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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 

Увод 

Одлуком о изради Плана детаљне регулације гробља у Макрешану („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 2/20) дефинисана је израда Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану. Чланом 10. ове Одлуке дефинисана је обавеза процене утицаја 
стратешког карактера на животну и друштвену средину планиране намене у границама 
планског документа и израда Извештаја о Стартешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације гробља у Макрешану. Подручје процене 
стратешких утицаја на животну средину се односи на плански документ за гробље у 
Макрешану и зону потенцијалних утицаја на непосредно и шире окружење.  

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). 

Подручје еколошке анализе и вредновања постојећег и планираног стања налази се у 
насељу Макрешане у обухвату Просторног плана града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 4/11) и у оквиру Плана генералне регулације „ИСТОК 3“ („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 14/19). 

Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану представља механизам којим се мора обезбедити  рационална и еколошки 
прихватљива намене површина и начин организације простора и унапређење 
комуналне инфраструктуре насеља Макрешане, све у функцији одрживог коришћења 
простора у границама планског документа и обезбеђивања заштите природе, животне 
и друштвене средине уз примену мера заштите животне средине. 

Поступак стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
гробља у Макрешану, представља и процес који омогућава и обезбеђује сагледавање 
могућих значајних утицаја на природу, животну и друштвену средину, постојећег и 
планираног стања у простору. Резултат еколошког вредновања постојећег стања у 
простору представља подлогу за предлагање могућих варијантних решења, уз 
обавезне услове и мере којима ће заштита природе, животне средине и социолошки 
аспекти бити остварени и обезбеђени на оптималан, рационалан и еколошки 
прихватљив начин. 

Процес вредновања простора, предмета стратешке процене утицаја, са аспеката 
потенцијала и ограничења, спроведен је у фази припреме Плана, прописаном 
обавезом израде Стратешке процена утицаја на животну средину, чиме су 
дефинисане претходне мере превенције и предострожности за поступак планирања, 
односно извршено је детаљно еколошко вредновање постојећег стања и ограничења 
за планирање даљег развоја планског подручја, као просторно-функционалне и 
еколошки прихватљиве целине. 

Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Макрешану, 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 планираних намена. Стратешка процена се ради паралелно са израдом 
Плана, чиме су створени услови за благовремено интегрисање захтева везаних за 
заштиту културног наслеђа и природних вредности простора и животне средине у 
поступак израде, излагања јавности, усвајања и имплементације Плана. 

Стратешка процене утицаја и процена могућих стратешких утицаја на медијуме 
животне средине, природне и предеоно-пејзажне вредности простора у границама 
Плана, непосредног и ширег окружења обухвата: 
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 анализу природних карактеристика просторне целине у границама Плана са 
непосредним и ширим окружењем од значаја за предлог интегралне заштите и 
одрживог коришћења; 

 анализу потенцијала и ограничења у простору од значаја за поступак процене 
утицаја на животну и друштвену средину;  

 анализу услова документације вишег реда од битног значаја и утицаја за 
поступак стратешке процене утицаја - хијерархијска условљеност; 

 анализу постојећег стања медијума животне средине предметне зоне (анализа 
базе података о стању и квалитету ваздуха, површинских и подземних вода, 
буке, управљању отпадом), анализу тренутног („нултог“) стања животне средине 
и очекиваних, процењених будућих трендова, дефинисање циљева заштите 
природе, животне и друштвене средине); 

 анализу услова надлежних институција, имаоца јавних овлашћења и осталих 
релевантних институционалних услова и захтева; 

 дефинисање општих и посебних циљева интегралне заштите простора и животне 
средине за процену утицаја планског документа; 

 консултације са свим заинтересованим странама, органима, институцијама, 
имаоцима јавних овлашћења о обиму и обухвату анализе и процене утицаја 
Плана на животну средину; 

 дефинисање стратешких смерница за нижи хијерархијски ниво са кључним 
мерама заштите за поступак имплементације Плана детаљне регулације гробља 
у Макрешану; 

 учешће јавности (стручне, остале јавности и заинтересованих појединаца) у 
поступку стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану на животну средину;  

 дефинисање смерница и мера којима се могу спречити, смањити или отклонити 
сви значајни негативни утицаја на природу, животну средину, у раним фазама 
процеса одлучивања и планирања; 

 дефинисање мера 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 еколошки прихватљивих пројеката, делатности, технологија и 
пратећих садржаја на принципима одрживог развоја (еколошка валоризација 
простора). 
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1.0. Полазне основе Стратешке процене утицаја на животну 
средину 

Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану (Извештај о Стратешкој процени утицаја) је процес који ће обезбедити:  

 приказ садржаја и циљева планског документа и однос са другим плановима и 
документацијом од значаја за поступак процене утицаја ПДР на животну 
средину; 

 приказ постојећег стања и квалитета животне средине у границама Плана са 
проценом за зоне које могу бити изложене значајним утицајима; 

 приказ постојећих утицаја и утицаја планиране намене, планираног коришћења 
и уређења и проширења постојећег гробља, на стање природних и друштвених 
вредности и укупног капацитета животне средине у границама планског 
документа и зонама утицаја; 

 приказ могућих варијантних решења планираних намена, избор еколошки 
најприхватљивијег решења у границама Плана; 

 разматрање консултација са имаоцима јавних овлашћења, свим 
заинтересованим странама, заинтересованим организацијама, невладиним 
организацијама од значаја за процену могућих утицаја на животну средину; 

 имплементацију обавезујућих еколошких смерница и мера у План детаљне 
регулације гробља у Макрешану;  

 поштовање смерница и примену мера заштите природе, животне и друштвене 
средине у поступку имплементације Плана и реализације планиране намене 
простора. 

Поступак Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
гробља у Макрешану, заснован је на: 

 начелу одрживог развоја – разматрању и укључивању битних аспеката 
животне и друштвене средине, заштићених природних добара и природних 
вредности, медијума животне средине и створених вредности у анализираној 
просторној целини, у фази Раног јавног увида, Нацрта и фази усвајања 
планског документа и утврђивању услова за заштиту и очување вредности 
природних ресурса и добара, предела односно рационално коришћење 
простора као предуслова за остваривање циљева одрживог развоја подручја 
Плана и подручја на које планска решења могу утицати; 

 начелу интегралности – представља обавезно укључивање у План услова 
заштите културних добара и природних вредности, односно услова свих 
заинтересованих органа, организација и имаоца јавних овлашћења у циљу у 
циљу очувања, и одрживог коришћење простора; 

 начелу предострожности – пажљиво планирање различитих намена 
простора, функција и садржаја Плана на начин да се спрече или смање 
негативни утицаји на животну средину, да се обезбеди њихово рационално 
коришћење и свођење на минимум ризик по животну средину; 

 начелу хијерархије и координације – односно усвајања и примени 
обавезујућих општих смерница заштите природног добра, животне средине и 
посебних мера заштите медијума животне средине и здравља становништва из 
Просторног плана Републике Србије, Просторног плана града Крушевца, 
Генералног урбанистичког плана Крушевца 2025, Плана генералне регулације 
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„Исток 3“, као обавезујућих, што 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 План и Извештај о Стратешкој процени утицаја 
Плана на животну средину; 

 начелу јавности – као кључном делу процеса, све у циљу информисања 
јавности о Плану 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, где јавност мора, пре 
доношења било какве одлуке, као и после усвајања Плана, имати приступ 
информацијама које се односе на План.  

1.1. Правни и плански основ Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану на животну средину  

Правни основ за израду Плана детаљне регулације гробља у Макрешану и 
Стратешке процене утицаја Плана на животну средину (Извештај о Стратешкој 
процени утицаја) чине: 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Макрешану („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 2/20); 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20); 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19); 

 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. 
гласник РС“, бр. 22/15); 

 Закону о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 
36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 
95/2018-др.закон  и 95/2018- др.закон); 

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10). 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације гробља у Макрешану и 
Стратешке процене утицаја Плана на животну средину представљају плански 
документи вишег реда: 

 Просторни план града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 4/11); 

 План генералне регулације „Исток 3“ („Сл. лист града Крушевац“, бр. 14/19). 

Услови надлежних институција, органа и предузећа, имаоца јавних овлашћења, 
од значаја за израду планског документа и процену могућих капацитета у простору 
планског документа: 

 Решење 03 бр. 020-1329/2 од 24.06.2020. године, Завод за заштиту природе 
Србије; 

 Услови бр. 1270/2 од 08.12.2020, године, Завод за заштиту споменика културе 
Краљево; 

 Услови 09.17.1. бр. 2017-243/20 од 12.06.2020. године, Министарство 
унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне 
ситуације у Крушевцу; 

 Услови бр. 8X.0.0.0.D.09.11-145531/2 од 09.06.2020.године, Електропривреда 
Србије, Огранак Електродистрибуција Крушевац; 
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 Услови бр. 953-11107/20-41 од 01.07.2020. године, Јавно предузеће „Путеви 
Србије“; 

 Услови бр. 06-07/9795 од 05.06.2020. године, Јавно предузеће „Србијагас“; 

 Услови бр. 159139/2-2020 од 08.06.2020. године, Телеком Србија. 

За израду Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
гробља у Макрешану (Извештаја о стратешкој процени утицаја), вредновање простора 
са аспекта еколошке прихватљивости планираних намена, избор најбоље понуђеног 
решења и предлагање смерница за ниже хијерархијске нивое и мера за заштиту 
природних вредности и чинилаца животне средине (ваздуха, земљишта, површинских 
и подземних вода), квалитета живота становништва и животне средине, поштована је 
следећа законска регулатива:  

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10); 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука 
УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 
132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20); 

 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, 14/16, 95/18-др.закон); 

 Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 
36/58); 

 Закон о заштити природе („Сл.гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10,14/16 и 
95/18);  

 Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18); 

 Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС“ бр. 112/15); 

 Закон о шумама („Сл.гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15  и 95/18); 

 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, 20/15 и 87/18); 

 Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС”, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 
112/15, 80/17 и 95/18); 

 Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18); 

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

 Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.111/09, 92/11 и 93/12); 

 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Сл. гласник РС“, бр.87/18); 

 Уредбa о еколошкoj мрежи („Сл. гласник РС", бр. 102/10); 

 Уредба о категоризацији водотоква („Сл. гласник СРС", бр. 5/68); 

 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); 

 Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 109/09 и 8/10); 

 Правилник о компензацијским мерама („Сл. гласник РС", бр. 20/10); 

 Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих 
врста биљака, животиња и гљива („Сл. гласник РС", бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 
98/16); 

 Правилник 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). 

