим 
прописаним средствима за прву помоћ. 
-Радници запослени на експлоатационом пољу морају да буду заштићени од 
повреда и морају носити одговарајућа заштитна средства. 
-Пре почетка радова на експлоатацији инвеститор је дужан да поднесе 
пријаву о почетку радова надлежној инспекцији рада. 
-Неопходно је урадити посебан елаборат о уређењу градилишта и 
организацији рада на градилишту у погледу заштите на раду. 
 

Земљани    радови        
-При извођењу земљаних радова на дубинама већим од 100 cm, морају се 
предузети заштитне мере против рушења обала. 
-Ручно откопавање материјала мора се вршити одозо на доле. Поткопавање 
је забрањено.  
-Приликом машинског ископа материјала, руковалац машине и пословођа 
морају водити рачуна о сигурности радника који раде у домету машине. 
-Ако се у току ископа наиђе на инсталације, радови се морају обуставити док 
се инсталација прописно не осигура и неопходно је о томе одмах  обавестити 
власника инсталације. 
-За силазак радника у ископ и излажење из ископа морају се обезбедити 
мердевине толике дужине да прелазе изнад ивице ископа најмање 75 cm. 
-Пре почетка рада на ископу земље, а увек после временских непогода, 
мразева или отапања снега, руководилац радова мора прегледати стање 
бочних старана ископа и предузети одговорајуће мере ако се за тим укаже 
потерба. 
-Како се радови изводе у близини воде морају се предузети све позитивне 
законске мере које су предвиђене за овакву врсту посла. 
 

 

 



Грађевинска    механизација    
-Грађевинска механизација и уређаји, при постављању на место рада морају 
бити прегледани и проверени у погледу њихове исправности за рад. 
Прегледи машина и возила од стране стручних и овлашћених лица врше се у 
прописаним роковима, о чему се мора водити уредна евиденција. Дневне и 
недељне прегледе врши сам руковалац. Периодичне прегледе и прегледе 
после интервенција на машини врше овлашћени неханичар и руковалац 
заједно.  
-Машина на којој нису спроведене мере заштите на раду, без обзира на њену 
исправност, сматра се неисправном и ставља се ван употребе. 
-Радници који рукују са грађевинским машинама морају бити у потпуности 
обучени и упознати са начином руковања. Руковање машином се може 
поверити само лицу старијем од 18 година које је обучено за безбедан рад и 
које поседује важеће лекарско уверење за те услове рада. 
-Бука грађевинских машина не смe да прелази прописану границу.  
-Строго је забрањено паркирати машину на узбрдици или низбрдици, као и 
са подигнутим радним уређајем или кипом. 
-Строго је забрањено вршити било какву интервенцију и поправку док је 
машина у раду или јој ради мотор. 
-Радници који раде на машинама са високим вибрацијама морају бити 
опремљени заштитном опремом на прописани начин. 
-Радници који рукују са грађевинским машинама које имају електро погон 
морају бити заштићени на одговарајући начин. 
-Самоходне грађевинске машине морају имати уређај за давање звучних 
сигнала. 
-За рад ноћу, машине и возила морају бити сабдевене прописаним 
светлосним и другим уређајима. 
 
Багер    
-За извођење радова морају се користити машине које су прегледане и 
испитане у погледу безбедности и здравља на раду и које поседују извештај 
о прегледу и испуњавању услова за БЗР. 
-Строго је забрањено задржавање у зони рада и кретања багера! 
-Пре почетка рада багериста мора означити почетак рада, јасно чујним 
звучним сигналом. Уколико се у току рада појаве кварови који угрожавају 
сигурност у раду, радови се морају прекинути до отклањања квара. 
-За време рада багера строго    је    забрањено: : : : пењање или силажење са багера, 
извођење поправки, подешавања или подмазивања, одвраћање пажње 
багеристе разговором, улазак других лица, нарочито деце, у кабину багера. 
-Утовар каменог и растреситог материјала у возило изводи се са стране или 
од назад, а НИКАДА преко кабине возила. Приликом утовара, возач камиона 
је дужан да изађе из кабине возила и сачека утовар на безбедном одстојању. 



-По завршетку рада багериста је дужан да остави багер на предвиђено, 
безбедно место, да спусти кашику багера, искључи све механизме и забрави 
обртање платформе багера.  
 

Превожење    материјала        
-За превожење материјала из ископа и другог материјала морају се 
употребљавати искључиво исправна возила која својим карактеристикама 
одговарају врсти и тежини материјала. 
-Возилом смеју управљати лица која поседују возачку дозволу за ту 
категорију возила. 
 