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/50369
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/uredba%20o%20ekoloskoj%20mrezi.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/u%20lista%20projekata%20za%20procenu%20uticaja.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/u%20lista%20projekata%20za%20procenu%20uticaja.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/p%20kompenzacijske%20mere10.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/Pravilnik_o_proglasenju_i_zastiti_strogo_zasticenih_vrsta.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/Pravilnik_o_proglasenju_i_zastiti_strogo_zasticenih_vrsta.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/p%20o%20tipovima%20stanista10.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/p%20o%20tipovima%20stanista10.pdf
http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_podzakonski_akti/p%20o%20tipovima%20stanista10.pdf
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Поштовани су услови и смернице остале законске регулативе и стратешких 
докумената: 

 ЕУ Директива о стаништима (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992); 

 ЕУ Директива о птицама (Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979); 

 Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у 
доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Сл. 
гласник РС - Међународни документи“, бр. 38/09). 

1.1.1. Садржај и циљеви Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 

Садржај Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20). 

ДЕО I - ОПШТИ ДЕО 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 

1.1. Правни и плански основ за израду плана 

1.2. Обавезе, услови и смерннице из плана вишег реда и других докумената значајних за израду 
плана 

1.2.1. План генералне регулације  „ИСТОК 3“ („Сл. лист града Крушевца“, бр. 14/19) 

1.2.2. Остала планска документација од значаја за израду плана 

1.3. Опис обухвата плана са пописом катастарских парцела 

1.4. Опис постојећег стања  

1.4.1. Положај 

1.4.2. Природне карактеристике подручја 

1.4.3. Грађевинско подручје 

1.4.4. Начин коришћења простора  

1.4.5. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре 

1.4.6. Зеленило  

ДЕО II - ПЛАНСКИ ДЕО 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

2.1. Концепција уређења простроа 

2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена 

2.2.1. Урбанистички блок „А“ 

2.2.2. Урбанистички блок „Б“ 
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2.3. Биланс површина 

2.4. Урбанистички услови за уређење површина и објеката јавне намене 

2.4.1.Опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 

2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 

2.5. Урбанистички услови за уређење и изградњу мреже саобраћајне и комуналне инфраструктуре 

2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 

2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 

2.5.3. Електроенергетика  

2.5.4. ТК мрежа 

2.5.5. Енергофлуиди 

2.6. Услови уређења зеленила 

2.7. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по целинама или зонама који је 
потребан за издавање локацијских услова, односно грађевинске дозволе 

2.8. Услови и мере заштите планом обухваћеног подручја 

2.8.1. Услови и мере заштите непокретних културних добара и амбијенталних целина и заштите 
културног наслеђа 

2.8.2. Услови и мере заштите природе и природних добара 

2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 

2.8.4. услови и мере заштите од пожара  

2.8.5. Услови и мере заштите од елементарних непогода 

2.8.6. Сеизмика 

2.8.7. Услови прилагођавања потребама одбране земље и мере заштите од ратних дејстава 

2.9. Услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

2.10. Мере енергетске ефикасности објеката 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

3.1. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, односно 
препарцелације и урбанистичко-архитектонског конкурса 

3.2. Општи урбанистички услови за парцелацију, регулацију и изградњу 

3.2.1. Општи услови парцелације 

3.2.2. Општи услови регулације 
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3.2.3. Општи услови изградње  

3.3. Правила грађења по блоковима 

3.3.1. Правила грађења за блок „А“ 

3.3.2. Правила грађења за блок „Б“ 

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

4.1. Изградња у складу са одредбама плана 

5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШЕНЕ ОДРЕДБЕ 

5.1. Ступање на снагу плана 

 

Основни циљ израде и доношење Плана је стварање услова за решавање 
комуналних проблема, недостатака простора за сахрањивање у насељеном месту 
Макрешане , као и уређњење и опремање подручја Плана неопходних садржајима и 
комуналном инфраструктуром. 

План детаљне регулације је основ за утврђивање јавног интереса и дефинисање 
површина јавне намене. 

Циљ Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
гробља у Макрешану, је потреба да се простор, предмет стратешке процене утицаја, 
еколошки вреднује, уреди, заштити и користи у складу са еколошким критеријумима 
одрживог коришћења и заштите животне и друштвене средине. 

С тим у вези, поступак стратешке процене утицаја планских решења и избор набоље 
понуђене варијанте планског документа, врши се паралелно са фазама планирања 
прописаних Законом 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и Законом о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).  

1.1.1.1. Обухват Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 

Планом детаљне регулације обухваћен је простор који се налази у северозападном 
делу насеља Макрешане, односно локацију постојећег гробље. Северну границу 
Плана представља државни пут I Б реда бр.38, а са источне стране граница Плана је 
некатегорисани приступни пут постојећег гробља.  

Границом су обухваћене следеће целе катастарске парцеле: 2744, 2742/1, 2742/2, 
2742/3, 2741, 2740, 2739, 2738, 2737, 2736, 2735, 2734, 2753, 2752/1, 2752/2, 2751, 
2750, 2749, 2748, 2747, 2746, 2745, као и делови катастарских парцела: 2791, 2825, 
2824, 2823, 2821, 2820, 2819/1 и 2891/2, све КО Макрешане. Површина обухвата Плана 
је 2,01 ha. 

1.1.2. Постојећа и планирана намена површина 

1.1.2.1. Постојећа намена површина 

Предметно подручје се налази у грађевинском подручју насеља Макрешане уз 
државни пут I Б реда бр. 38  (Крушевац (Макрешане) - Блаце - Белољин. 

У обухвату Плана налази се површина која припада постојећем гробљу, са пратећим 
објектима као и неизграђене парцеле предвиђене за проширење гробља. 
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1.1.2.2. Планирана намена површина  

Планом детаљне регулације планира се изградња проширења постојећег гробља са 
пратећим елементима (гробна поља, капела и паркинг). Као предуслов за реализацију 
планираних садржаја, планирано је опремање комплетном комуналном 
инфраструктуром.  

На основу стечених услова и планираних потреба, подручје које се разрађује Планом 
подељено је на урбанистичке блокове, у складу са планираном организацијом и 
наменом простора.  

Урбанистички блок А - обухвата постојеће гробље и део приступног пута до гробља. 
Простор приступног пута је организован тако да се формира приступна саобраћајница. 
У оквиру овог блока налази се и објекат за организовање помена. 

Урбанистички блок Б - обухвата планирани простор за сахрањивање и део 
приступног пута. 

Простор приступног пута (са исрочне стране локације) је организован тако да се 
формира приступна саобраћајница са паркинг простором који се на њу директно 
наслања.  

Простор за сахрањивање организован је кроз гробна поља, испресецана потребним 
стазама. Простор опредељен за сахрањивање уоквирен је заштитним зеленилом. 
Главна колско пешачка стаза позиционирана је у централном делу локације пратећи 
нагиб терена, тако да се надовезује преко постојеће стазе и оствари функционалну 
везу са постојећим гробљем. 

У крајње североисточном  делу блока планира се изградња капеле око које је 
формиран комеморативни плато. 

Величина гробља проистекла је из демографских података за насељена места за које 
се гробље планира, као и из укупне доступне површине опредељене за гробље. 
Укупан број гробних места је 960 места, и то у једноструким гробовима 21, двоструким 
756 и троструких 183. У непосредној локацији капеле планирано је постављање чесме. 
Такође је планирано постављање контејнера за одлагање отпада. У овом блоку се 
планира и паркинг простор за путничка возила, укупан број паркинг места је 17 паркинг 
места.  

1.1.3. Хијерархијски однос са плановима вишег реда – планска усклађеност 

Као основ и обавезујуће еколошке смернице за израду Стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације гробља у Макрешану (Извештаја о 
стратешкој процени утицаја) од значаја је следећа стратешка, просторно планска и 
урбанистичка документација и подаци: 

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

 Регионални просторни план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и 
Расинског управног округ („Сл. гласник РС“, бр. 56/10) и Извештај о Стратешкој 
процени утицаја на животну средину; 

 Просторни план града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 4/11) ; 

 План генералне регулације „Исток 3“ („Сл. лист града Крушевац“, бр. 14/19). 

Просторни план Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 88/10) и Извештај о 
Стратешкој процени утицаја представља хијерархијски важан документ вишег реда 
од значаја пре свега, за опште циљеве и смернице заштите 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 
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том контексту, као општи циљеви ППРС и Стратешке процене утицаја ППРС, 
дефинисани су:  

 заштита основних чинилаца животне средине (ваздуха, воде, земљишта); 

 одрживо коришћење природних 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, изузетно пажљиво коришћење и у потпуности обезбеђен систем 
заштите, пре свега заштите од загађења и непланског коришћења.  

Као посебни циљеви ППРС и СПУ ППРС издвојени су: 

 заштита и одрживо коришћење вода и земљишта; 

 заштита ваздуха;  

 заштита биодиверзитета и станишта; 

 одрживо коришћење природних добара и заштита предела; 

 унапређење управљања отпадом (смањење количине, поновна употреба 
(рециклажа) и депоновање); 

 веће коришћење обновљивих извора; 

 смањење загађивања у урбаним, индустријским, пољопривредним и другим 
еколошки    угроженим подручјима и 

 смањење притиска од привредних, саобраћајних и стамбених активности на 
животну    средину. 

Регионални просторни план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и 
Расинског управног округ („Сл. гласник РС“, бр. 56/10) и Извештај о Стратешкој 
процени утицаја на животну средину 

Заштита простора:   

• животна средина: основна концепција подразумева интегрисање питања 
заштите животне средине у секторске развојне планове и политике, односно 
разматрање утицаја еколошких карактеристика приликом доношења будућих 
инвестиционих одлука; 

• подручја загађене и деградиране животне средине са негативним утицајима на 
човека, биљни и животињски свет и квалитет живота (урбана подручја, 
регионалне депоније, водотоци „ван класе”) - овој категорији припада Крушевац 
и водотоци четврте класе и „ван класе”; 

• приоритет је санција контаминираних индустријских локација (санација и 
ремедијација црних тачака - „hot spots”), побољшање квалитета површинских и 
подземних вода, очување и побољшање квалитета земљишта, израда 
стратешких карата буке, обезбеђење мониторинга и сталног надзора за 
индустријска постројења и модернизација мониторинга; 

• природни ресурси: заштита, уређење и коришћење природних система и 
ресурса подразумева одрживо коришћење пољопривредног земљишта, 
унапређење шума (превођење изданачких шума у високе, мелиорација, 
повећање шумских површина), санација и ремедијација загађених водотока 
(побољшање квалитета површинских и подземних вода тако да ни један потез 
није у квалитету „ван класе”), заштита изворишта водоснабдевања, 
успостављање све три зоне санитарне заштите, повећање обима коришћења 
обновљивих извора енергије; 

• природа, биодиверзитет, геонаслеђе и предео: заустављање антропогених 
притисака на вредности биодиверзитета и геодиверзитета и успостављање 
интегралног система заштите и одрживог коришћења природних ресурса и 
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катастра угрожености територије природним хазардима. Приоритетно је 
доношење акта о заштити хидроакумулације Ћелије и Мојсињских планина.  

Просторни план града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 4/11) и Извештај о 
стратешкој процени утицаја - заснива се на начелима одрживог развоја и садржи 
смернице и основне принципе намене простора, мреже насеља, концепцију развоја 
мреже линијске и комуналне инфраструктуре, развоја делатности и мере за 
подстицање равномерног развоја на целокупној територији, у складу са Извештајем о 
стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину. 

Приоритетна планска решења дефинисана су на основу усвојених стратегија, 
концепција развоја и донетих планова вишег реда, уз анализу постојећег стања и 
исказаних предности и ограничења по појединим областима.  

На основу разматраних питања и проблема у животној средини града Крушевца 
извршена је процена стања животне средине. На основу „еколошке матрице” 
предложена је просторна организација са смерницама и мерама за уређење, 
коришћење и заштиту простора и животне средине.  

У планираној просторној организацији града Крушевца, поштовани су основни 
еколошки принципи: 

• задржати, сачувати и штитити природно вредне и очуване екосистеме, као и 
просторе код којих капацитет животне средине није битније нарушен; 

• санирати и ревитализовати деградиране и угрожене екосистеме и санирати 
последице загађења, што се приоритетно односи на постојеће локације 
неконтролисаних сметлишта, локације неконтролисаних улива отпадних вода у 
приобаљу Западне Мораве, Расине, и других водених токова на овом подручју; 

• резервисати и чувати подручја која се из стратешких разлога не смеју 
загађивати и уништавати (изворишта водоснабдевања, заштитни појасеви, 
заштићена природна добра, зоне очуване природе); 

Дефинисани су оперативни задаци који подразумевају: 

 изградњу система еколошке безбедности у свим активностима у простору и 
животној средини; 

 уравнотежено коришћење простора и оптимално коришћење природних 
ресурса; 

 планирање најповољнијег, еколошки најприхватљивијег односа зона 
становања, привређивања (производње), рекреације и инфраструктуре; 

 планирање заштите вредних природних, амбијенталних и урбаних целина, зона 
и локација; 

 ефикасну заштиту изворишта водоснабдевања – зоне заштите;  
 ефикасну заштиту, доступност и презентацију природних и културних добара; 
 заштиту укупног диверзитета подручја; 
 заштиту високобонитетног и осталог пољопривредног, шумског и водног 

земљишта; 
 рационално коришћење природних ресурса, нарочито воде, енергије и 

сировина за грађевинске материјале; 
 управљање отпадом – регионални приступ, смањење количине отпада, 

повећање степена рециклирања и безбедно депоновање свих врста отпада; 
 избегавање стварања еколошких конфликата између зона привредних и 

производних активности и саобраћаја, са једне и становања, рекреације и 
заштићених добара, са друге стране; 

 примену критеријума и инструмената заштите животне средине од загађивања 
и стратешке процене утицаја при изради урбанистичких планова нижег реда за 
целине и зоне на територији општине; 

 примену критеријума и инструмената заштите животне средине од загађивања 
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и процене утицаја на животну средину при реконструкцији, адаптацији, промени 
намене постојећих објеката и изградњи објеката и постројења, потенцијалних 
извора загађивања; 

Дефинисана је и концепција управљања животном средином (заштите животне 
средине и просторни развој општине) заснована на: 

• стратегији управљања животном средином и примењеном систему заштите 
животне средине – заштити свих вредности, унапређењу стања, ремедијацији 
деградираних зона и локација, рекултивацији девастираних и еродираних 
подручја и мониторингу стања животне средине на целом подручју града 
Крушевца; 

• заштити и уређивању природних вредности и заштити ресурса,  
• заштити и презентацији природних и културних добара у обухвату Просторног 

плана; 
• одрживом развоју привредних грана које, уз помоћ савремене технологије и 

посебних мера заштите животне средине, треба да омогуће интензиван 
привредни раст и развој града Крушевца, 

• даље уређивање урбаног центра и руралних подручја, њихово повезивање са 
природним целинама у окружењу уз поштовање мера очувања предеоних и 
пејзажних вредности и капацитета животне средине; 

Кључна планска решења просторног значаја, која могу да угрозе или заштите животну 
средину, обухватају: 

• зоне и локације намењене радним и индустријским комплексима; 
• инфраструктурни коридори (саобраћајних, хидротехничких, топловодних и 

гасоводних); 
• мреже инфраструктурног и комуналног опремања и покривања територије 

(изградња канализационих мрежа са системима за пречишћавање отпадних 
вода, водоводних, топловодних и гасоводних мрежа); 

• управљање отпадом и изградња постројења (трансфер станице, рециклажних 
дворишта, рециклажних острва) за управљање отпадом; 

 
План генералне регулације „Исток 3“ („Сл. лист града Крушевац“, бр. 14/19). 
Објекти и површине немењене комуналним делатностима на подручју Плана је 
гробље. У обухвату плана се задржава постојеће гробље и планирано је његово 
проширење. У оквиру гробља може се планирати део за посебне врсте укопа и друге 
верске конфесије. Све грађевине које се изводе за потребе гробља морају бити 
комунално опремљене.  Изградња нових објеката, спратности П, а у функцији основне 
намене простора је дозвољена, у складу са потребама корисника простора. Могуће 
интервенције на постојећем гробљу су и дефинисање заштитног зеленог појаса према 
стамбеном насељу, одржавање постојећих гробних места и сл.  

Простор за сахрањивање - Oднос једноструких, двоструких и троструких гробних 
места планирати у приближном односу за једноструко гробно место од 8-10%, за 
двоструко гробно место од 75-80%, за троструко гробно место од 12-15%. Стазе које 
повезују гробове, унутар гробних поља, планирати минималне ширине 1m, а главне 
пешачке стазе минималне ширине 2m. Бочни размак између гробова планирати 
минималне ширине 0,5m а размак између редова гробова минималне ширине 0,6m.  

Зеленило гробља - Зеленило гробља је специфична категорија зеленила са 
заштитном и декоративном улогом. Учествује у стварању повољнијих микроклиматских 
услова због чега треба обезбедити услове за садњу високог лишћарског дрвећа. У 
естетском смислу, зеленило треба да створи мирну и достојанствену атмосферу са 
доста четинарских форми и сведеним колоритом. 
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1.2. Приказ стања животне средине на подручју Плана 

За поступак стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану коришћени су подаци о простору из постојеће просторно-планске, 
урбанистичке, техничке документације, остале доступне документације као базе 
података, али пре свега подаци добијени увидом стања на терену, евидентирањем и 
идентификацијом извора загађивања на анализираном подручју. 

На основу анализе постојећег стања и процењених потенцијалних утицаја, извршена је 
процена еколошког капацитета простора и животне средине за планиране намене. 

1.2.1. Приказ постојећег стања са аспекта заштићених природних добара 

На основу увида у постојећу документацију и према Решењу о условима заштите 
природе 03 бр. 020-1329/2 од 24.06.2020. године, Завода за заштиту природе Србије и 
увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, 
утврђено је да се простор у обухвату Плана не налази  унутар заштићеног подручја за 
које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату 
еколошке мреже. 

1.2.2. Приказ постојећег стања са аспекта културних добара 

Увидом у постојећу планску документацију вишег реда и на основу Услова бр.1270/2 
од 08.12.2020.године Завода за заштиту споменика културе Краљево у границама 
Плана налази се археолошко добро Старо гробље које ужива претходну заштиту по 
сили закона. Локалитет се налази на узвишењу са леве стране пута Сталаћ-Крушевац, 
у непосредној близини праисторијског локалитета Орнице. 

Из документације коју је Заводу уступио Народни музеј у Крушевцу може се сазнати да 
су надгробни споменици облика грубо отесаних камених плоча. С обзиром да 
споменици нису детаљно описани, прецизно датовање није могуће, па се некропола 
на основу аналогних примера фунерарне праксе, прелиминарно може определити у 
средњи век или период отоманске власти. Приликом рекогносцирања 2001. године 
надгробне плоче нису потврђене, што упућује да су надземни делови гробних целина у 
међувремену девастирани, што не значи да су и укопи покојника трајно уништени. 

Ради заштите културног наслеђа неопходно је испоштовати мере техничке заштите 
приликом коришћења планског подручја које је прописао Завод за заштиту споменика 
културе.  

1.2.3. Климатске карактеристике и  метеоролошки показатељи 

Климатски и метеоролошки услови представљају битан фактор за одређивање стања 
животне средине и процену утицаја планираних активности на посматраном простору. 
Метеоролошке прилике се најчешће дефинишу помоћу просторних и временских 
варијација струјања, температуре, влажности и интензитета зрачења. За процену 
распростирања и дисперзије аерозагађења значајна је честина јављања тишине и 
температурних инверзија. 

Просечна годишња температура је око +10,8оC. Најхладнији месец је јануар са 
просечном температуром од +0.8оC. Најтоплији месец је јул са просечном 
температуром од +27 оC. Под осунчавањем подразумева се дужина трајања сунчевог 
сјаја. Средња годишња сума осунчавања изражена у часовима сијања Сунца је 1789,8 
сати. Средњи број тропских дана је 28,2 дана годишње, са периодом јављања од маја 
до октобра и то највише у августу 10,3 дана и јулу 8,8 дана. 