Електричне    инасталације    на    експлоатационом    пољу    
-Електричне инсталације, уређаји, опрема морају својом израдом одговарати 
постојећим техничким прописима. У погледу заштите на раду, ове 
инсталације морају одговарати одредбама постојећих прописа о заштитним 
мерама против опасности од удара електричне струје. 
-Радници морају бити употпуности обучени за рад на овим машинама и 
уређајима и морају се придржавати упутстава за руковање. 
-При формирању градилишта електричне инсталације смеју изводити, 
поправљати и одржавати само стручно оспособљени и квалификовани 
радници, упознати са могућим опасностима. 
-Слободни електрични водови на градилишту морају бити положени теко да 
не постоји опасност од њиховог механичког оштећења. 
-Електрични уређаји смештени на отвореном, морају бити заштићени од 
атмосферских непогода. Урађаји за укључење и искључење погонске струје 
морају бити постављени у ормарима на приступачном месту и опремљени 
опремом за закључавање у искљученом положају. 
 
Рад    са    опасним    материјама    
-Запаљиве течности са лако експлозивним испарењима, смеју се чувати на 
градилишту само у посебним скалдиштима осигураним од пожара и 
експлозије у смислу постојећих прописа. 
-При превожењу, преношењу и коришћењу запаљивих течности морају се 
примењивати превентивне заштитне мере предвиђене важећим прописима. 
 
Радна    снага    и    средства    личне    заштите    на    раду    
-Приликом рада сви запослени на градилишту морају се придржавати свих 
мера и упутстава за БЗР и користити лична заштитна срества која су им дата 
на употребу. -Уколико се зпослени не придржавају и не поштују мере за БЗР, 
као и уколико не користе ЛЗС морају бити упозорени, а потом и удаљени са 
градилишта од стране шефа градилишта или одговорног лица. 



-У радном процесу могу учествовати искључиво радници који су обучени за 
безбедан и здрав рад и који су здравствено способни за те послове. 
-За радове у води или на влази радници морају имати одговарајућу заштитну 
опрему предвиђену важећим прописима. 
-За радове на отвореном простору и под утицајем атмосферских неприлика, 
радницима се мора обезбедити лична заштитна средства односно опрема од 
штетних последица (бунда, рукавице, кишна кабаница и сл.) 
-Ради безбедности свих учесника у раду и у току рада, као и особа које се по 
било ком основу нађу на градилишту неопходно је обезбедити и извршити 
обележавање опасних места и зона рада, као и поставити одговарајуће 
знакове упозорења.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРАТАК    ОПИС    ПРОЈЕКТА    
 

Ред. 
бр. 

Питање 
ДА/НЕ 

Кратак опис 
пројекта? 

Да ли ће то 
имати значајне 

последице? 
ДА/НЕ и 
зашто? 

1 2 3 4 

1. Да ли извођење, рад или престанак рада 
подразумевају активности које ће проузроковати 
физичке промене на локацији (топографије, 
коришћења земљишта, измену водних тела)? 

Da  Ne, samo je u 
pitawu 

kori{}ewe 
zemqi{ta 

2. Да ли извођење или рад пројекта подразумева 
коришћење природних ресурса као што су 
земљиште, воде, материјали или енергија, посебно 
ресурса који нису обновљиви или који се тешко 
обезбеђују? 

Da, 
zemqi{te 

Ne 

3. Да ли пројекат подразумева коришћење, 
складиштење, транспорт, руковање или производњу 
материја или материјала који могу бити штетни по 
људско здравље или животну средину или који могу 
изазвати забринутост због постојећих или 
потенцијалних ризика по људско здравље? 

Ne Ne 

4. Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по 
престанку рада настајати чврсти отпад? 

Da, 
komunalni 

otpad 

Ne 

5. Да ли ће на пројекту долазити до испуштања 
загађујућих материја или било каквих опасних, 
отровних или непријатних материја у ваздух? 

Da, izduvni 
gasovi 
radnih 
ma{ina 

Ne 

6. Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, 
испуштање светлости, топлотне енергије или 
електромагнетног зрачења? 

Da, 
odre|eni 
nivo 

pove}awa 
buke i 

vibracija 

Ne 

7. Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације 
земљишта или воде испуштеним загађујућим 
материјама на тло или у површинске или подземне 
воде? 

Ne Ne 

8. Да ли ће током извођења или рада пројекта 
постојати било какав ризик од удеса који може 
угрозити људско здравље или животну средину? 

Da, rizik u 
odre|enoj 

meri 
postoji 

Ne 



9. Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, 
на пример у демографском смислу, традиционалном 
начину живота, запошљавању? 