Падавине на подручју града Крушевца су неравномерно распоређене како по 
месецима, тако и по појединим местима. Годишње количине падавина су релативно 
мале (647,5mm). Највише падавина се излучи у пролећним и летњим месецима, 
односно у вегетационом периоду (369,1mm) што је 57% средње годишње висине 
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падавина, што представља повољан плувиометријски режим. Просечан број дана са 
снежним покривачем је 46,9 дана годишње. Средња годишња релативна влага 
ваздуха износи 77%. Највећа влажност ваздуха је у зимским месецима (85,9-83.9%), а 
најмања у летњим месецима (74.4-71.6%), што је повољно јер сувљи ваздух смањује 
летњу оморину и чини овај простор климатски погоднијим, тако да се годишњи ток 
влажности карактерише као умерено влажан. 

 

 

 

 

 

 

За израчунавање количине процедних вода, коришћени су подаци о падавинама у 
последњих десет година како би се осигурало да сви прорачуни буду урађени тако да 
обезбеђују сигурност. У Табели бр.1 приказани су подаци о падавинама из последњих 
десет година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр.1: Просчна температура и падавине - 
град Крушевац (https://www.meteoblue.com) 

 

Слика бр. 2: Облачни, сунчани кишни дани - 
град Крушевац (https://www.meteoblue.com) 

 

Слика бр. 3: Максималне температуре – 
град Крушевац (https://www.meteoblue.com) 

 

Слика бр. 4: Количина падавина – град 
Крушевац  (https://www.meteoblue.com) 

https://www.meteoblue.com/
https://www.meteoblue.com/
https://www.meteoblue.com/
https://www.meteoblue.com/
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Табела бр.1: Годишњи подаци о падавинама (2010-2019) 

Просечни удео падавина, које ће утицати на настајање процедних вода, је врло висок 
(70%). 

Ветар је веома важан климатски елемент. На територији града Крушевца 
најзаступљенији је јужни ветар 14,2%, а најмању учесталост има југозападни ветар са 
3,8%, док у току године највећу честину јављања имају тишине (С) са 18,2%. Највећа 
брзина ветра од 24,4m/s забележена је за западни и северозападни ветар. 

 

           

 

1.2.4. Приказ постојећег стања са аспекта квалитета ваздуха 

Квалитет ваздуха и аерозагађеност на подручју Плана може се проценити на основу 
идентификације потенцијалних извора загађивања и опсервацијом на терену. Сви 
извори загађења су сврстани према физичким и просторним карактеристикама у три 
основне категорије извора (тачкасти, површински и линијски), а према врсти 
загађујућих материја на изворе са продуктима сагоревања фосилних горива и на 
индустријске изворе. Тачкасти извори представљају изоловане тачке са великом 
емисијом загађујућих материја (индустријски погони, топлане, котларнице) или 
индустријске погоне са одређеним специфичним технологија производње. Површински 
извори представљају групу одређеног броја малих извора, распоређених по 
одређеним зонама. То су простори са ложиштима за загревање стамбених просторија 
или подручја на којима је заступљен аутомобилски саобраћај са малом густином. 

Година Град Крушевац Јединица  

2010 753 mm 

2011 486.1 mm 

2012 658.1 mm 

2013 603.4 mm 

2014 986.4 mm 

2015 615.7 mm 

2016 933.1 mm 

2017 578.3 mm 

2018 799.1 mm 

2019 588.5 mm 

ПРОСЕК 700.17 mm 

Слика бр. 6: Брзина ветрова - град 
Крушевац  (https://www.meteoblue.com) 

 

Слика бр. 5: Ружа ветрова - град 
Крушевац 

(https://www.meteoblue.com) 

 

https://www.meteoblue.com/
https://www.meteoblue.com/
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Линијски извори загађења су друмски, железнички и авио саобраћај велике густине на 
градским примарним саобраћајницама као и на великим саобраћајним коридорима 
који повремено пролазе поред насеља, или пролазе кроз сама насеља. На основу 
годишњег извештаја о стању квалитета ваздуха у Републици Србији из 2019. године, 
Агенције за заштиту животне средине, урађена је анализа емисије загађујућих 
материја (емисија оксида сумпора и емисија оскида азота). На следећим сликама дата 
је просторна расподела емисије оксида сумпора и азота у Републици Србији. 

   

 

 

 

Оцена квалитета ваздуха, по зонама и агломерацијама, за 2019. годину, приказана је 
на Слици бр.9. 

Тако извршена категоризација представља 
званичну оцену квалитета ваздуха за 2019. годину 
и она гласи:  

 I категорија, чист ваздух или незнатно 
загађен ваздух (где нису прекорачене граничне 
вредности нивоа ни за једну загађујућу материју);  

 II категорија, умерено загађен ваздух у 2019. 
години није био ни у једној агломерацији;  

 III категорија, прекомерно загађен ваздух 
(где су прекорачене граничне вредности, ГВ, за 
једну или више загађујућих материја). 

На основу овако извршене категоризације може се 
закључити да подручје града Крушевца, односно 
Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 
припада I категорији. 

 

 

 

Слика бр. 7: Просторна расподела 
емисије оксида сумпора по општинама 

Слика бр. 8: Просторна расподела 
емисије оксида азота по општинама 

Слика бр. 9: Категорије квалитета 
ваздуха у 2019. години 
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Обухват Плана се налази у подручју где нема идентификованих значајних извора 
загађивања ваздуха. Као највећи мобилни извор аерозагађења идентификован је 
саобраћај који се одвија на околној саобраћајници (Државни пут Iб реда бр. 38, 
Крушевац (Макрешане) - Блаце – Белољин). Саобраћај представља извор 
специфичних полутаната, који настају емисијом продуката потпуног и непотпуног 
сагоревања горива и мазива. Из мотора са унутрашњим сагоревањем емитују се 
полутанти NОx, SОx, CО, CО2, CxHу, оксиди олова, чађ, чија је концентрација у околини 
саобраћајнице у директној зависности од интензитета саобраћаја, карактеристика 
саобраћајнице и абиотичких фактора окружења. 

1.2.5.Приказ постојећег стања са аспекта квалитета вода (површинских и 
подземних) 

Квалитет површинских и подземних вода је битан параметар у оцени стања животне 
средине. Подручју плана спада у безводне, без површинских водотока, док подземне 
воде нису довољно истражене 

Заштита квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама и 
активности којима се њихов квалитет штити преко мера забране, превенције, 
обавезних мера заштите, контроле и мониторинга, у циљу очувања живог света, 
постизања стандарда квалитета животне средине, спречавање загађења, 
површинских вода, подземних вода и обезбеђење несметаног коришћења вода за 
различите намене. 

1.2.6. Приказ постојећег стања са аспекта буке 

У границама Плана детаљне регулације гробља у Макрешану, бука се може јави у току 
лимитирајућег периода изградње паркинга, платоа, помоћних објеката (рад 
грађевинских машина), бука изазвана саобраћајем и евентуално музиком за 
испраћање у оквиру церемоније сахрањивања на гробљу. Доминантан извор буке 
јесте саобраћај због непосреде близине Државног пута Iб реда бр. 38. 

Табела бр. 2: Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору 

Зона 
Намена простора 

Ниво буке у dB (A) 

За дан и вече За ноћ 

1 
Подручја за одмор и рекреацију, 
болничке зоне и опоравилишта, 
културно-историјски локалитети, велики 
паркови 

50 40 

2 Туристичка подручја, кампови и школске 
зоне 

50 45 

3 
Чисто стамбена подручја 

55 45 

4 Пословно-стамбена подручја, трговачко-
стамбена подручја и дечја игралишта 

60 50 

5 
Градски центар, занатска, трговачка, 
административно-управна зона са 
становима, зона дуж аутопутева, 
магистралних и градских саобраћајница 

65 55 

6 
Индустријска, складишна и сервисна 
подручја и транспортни терминали без 
стамбених зграда 

На граници ове зоне бука не сме 
прелазити граничну вредност у зони са 

којом се граничи 

У циљу заштите од појаве прекомерне буке, обавезне су мере превенције, мере за 
спречавање и отклањање извора и мере заштите од штетних ефеката буке у обухвату 
Плана детаљне регулације гробља у Макрешану.  
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1.2.7. Приказ постојећег стања са аспекта геоморфолошких и педолошких  
карактеристика терена 

Геоморфолошке карактеристике подручја плана и подручја Крушевца, условљене су 
положајем у западноморавској долини, где су развијене простране алувијалне равни 
доњег тока Западне Мораве и Расине са израженим језерским и речним терасама.  

У обликовању рељефа на подручју плана најзначајнију улогу имају процеси млађе 
геолошке историје, обликовањем речних тераса, као и дејство егзогених сила у долини 
Западне Мораве, где је формирана Сталаћка клисура, као специфичан пример 
епигенетске долине. 

Геолошке карактеристике терена представљене су речним и језерским седиментима и 
чине их класичне пелитске и карбонатне формације МОРСКИ САРМАТ И ПОНТ, 
развијен запано од Карпата – Панонски басен, а све речне терасе пружају различите 
погодности за изградњу.   

Подручје плана се налази на прелазу ниже у вишу терасну раван, са надморском 
висином од 152m у североисточном делу до 166m у јужном делу плана, тако да је 
терен широко отворен према западу и северозападу.   

Педолошки састав земљишта чини гајњача на сувљим и оцедним теренима, где се 
налазе већи комплекси пољопривредног земљишта.  

1.2.8. Приказ постојећег стања са аспекта хидрографских и хидролошких 
карактеристика подручја 

Хидрографска мрежа на простору Крушевца је веома развијена. Западна Морава је 
највећа и најважнија река, површина слива на подручју Крушевца износи  654,5km2, а 
дужина тока 25km. Укупан пад Западне Мораве је само 19m (надморска висина на 
улазном делу је 153m н м. а на излазном 134m н.м.). Овако мали пад условио је споро  
кретање речне воде, меандрирање и формирање спрудова и ада. 

Слив реке Расине, који уједно припада Западно-Моравском сливу, заузима површину 
од 373,9km2, дужину од 603km и има пад од 125m, а улива се у З. Мораву на 135m н.м. 

Градско насеље није озбиљно угрожено поплавама, због постојања одбрамбених 
насипа, али систем одбрамбених насипа и регулације корита З. Мораве и притока није 
завршен. Анализе  квалитета воде З. Мораве (након улива главног колектора фекалне 
канализације) показују да је вода најчешће изван оквира прописане класе (II-б) и 
прелази у категорију река III класе или ван класе.  

Експлоатација песка као грађевинског материјала у долинама река је често велики 
проблем јер се не спроводе све потребне техничке и технолошке мере.  

Терени на подручју плана спадају у безводне, без површинских водотока, док 
подземне воде нису довољно истражене. 

1.2.9. Приказ постојећег стања са аспекта сеизмичности терена 

На основу доступних карата сеизмичких хазарда, територија града Крушевца у целини 
припада зони 8° MCS, што означава условну повољност са аспекта сеизмичности, зону 
са умереним и условно повољним степеном угрожености и средњом вероватноћом 
појаве потреса. 

Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа за 
изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и кроз трасирање коридора 
комуналне и техничке инфраструктуре дуж саобраћајница и зелених површина на 
одговарајућем растојању од објеката. Ради заштите од земљотреса, планирани 
објекти мора да буду реализовани и категорисани према прописима и техничким 
нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима. 
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Слика бр. 10: Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година 

1.3. Приказ стања инфраструктурне опремљености у обухвату Плана 

1.3.1. Саобраћајна инфраструктура  

Простор обухваћен Планом детаљне регулације оивичен је делом локалне 
саобраћајнице са североисточне стране, без асфалтног коловозног застора и са 
неадекватним профилом за двосмерни саобраћај и делом Државног пута IБ реда бр. 
38 (Крушевац – Блаце – Белољин ), са севрнозападне стране. 

У функционалном смислу саобраћајница за приступ гробљу представља ободну 
саобраћајницу за посматрани простор, и служи као приступна саобраћајница. 
Транзитни саобраћај за предметни простор се одвија ободном локалном 
саобраћајницом и служи за непосредни приступ гробљу од стране корисника. 

На планском подручју нема уређених паркинг места на јавним површинама. Предвиђа 
се изградња управног паркирања на саобраћајници О2-О3 укупног капацитета 18 п.м. 
за путничка возила,где год је могуће, завршну обраду простора за паркирање 
предвидети са растер плочама, чиме се постиже повећање процента зеленила у 
простору Плана. Паркирање на коловозу саобраћајница на простору плана није 
дозвољено. 

1.3.2. Водна инфраструктура 

Постојеће гробље је прикључено на уличну водоводну мрежу. На локацији постојећег 
гробља постоји водомерни шахт који је опремљен водомером са одговарајуђим 
вентилима. 
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Потребно је водоводну мрежу довести до локације која је предвиђена за проширење 
постојећег гробља. Прикључак остварити у постојећем водомерном шахту после 
водомера. 

У оквиру простора се планира постављање три јавне чесме. Минимална димензија 
новопланиране водоводне линије је Ø20мм. 

Услови изградње 

 материјал цеви од којих се гради водоводна мрежа мора одговарати нашим 
стандардима уз обавезно атестирање;  

 минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 0,8м до темена 
цеви.  

 приликом укрштања водоводне цеви треба да буду изнад канализационих;  

 цеви обавезно поставити на постељици од песка;  

 мора се градити од материјала који су атестирани, хигијенски исправни и 
одобрени, 

 мора се обезбедити апсолутна водонепропусност цевовода и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако доступни и приступачни ради 
интервенције; 

 цевоводи се у рову постављају тако да буде обезбеђена заштита од смрзавања, 
статичких и динамичких оптерећења; 

 изнад и испод ових инфраструктурних објеката се не смеју постављати било 
какви други објекти; 

 димензионисање водоводне мреже се врши хидрауличким прорачуном 

1.3.3. Канализациона мрежа 

На подручју Плана детаљне регулације не постоји изграђена јавна канализациона 
мрежа. 

Одвод воде од чесми мрежом затворених канала довести-укључити на новопланирани 
сенгруб која ће се изградити у оквиру граница планског документа. Услед недостатка 
јавне канализације није дозвољено површинско одводњавање од чесме која ће се 
градити у оквиру простора.  

Обавезно обезбедити потпуну водонепропусност сенгруба и потребно је уговором 
обезбедити овлашћеним привредним субјектом, редовно одржавање сенгруба и 
његово пражњење са одводом на одређену градску депонију. 

Минмални профил канализационе мреже износи Ø150мм. Минимални пад цеви износи 
0.8%, а максималани 11.0%. 

Атмосферске воде се ни у ком случају не смеју одводити у сабирну јаму – сенгруб. 

Канализацију отпадних вода са локације прикључити на јавну (уличну) канализацију по 
њеној изградњи. 

1.4. Карактеристике животне средине у зонама где постоји могућност да 
буде изложена значајним утицајима 

Простор у обухвату Плана детаљне регулације гробља у Макрешану чини површина 
под постојећим гробљем и део целине намењене проширењу гробља.  

Значајнији утицаји на животну средину могу се очекивати у зони планираног 
проширења, које представља изворе потенцијано негатинивних утицаја по животну 
средину. Реализација зоне проширења гробља може утицати на квалитет вода 
(подземних, пре свега) и земљишта. Утицаји планиране намене зависиће од претходне 
припреме терена, инфраструктурног опремања и реализације зоне заштитног 
зеленила. Значајнији утицаји на животну средину могу се очекивати: 
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• на земљиште, површинске, атмосферске и евентуалне потенцијалне подземне 
воде;  

• на вегетацију и фауну; 
• на зоне становања источно од границе Плана; 

Оцена прихватљивости у простору дата је кроз аналитичку процену могућег утицаја 
гробља на животну средину и обавезне мере заштите. Ова локација је прихватљива 
јер представља проширење постојећег, где постоји функционална веза, добра 
саобраћајна повезаност и приступачност и довољан просторни капацитет. 

1.5. Разматрана питања и проблеми животне средине у обухвату Плана 

У поступку стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
гробља у Макрешану, 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.  

На простору обухваћеном Планом детаљне регулације су вреднована и разматрана 
следећа питања стања животне средине: 

 стање и квалитет ваздуха,  

 стање и квалитет површинских вода,  

 стање и квалитет земљишта, 

 ниво буке и вибрација,  

 управљање отпадом, 

 управљање акцидентима 

Разматрани су проблеми и еколошки конфликти у простору кроз однос Плана и 
окружења, односно утицаји Плана на окружење и утицаји из окружења на подручје 
Плана. 

На основу могућих конфликата, проблема  али и потенцијала у простору обухваћеном 
Планом и постојећих могућности и условљености из документације вишег реда, 
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. 

Кроз поступак стратешке процене утицаја на животну средину планског документа, 
разматрани су сви евидентирани утицаји и ограничења за процес могућег и еколошки 
прихватљивог планирања, избора и увођења планираних намена, планираног уређења 
простора за одрживи и еколошки прихватљив развој планског подручја са планираним 
мерама превенције, спречавања, умањења штетних утицаја и последица по животну 
средину, мерама заштите и мониторинга животне средине.  

1.6. Приказ варијантних решења Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану 

Гробља представљају специфичне комуналне објекте (површине). Плановима вишег 
реда се утврђује рејонизација гробаља, (на основу гравитационог подручја, 
традиционалних навика локалног становништва, услова и капацитета локације). 
Локација гробља у насељу Макрешане представља део мреже дефинисане Планом 
генералне регулације „Исток 3“ („Сл. лист града Крушевца ”, бр. 4/19) на основу 
релевантних показатеља, па стога у фази израде Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану, нису разматрана варијантна решења са аспекта варијантних локација.  
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У наведеном процесу, пре свега у фази раног јавног увида и упознавања јавности са 
циљевима планског документа, узети су у обзир захтеви ималаца јавних овлашћења, 
заинтересоване јавности на планирано концептуално решење простора у границама 
планског документа. 

Предлог планиране намене и планираног инфраструктурног опремања, мора бити 
дефинисан правилима грађења и правилима уређења са интегрисаним  мерама 
заштите животне средине, пре свега у контексту заштите ваздуха, површинских и 
подземних вода, земљишта, заштите од буке, управљања отпадом и потенцијалних 
ризика од акцидената.  

Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину разматранa су два могућа 
варијантна решења:  

Варијанта I - да се План детаљне регулације гробља у Макрешану усвоји и 
имплементира, према условима и еколошким критеријумима; 

Варијанта II - не усвајање Плана детаљне регулације гробља у Макрешану. 

Утицаји стратешког карактера и укупни ефекти Плана на животну средину могу се 
утврдити кроз процену и поређење постојећег стања, постојеће намене и функције 
простора, циљева и планских решења, односно поређењем разматраних могућих 
варијантних решења Плана. 

1.6.1. Приказ варијантног решења заштите животне средине у Плану 

Варијантно решење усвајања и реализације (имплементације) Плана детаљне 
регулације гробља у Мкрешану (Варијанта I), представља механизам управљања 
простором и животном средином у функцији одрживог развоја и омогућава: 

 управљање простором на еколошки прихватљив и одржив начин; 

 поштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из 
планова на вишем хијерархијском нивоу; 

 најрационалније функционално и организационо повезивање са локацијом 
постојећег гробља; 

 најрационалније коришћење простора и постојећих пратећих садржаја гробља; 

 поштовање смерница и мера планова вишег реда за уређење и грађење на 
подручју Плана;  

 континуирано (фазно) инфраструктурно и комунално опремање и уређење 
подручја Плана; 

 најефикасније контроле стања животне средине; 

 оптимално коришћење и очување укупног капацитета зоне заштите (заштитно 
зеленило); 

 обавезан третман свих отпадних вода. 

1.6.2. Приказ варијантног решења не реализовања Плана 

Варијантно решење не усвајања Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 
(Варијанта II), може за последицу имати: 

 нарушавање основног концепта дугорочног одрживог развоја и стратешких 
смерница развоја планског подручја;  

 недостатак мера и инструмената за управљање простором на еколошки 
прихватљив и одржив начин; 

 повећан степен ризика од загађивања животне средине услед неконтролисаног 
управљања простором;  

 ризик од загађивања животне средине услед неадекватне инфраструктурне и 
комуналне опремљености простора (генерисање отпада и отпадних вода, 
загађења ваздуха, земљишта, вода, појава ерозионих процеса); 
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 непланска реализација активности на локацији, које не испуњавају претходне 
услове заштите простора и животне средине; 

 угрожавање квалитета ваздуха, вода, земљишта и здравља становништва; 

 непоштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из 
планова на вишем хијерархијском нивоу. 