Ne Ne 

10. Да ли постоје било који други фактори које треба 
анализирати, као што је развој који ће уследити, 
који би могли довести до последица по животну 
средину или до кумулативних утицаја са другим, 
постојећим или планираним активностима на 
локацији? 

Ne Ne 

11. Да ли има подручја на локацији или у близини 
локације, заштићених по међународним или 
домаћим прописима због својих еколошких, 
пејзажних, културних или других вредности, која 
могу бити захваћена утицајем пројекта? 

Ne Ne 

12. Да ли има подручја на локацији или у близини 
локације, важних или осетљивих због еколошких 
разлога, на пример мочваре, водотоци или друга 
водна тела, планинска или шумска подручја, која 
могу бити загађена извођењем пројекта? 

Ne Ne 

13. Да ли има подручја на локацији или у близини 
локације која користе заштићене, важне или 
осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за 
насељавање, лежење, одрастање, одмарање, 
презимљавање и миграцију, а која могу бити 
загађена реализацијом пројекта? 

Ne Ne 

14. Да ли на локацији или у близини локације постоје 
површинске или подземне воде које могу бити 
захваћене утицајем пројекта? 

Ne Ne 

15. Да ли на локацији или у близини локације постоје 
подручја или природни облици високе амбијенталне 
вредности који могу бити захваћени утицајем 
пројекта? 

Ne Ne 

16. Да ли на локацији или у близини локације постоје 
путни правци или објекти који се користе за 
рекреацију или други објекти који могу бити 
захваћени утицајем пројекта? 

Ne Ne 

17. Да ли на локацији или у близини локације постоје 
транспортни правци који могу бити загушени или 
који проузрокују проблеме по животну средину, а 
који могу бити захваћени утицајем пројекта? 

Ne Ne 

18. Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће 
вероватно бити видљив великом броју људи? 

Ne Ne 

19. Да ли на локацији или у близини локације има 
подручја или места од историјског или културног 
значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? 

Ne Ne 



 

20. Да ли се пројекат налази на локацији у претходном  
неразвијеном подручју које ће због тога претрпети 
губитак зелених површина? 
 

Ne Ne 

21. Да ли се на локацији или у близини локације 
пројекта користи земљиште, на пример за куће, 
вртове, друге приватне намене, индустријске или 
трговачке активности, рекреацију, као јавни 
отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну 
производњу, за шуме, туризам, рударске или друге 
активности које могу бити захваћене утицајем 
пројекта? 
 

Ne Ne 

22. Да ли за локацију и за околину локације постоје 
планови за будуће коришћење земљишта које може 
бити захваћено утицајем пројекта? 
 

Ne Ne 

23. Да ли на локацији или у близини локације постоје 
подручја са великом густином насељености или 
изграђености која могу бити захваћена утицајем 
пројекта? 
 

Ne Ne 

24. Да ли на локацији или у близини локације има 
подручја заузетих специфичним (осетљивим) 
коришћењима земљишта, на пример болнице, 
школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити 
захваћени утицајем пројекта? 
 

Ne Ne 

25. Да ли на локацији или у близини локације има 
подручја са важним, високо квалитетним или 
ретким ресурсима (на пример, подземне воде, 
површинске воде, шуме, пољопривредна, 
риболовна, ловна и друга подручја, заштићена 
природна добра, минералне сировине и др.) која 
могу бити захваћена утицајем пројекта? 
 

Ne Ne 

26. Да ли на локацији или у близини локације има 
подручја која већ трпе загађење или штету на 
животној средини (на пример, где су постојећи 
правни нормативи животне средине пређени) која 
могу бити захваћена утицајем пројекта? 

Ne Ne 



27. Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, 
слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, 
поплавама или повратним климатским условима (на 
пример температурним разликама, маглом, јаким 
ветровима) које могу довести до проузроковања 
проблема у животној средини од стране пројекта? 

Ne Ne 

 
 
 
 
 
 

Podnosilac zahteva 
 

Preduze}e *VSENERGY* doo 
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MI[QEWA, USLOVI I SAGLASNOSTI JAVNIH 
PREDUZE]A 

 
-Ugovor o zakupu vodnog zemqi{ta (broj 7202, od 31.07.2018.) 

-Re{ewe o izdavawu vodnih uslova (JVP *Srbijavode*, broj 8071/1, od 
02.10.2018.godine) 

-Re{ewe Zavoda za za{titu prirode RS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFI^KA DOKUMENTACIJA 
 

-kopija plana lokacije 
-izvod iz lista nepokretnosti predmetne parcele 

-katastarsko-topografski plan lokacije (prikaz mikrolokacije) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 