1.6.3. Приказ најповољнијег варијантног решења са аспекта заштите животне 
средине 

У поступку процене стратешких утицаја Плана детаљне регулације гробља у 
Мкрешану и планских решења, разматрана су варијантна решења (усвајање и не 
усвајање, односно реализације и не реализације предложених планских решења) како 
би се извршило поређење и вредновање за избор боље понуђене варијанте са 
аспекта заштите простора, заштите природе и животне средине, заштите здравља 
становништва и биодиверзитета. Предложена варијантна решења вреднована су са 
аспекта: 

 успостављања интегралне контроле у простору; 

 избора мера заштите здравља становништва;  

 могућности реализације планираних намена у простору, односно проширењр 
комуналне делатности-гробља, на принципима одрживости и економске и 
еколошке прихватљивости;   

 контроле, мониторинга и заштите природе и животне средине; 

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

 природне вредности - квалитет ваздуха, површинске и подземне воде, 
земљиште; 

 културно наслеђе; 

 створене вредности (демографске карактеристике); 

 предеоне и пејзажне карактеристике подручја; 

 инфрструктурну и комуналну опремљеност подручја; 

 просторне и урбанистичке услове и параметре и могућност контролисаног 
урбанистичког и еколошког управљања простором. 

Eколошки прихватљивије решење је оно које омогућава: 

 примену мера за спречавање негативних утицаја у простору и животној средини; 

 рационално коришћење земљишта, као важног ресурса у планској поставци; 

 спровођење мера заштите животне средине, заштите природних и културних 
вредности и  мониторинга животне средине; 

 примену еколошких начела и принципа одрживог развоја. 

План са дефинисаном наменом површина, дефинисаним урбанистичким правилима, 
интегрисаним мерама заштите животне средине, заштите природних и културних 
вредности и добара, прописаним условима управљања удесима, представља најбоље 
понуђено варијантно решење предложено у Плану детаљне регулације гробља у 
Макрешану, јер омогућава остваривање постављених циљева концепта дугорочног 
одрживог развоја и концепта заштите животне средине и здравља становништва 
анализиране шире просторне целине.  
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1.7. Резултати претходних консултација са надлежним институцијама, 
заинтересованим органима, организацијама, предузећима и имаоцима 
јавних овлашћења 

У поступку израде Плана детаљне регулације гробља у Макрешану и Стратешке 
процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 
(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, имаоца 
јавних овлашћења: 

 Решење 03 бр. 020-1329/2 од 24.06.2020. године, Завод за заштиту природе 
Србије; 

 Услови бр. 1270/2 од 08.12.2020, године, Завод за заштиту споменика културе 
Краљево; 

 Услови 09.17.1. бр. 2017-243/20 од 12.06.2020. године, Министарство 
унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне 
ситуације у Крушевцу; 

 Услови бр. 8X.0.0.0.D.09.11-145531/2 од 09.06.2020.године, Електропривреда 
Србије, Огранак Електродистрибуција Крушевац; 

 Услови бр. 953-11107/20-41 од 01.07.2020. године, Јавно предузеће „Путеви 
Србије“; 

 Услови бр. 06-07/9795 од 05.06.2020. године, Јавно предузеће „Србијагас“; 

 Услови бр. 159139/2-2020 од 08.06.2020. 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, предузећа, имаоца јавних овлашћења 
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, капацитета и квалитета простора, односно заштита животне средине, 
одрживо и рационално коришћење расположивих природних ресурса и створених 
вредности на подручју планског документа и просторној целини којој припада. 

Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације гробља у Макрешану дефинисани су и изведени из општих и 
посебних циљева и захтева заштите простора и животне средине утврђених у 
плановима и секторским документима вишег реда, доступне документације просторног 
уређења, инфраструктурног и комуналног опремања од значаја за ово подручје, 
услова ималаца јавних овлашћења и институција, као и значајних питања, постојећих 
просторних и еколошких проблема у обухвату Плана.  

Еколошком проценом Плана, у циљу остваривања општих и посебних циљева заштите 
простора и животне средине, је обезбеђен приказ могућих утицаја планираних намена 
на животну средину, као и смернице за даље поступање при имплементацији Плана. 

2.1. Општи циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације гробља у Макрешану 

Повод за израду Плана детаљне регулације гробља у Макрешану је стварање 
планског основа за проширење постојећег гробља у насељу Макрешане и комуналног 
опремања планског подручја, за даљи одрживи развој. Непосредни циљ израде 
планског документа је стварање планског основа за утврђивање правила уређења, 
правила грађења и мера заштите животне средине, у складу са правилама и 
смерницама планова ширег подручја. 

Циљ Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације гробља у Макрешану, је 
потреба да се простор, предмет стратешке процене утицаја, еколошки вреднује, 
уреди, заштити и користи у складу са еколошким критеријумима одрживог коришћења 
и заштите животне и друштвене средине, заштите природних и културних вредности. 

Дефинисање општих циљева Стратешке процене утицаја извршено је на основу 
смерница, захтева и циљева заштите животне средине проистеклих из планских 
докумената вишег реда, постојећег стања и капацитета простора подручја Плана и 
захтева за управљање животном средином подручја Плана. Стратешки циљеви 
заштите животне средине дати одредбама планова вишег реда и секторским 
стратегијама, представљају полазне основе за дефинисање општих циљева 
Стратешке процене утицаја, којима се поставља оквир за даљу разраду и дефинисање 
посебних циљева и избор индикатора за мерење и праћење њихових остваривања.  

Општи циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Макрешану су: 

 очување и унапређење животне средине на подручју Плана детаљне 
регулације, непосредном и ширем подручју; 

 инфраструктурно опремање и комунално уређење планског подручја. 

 заштита земљишта, подземних и површинских  вода од загађења и очување и 
унапређење квалитета затеченог стања; 

 контролисани развој подручја уз примену мера заштите животне средине; 

Општим циљевима је постављен оквир за даљу разраду и дефинисање посебних 
циљева и избор индикатора за мерење и праћење њихових остваривања, све у циљу 
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управљања животном средином и одрживог просторног развоја подручја Плана 
детаљне регулације гробља у Макрешану. 

 

Табела бр. 2 – Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Макрешану  

Општи циљеви Посебни циљеви Индикатори 

Очување и унапређење животне 
средине на подручју Плана 
детаљне регулације, непосредном 
и ширем подручју 

Очување и унапређење постојећих 
природних и блиско-природних 
елемента у обухвату Плана 

 

Ниво, тип и степен пејзажног уређења 

 

Програм управљања отпадом на 
подручју Плана 

 

Спроведене мере за спречавање 
акцидената и елиминисање ризика на 
предметном пројекту планског подручја 

 

Управљање отпадом, забрана 
депоновања свих врста отпада ван 
простора намењених за ту намену 

Спречавање појаве акцидентних-
(удесних) ситуација на планском 
подручју 

 
Пејзажно уређење, (предео и пејзаж) 
и укупна биолошка разноврсност на 
подручју Плана 
 

Заштита земљишта, подземних и 
површинских  вода од загађења и 
очување и унапређење квалитета 
затеченог стања 

 

Заштита и очување квалитета вода Квалитет површинских и подземних 
вода (pH, HPK, BPK5) 

 

Стање санитарне заштите 

 

Број корисника прикључених на 
канализациону  

 

Квалитет површинских и подземних 
вода 

 

 

Појава ерозионих процеса 

 

 

 

Здравствени статус локалног 
становништва, број становника изложен 
утицајима 

Забрана изливања и просипања 
свих врста отпадних вода пре 
претходног третмана 
(пречишћавања) до прописаниг 
нивоа, у складу са релевантном 
законском регулативом 

Рационо коришћење земљишта као 
природног ресурса 

Препознавање и деловање на  
неочекиване и непланиране 
ситуације како би се избегле или 
спречиле околности које воде до 
акцидената на локацијама у 
обухвату Плана и непосредном 
окружењу 

Заштита задравља становништва 

 

Спречавање појаве ерозије и 
ерозионих процеса на локацији 

Заштита природе планског 
подручја 

 

 

 

 

Управљање отпадом на локацији 

 

Стање приступних саобраћајница, 
оперативних платоа, број паркинг места 

 

Изведени радови на изградњи 
канализационе мреже или септичке јаме 
као прелазног решења, и атмосферске 
мреже и таложника сепаратора уља и 
масти 

Комунална опрема на локацији, 
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Заштита биодиверзитета, предеоних 
вредности од значаја за План, 
контактних зона и ширег окружење 

 

организација и ниво управљања 

 

Квалитет пречишћених отпадних вода и  
квалитет воде реципијента  

  
Унапређење животне средине у зони 
гробља и непосредном окружењу 
 

 

Контролисани развој подручја уз 
примену мера заштите животне 
средине 

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

 

 

Степен изграђености, уређеност 
подручја, инфраструктурне 
опремљености и уређености 
(осветљење, ограђивање), мобилијар 

 

Организација гробљанског простора 

 

Архитектонски услови 

  

Број покренутих поступака процене 
утицаја на животну средину 

 

Саобраћајна повезаност и степен 
доступности локације гробља, 
развијеност мреже саобраћајница, 
стање саобраћајница 

Добра доступност локације  

Комунално и инфраструктурно 
опремање локације 

Покретање поступка процене утицаја 
на животну средину за планиране 
пројекте, потенцијалне изворе 
негативних утицаја на медијуме 
животне средине, квалитет и 
капацитет животне средине  

 

2.2. Посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Макрешану утврђени су на основу анализе стања животне 
средине, значајних и битних питања, проблема, ограничења и потенцијала планског 
обухвата, као и приоритета за решавање еколошких проблема, у складу са општим 
циљевима и начелима заштите природе и животне средине.  

Еколошки одговорно планирање и коришћење простора у границама Плана детаљне 
регулације гробља у Макрешану, представљају услов превентивне заштите и 
побољшања стања у простору и животној средини.  

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Макрешану су: 

 дефинисање одрживе и еколошки прихватљиве намене површина;  

 комунално и инфраструктурно опремање планског подручја; 

 заштита здравља и безбедности локалног и становништва; 

 спречавање емисија штетних гасова, гасова стаклене баште и штетних 
материја у ваздух, у складу са прописаним граничним вредностима;  

 спречавање емисије прекомерне буке, управљање нивоом буке и вибрацијама; 

 управљање свим категоријама отпадних вода; 
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 управљање отпадом, забрана депоновања свих врста и категорија отпада ван 
простора намењених за ту намену; 

 спречавање појаве акцидентних, удесних ситуација на планском подручју; 

 поштовање планских мера, правила уређења, правила грађења и мера заштите 
животне средине; 

 успостављање система контроле животне средине у обухвату Плана као дела 
шире мреже мониторинга;  

 увођење еколошке компензације на планском подручју, непосредном и ширем 
окружењу. 

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја омогућавају формирање еколошке 
матрице за планирану намену простора у обухвату Плана на принципима одрживости 
и еколошке прихватљивости. 

Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину 
представљају услов за остваривање заштите простора и животне средине на подручју, 
све у складу са општим смерницама, условима и мерама за заштиту животне средине 
шире просторне целине. 

2.3. Избор индикатора Стратешке процене утицаја на животну средину 

У оквиру СПУ избор индикатора је извршен из „Основног сета УН индикатора одрживог 
развоја“, у складу са Упутством ресорног Министарство и Правилником о националној 
листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС'', бр.37/11). Сет 
индикатора заснован је на концепту „узрок-последица-одговор“. Индикатори „узрока” 
означавају људске активности, процесе и односе који утичу на животну средину, 
индикатори „последица” означавају стање животне средине, док индикатори 
„одговора” дефинишу политичке опције и остале реакције у циљу промена „последица” 
по животну средину. Индикатори за вршење Стратешке процене, односно за 
евалуацију утврђених циљева, изабрани су на основу меродавних и суштинских 
одлика и садржаја области животне средине на коју се процена односи, проистичу из 
општих циљева Плана и представљају директан ослонац за идентификацију и 
мониторинг посебних циљева Стратешке процене утицаја. Избор индикатора 
Стратешке процене утицаја на животну средину, извршен је на основу карактеристика 
простора и стања животне средине у границама Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану. Дефинисани индикатори представљају, пре свега, квантитативне 
показатеље на основу којих се прати достигнут степен постављених циљева. Избор 
индикатора обухвата здравље и безбедност становништва, квалитет ваздуха, 
површинских и подземних вода, квалитет земљишта, биодиверзитет, отпадне воде и 
отпад. Дефинисаним индикаторима Стратешке процене утицаја добијају се подаци о: 

 здрављу становништва и социоекономском развоју; 

 стању природних и културних вредности; 

 инфраструктурној и комуналној опремљености; 

 квалитету ваздуха; 

 квалитету површинских и подземних вода;  

 стању и квалитету земљишта; 

 управљању отпадом. 
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3.0.Процена могућих утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације гробља у макрешану  

На основу циљева и смерница развоја планског подручја и услова заштите животне 
средине из планова вишег реда од значаја за План детаљне регулације гробља у 
Макрешану, дефинисани су општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја.  

Основни циљ, са еколошког аспекта, је проширење постојећег гробља, његово 
комунално и инфраструктурно опремање и очување културног наслеђа у обухвату 
Плана, избор могућих пројеката и објеката, интегрална заштита простора и поштовање 
еколошких принципа и принципа одрживости, избегавање конфликатних намена и 
постизање компромиса и компензације у простору.  

План детаљне регулације гробља у Макрешану, у контексту општих и посебних 
циљева Стратешке процене утицаја, оцењен је према очекиваним 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; 

 степен рационалности коришћења грађевинског земљишта и природних ресурса; 

 постојећи и планирани степен ефикасности заштите животне средине; 

 стање мониторинга животне средине. 

3.1. Еколошка валоризација подручја Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану на животну средину 

На основу постојећег стања и утврђених ограничења у границама Плана детаљне 
регулације гробља у Макрешану, карактеристика непосредног и ширег окружења, 
извршена је валоризација простора са еколошког аспекта. Основни циљеви еколошког 
вредновања простора су: 

 идентификација кључних ограничења и конфликата (просторних, еколошких); 

 процена просторно-еколошког капацитета подручја Плана;  

 дефинисање просторно-еколошке матрице за одрживи развој подручја; 

 избор еколошки прихватљивих пројеката, објеката, делатности и пратећих 
садржаја. 

Посебни циљеви еколошког вредновања простора Плана: 

 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 Плану; 

 утврђивање обавезних еколошких смерница, мера и услова за реализацију 
планиранe еколошкe целине  

 дефинисање Еколошке целине „Гробље у Макрешану“; 

 дефинисње еколошких зона: 

- Еколошки блок  „А“ 

- Еколошки блок „Б“ 

 дефинисање еколошки прихватљивих пројеката, објеката и делатности; 
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 утврђивање обавезних еколошких смерница и мера за реализацију планиране 
намене простора; 

 утврђивање обавезних мера заштите и мониторинга животне средине; 

Подручје Плана детаљне регулације гробља у Макрешану је  валоризовано на основу 
постојећег, односно затеченог стања, процењених значајних утицаја у границама 
планског документа, непосредног и ширег окружења и обавезне инфраструктуре и 
комуналне опремљености, идентификованих ограничења и условљености у простору.  

Валоризација је извршена у циљу усклађивања даљег развоја планског подручја 
према критеријумима економске оправданости и одрживости и еколошке 
прихватљивости.  Концепт заштите и контроле животне средине за подручје Плана 
детаљне регулације гробља у Макрешану заснован је на стварању услова за безбедан 
развој, безбедан живот и здравље становништа, преко:  

 заштите квалитета ваздуха, површинских и подземних вода и земљишта; 

 спречавања прекомерне емисије буке и вибрација; 

 контроле и управљања отпадом и отпадним водама; 

 контроле свих извора загађивања;  

 контроле и превенције удеса и удесних ситуација,  

 мониторинга стања животне средине. 

У циљу одрживог и еколошки прихватљивог управљања простором и животном 
средином, извршена је процена постојећих и очекиваних утицаја, ефекти и последице 
по животну средину, здравље и безбедност становништва и корисника простора. 
Вредновање Плана детаљне регулације гробља у Макрешану са аспекта заштите 
животне средине, је резултирало подлогу, односно матрицу за најбоље понуђено 
одрживо варијантно решење за реализацију планиране намене.  

На основу просторно-положајних карактеристика анализираног подручја, постојећег 
стања у простору и и планираних намена земљишта на планском подручју и пратећих 
садржаја, обавезујућих смерница и мера заштите животне средине, као услова за 
имплементацију Плана детаљне регулације гробља у Макрешану, подручје се 
вреднује као Еколошка целине „Гробље у Макрешану“ коју чине специфични еколошки 
блокови, са посебним условима и мерама заштите. 

Еколошки блок „А“ - обухвата постојеће гробље и део приступног пута до гробља. 
Простор приступног пута је организован тако да се формира приступна саобраћајница. 
У оквиру овог блока налази се и објекат за организовање помена. 

Еколошки блок „Б“ - обухвата планирани простор за сахрањивање и део приступног 
пута. Простор приступног пута (са исрочне стране локације) је организован тако да се 
формира приступна саобраћајница са паркинг простором који се на њу директно 
наслања.  

Простор за сахрањивање организован је кроз гробна поља, испресецана потребним 
стазама. Простор опредељен за сахрањивање уоквирен је заштитним зеленилом. 
Главна колско пешачка стаза позиционирана је у централном делу локације пратећи 
нагиб терена, тако да се надовезује преко постојеће стазе и оствари функционалну 
везу са постојећим гробљем. 

У крајње североисточном  делу блока планира се изградња капеле око које је 
формиран комеморативни плато. 

Величина гробља проистекла је из демографских података за насељена места за које 
се гробље планира, као и из укупне доступне површине опредељене за гробље. 
Укупан број гробних места је 960 места, и то у једноструким гробовима 21, двоструким 
756 и троструких 183. У непосредној локацији капеле планирано је постављање чесме. 
Такође је планирано постављање контејнера за одлагање отпада. У овом блоку се 
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планира и паркинг простор за путничка возила, укупан број паркинг места је 17 паркинг 
места.  

Слика бр. 11:  Еколошка валоризација планског подручја за одрживи развој 

3.2. Еколошка компензацијa 

Мере еколошке компензације дефинишу се, пре свега и са основним циљем, за 
спречавање штетних последица по животну средину, које могу бити изазване 
реализацијом планиранираног проширења постојећег гробља у Макрешану, радова и 
активности на проширењу гробља, у складу са Правилником о компензацијским 
мерама („Сл. гласник РС“, бр. 20/10).  

Циљ еколошке компензације на подручју Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану је санација и ревитализација постојећег стања због директних и 
индиректних утицаја постојећих намена.  

Еколошка компензација обухвата процес избора локалитета за формирање нових 
зелених површина, а на основу процене вероватноће, обима и карактера могућих 
негативних утицаја постојећих садржаја и планираних активности на животну средину. 
Компензацију зеленила треба спровести тако да допринесе смањењу визуелног 
утицаја, емисије загађујућих материја и побољшњу предеоно-пејзажних 
карактеристика подручја Плана.  

Мере еколошке компензације: 

 извршити валоризацију и максимално уклапање постојеће вредне вегетације и 
појединачних стабала у планирани пејзаж еколошких блокова; 

 извршити компензацију зеленила које се мора уклонити због планираних 
намена, у складу са прописаним прихватљивим пејзажним уређењем сваког 
валоризованог еколошког блока; 
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 успоставити појасеве заштитног зеленила екстерно у контактним зонама;  

 формирати појас обостраног заштитног зеленила дуж саобраћајница у складу 
са локацијским условима; 

 приликом формирања заштитног зеленила избегавати алохтоне, инвазивне и 
алергене врсте биљака; 

 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 плана. 

3.3. Приказ процењених утицаја Плана на животну средину  

Анализа потенцијалних утицаја Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 
извршена је на релацији: извори утицаја - утицаји - ефекти и последице.  

Извори утицаја на квалитет животне средине могу бити планска решења дефинисана 
наменом простора, у позитивном и негативном смислу. Вредновањем планских 
решења могуће је извршити вредновање утицаја на животну средину предметног 
планског документа и дати процену ефеката у простору и животној средини.  

 

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

 простора за сахрањивање; 

 инфраструктурних система и мрежа комуналног опремања; 

 пејзажног уређенја гробљанске површине;  

 заштитног појаса зеленила 

Од значаја за животну средину су решења која се односе на избор планираних намена 
и планиране инфраструктуре.  

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 Плана детаљне регулације гробље 
у Макрешану анализирани су следећи чиниоци простора, природе и животне средине:  

 природне вредности животне средине (ваздух, површинске и подземне воде, 
земљиште, екосистеми, биодиверзитет, културна добра, предеоно-пејзажне 
вредности, морфолошке и орографске карактеристике простора), 

 положајне карактеристике постојећих и планираних целина и зона. 

Последице утицаја у простору, природи и животној средини су промене особина, 
изгледа или функције, а ефекти могу бити позитивни или негативни или стање без 
промена, што представља карактеристике утицаја који се јављају.  

Процена утицаја на животну средину извршена је у односу на карактеристике утицаја 
које планска решења могу имати на животну средину тј. 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; 

 у односу на дужину трајања - привремени, повремени, трајни; 

 у односу на развој утицаја - једноставни, кумулативни, синергетски; 

 у односу на извор утицаја - директни, индиректни; 

 у односу на реверзибилност - реверзибилни и иреверзибилни; 

 у односу на трајност утицаја – дуготрајни и инцидентни; 

 у односу на континуитет - континуалан, дисконтинуалан; 

 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 гробља у Макрешану, вршен је на основу вредновања могућих 
еколошких утицаја (позитивних и негативних). Величина утицаја представља приказ 
штете или користи од процењеног деловања на природна добра и биодиверзитет, 
квалитет ваздуха, вода, земљишта, пејзажне карактеристике планског подручја, 
односно природних добара, природних вредности и квалитета животне средине.  

Значај утицаја представља размере физичког простора који може бити изложен 
деловању промена у животној 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.3: Критеријуми за оцењивање величине утицаја (модификована PADC 
методологија) 

Величина утицаја Ознака Значење симбола 

критичан, врло 
негативан 

 -3 онемогућавање функције у датом простору 

већи  -2 у већој мери нарушава стање животне средине 

мањи  -1 у мањој мери нарушава животну средину  

нема утицаја  0 нема промена у животној средини  

позитиван  +1 мање позитивне промене и утицаји у животној средини  

повољан  +2 
повољне промене и утицаји на квалитет животне 
средине 

врло повољан  +3 промене битно побољшавају квалитет животне средине  

Значај утицаја процењен је у односу на просторне размере на којима се могу 
очекивати утицаји планиране намене подручја Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану, непосредног и ширег. 

Критеријуми за оцењивање размера утицаја Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану, анализирани су на релацији: 

 локални – локацијски – утицаји на нивоу Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану 
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 општински - утицаји од значаја за подручје града Крушевца; 

 регионални – утицаји од значаја за ширу просторну целину – регион; 

 национални – утицаји од значаја за ниво Републике Србије. 

Tабела бр. 4: Значај утицаја 

Значај утицаја Ознака Опис 

Локални (локацијски) I могући утицаји на нивоу Плана детаљне регулације 

Општински  II могући утицаји на нивоу града Крушевца 

Регионални III могући утицаји на ширу просторну целину 

Национални IV могући утицаји на нивоу Републике Србије 

Процена могућих утицаја Плана детаљне регулације гробља у Макрешану на животну 
средину обухвата: 

 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); 

 вредновање чинилаца животне средине у поступку процене утицаја стратешког 
карактера (укључујући податке о стању и квалитету ваздуха, површинских и 
подземних вода, земљишта, природних ресурса, микроклиматских 
карактеристика, буци и вибрацијама, биљном и животињском свету, 
биодиверзитету и демографским променама); 

Циљ еколошког вредновања простора у границама Плана и простора потенцијалних 
утицаја је: 

 процена могућих утицаја стратешког карактера у простору; 

 утврђивање општих и специфичних утицаја и појава; 

 процена позитивних утицаја у простору и животној средини; 

 процена могућих негативних ефеката у животној средини, који могу настати због 
карактеристика постојећег стања и планираних намена, постојећих конфликата 
и ограничења у простору и карактеристика планираних намена. 

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

 планираних намена, односно проширења постојеће комуналне делатности-
гробља; 

 планиране инфраструктурне и комуналне опремљености;  

 дозвољеног, односно прихватљивог степена и нивоа утицаја на природу и 
животну средину. 

Стратешка процена Плана детаљне регулације гробља у Макрешану представља 
вредновање са аспекта: 

 примењених мера превенције на планском нивоу за спречавање и 
минимизирање потенцијално штетних утицаја на стање и квалитет ваздуха, 
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површинских и подземних вода, буке, природна и културна добра, зеленило и 
пејзажне вредности и укупан квалитет животне средине; 

 рационалног, еколошки прихватљивог коришћења природних ресурса; 
 обавезног имплементирања мера за отклањање могућих последица стратешког 

карактера у простору и животну средину; 

За потребе процене утицаја, као оквир граничних капацитета животне средине 
подручја Плана детаљне регулације гробља у Макрешану, коришћени су услови и 
подаци надлежних институција и ималаца јавних овлашћења и Нацрт Плана детаљне 
регулације гробља у Макрешану, док је постојеће стање дато као процена, на основу 
увида на терену и евидентирања потенцијалних ризика од значаја за предметну зону. 

 

 

Табела бр. 5: Вредновање примењених индикатора 

ВРЕДНОВАЊЕ ПРИМЕЊЕНИХ ИНДИКАТОРА 

ОПШТИ ПРОСТОРНИ 
ЦИЉЕВИ 

ИНДИКАТОРИ 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПОСТОЈЕЋЕ 
СТАЊЕ 

ПЛАНИРАНО 
СТАЊЕ 

1. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

1.1. Ваздух 

 емисија загађујућих материја 

 таложне материје, чађ, SOX, 
NOx, CO, озон 

 издувни гасови пореклом из 
саобраћаја  

-1/I/II/III +1/I/II/III/IV 

 

1.2. Вода 

 квалитет површинских и 
подземних вода 

 pH, HPK, BPK5, органско 
оптерећење, укупна уља и 
масти, микробиолошке 
карактеристике 

 третман отпадних вода – 
постројења, уређаји за третман 

 капацитети и услови 
каналисања отпадних вода  

-1/I/II +2/I/II/III/IV 

 

1.3. Земљиште 

 загађеност земљишта (pH, 
опасне и штетне материје) 

 намена земљишта -1/I +1/I/II 

 
1.4. Биодиверзитет 

 стање биодиверзитета  

 еколошка компензација  
0 +2/I/II/III/IV 

2.  ПРЕДЕОНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

2.1. Стање предела 

 карактер предела 

 степен изворности 

 степен деградабилности 

 степен повезаности са 
окружењем 

-1/I +1/I/II/III 

 

2.2. Уређено зеленило 

 степен учешћа у намени 
површина 

 степен аутохтоности 
0 +2/I/II 
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3. СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

 
3.1. Постојећи и 
планирани објекти и 
садржаји 

 квалитет, грађевинске и 
функционалне карактеристике  

1/I/II/III +2/I/II 

 

3.2.Инфраструктурна 
опремљеност 

 степен саобраћајне повезаности 

 водоснабдевање 

 управљање отпадним водама 
 

-1/I/II/III/IV +2/I/II 

 3.3. Степен 
примењених 
техничких мера 
заштите 

 опремљеност комплекса, 
објеката и пратећих садржаја  

 0 +2/I/II 

4. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

4.1. Број становника 

 број корисника простора 

 број становника насељеног 
места/општине/региона/државе 

0 +1/I/II 

 
4.2. Квалитет живота 
становника 

 здравље становника 

 запосленост 0 +1/I/II 

5. УСЛОВИ- ПАРАМЕТРИ 

 
5.1. Урбанистички 
параметри 

 правила грађења и уређења 

 степен уређености 0 +2/I/II/III/IV 

 
5.2. Бука 

 изложеност становништва 
-1/I +1/I 

 

5.3. Отпад 

 управљање отпадом  
 

 план управљања отпадом -1/I/II +2/I/II/III 

 
5.4. Комунална 
хигијена 

 ниво достигнуте опште и 
комуналне хигијене 

-1/I +2/I/III 

 5.5. Коришћење 
обновљивих извора 
енергије 

 степен заступљених обновљивих 
извора енергије 0 +1/I 

6. 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 
КАПАЦИТЕТИ 

 локална регулатива 

 контрола - мониторинг 

 доступност информација о 
животној средини 

-1/II/III +2/I/II/III/IV 

3.4. 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 животне средине на Планском и ширем подучју, 
Стратешком проценом утицаја на животну средину су дефинисане мере за 
ограничење негативних и повећање позитивних утицаја на животну средину. Мере су 
дефинисане на основу процене постојећег стања природних и створених вредности, 
капацитета животне средине, планираних садржаја и идентификације могућих извора 
загађења на подручју обухваћеном Планом детаљне регулације и ширем подручју.  
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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 надлежних предузећа и 
организација прибављених за потребе израде Плана и Стратешке процене утицаја. 

3.4.1. Заштита ваздуха 

Заштита ваздуха на подручју Плана детаљне регулације гробља у Макрешану се 
спроводи у циљу спречавања кумулативних ефеката негативних утицаја планираних 
садржаја са негативним утицајима из окружења. Заштита и очување квалитета ваздуха 
на подручју Плана, обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих материја 
из свих извора загађења (покретних и стационарних), како би се спречио и умањио 
њихов утицај на квалитет ваздуха и минимизирали потенцијално негативни ефекти на 
животну средину и здравље људи.  

Планом је предвиђено стварање услова за реализацију планираних намена што 
подразумева временски ограничене утицаје на квалитет ваздуха у фази припремних и 
осталих радова на реализацији планираних пројеката, садржаја, који могу имати 
сложени карактер, кумулативно и синергијско дејство на квалитет ваздуха. 

Продукти распадања посмртних остатака и микроорганизми затечени у тренутку смрти 
или они који учествују у процесима разградње, могу контаминирати ваздух околине. 
Контаминација ваздуха се најчешће јавља онда када су посмртни остаци закопани 
релативно плитко и када је земља неодговарајућег састава, па се уз продужено 
труљење ослобађају гасови попут сумпорводоника, амонијака, индола, скатола, 
меркаптана.  Атмосфера се може загадити и када се пре прописаног турнуса врше 
прекопавања или продубљивања старих гробова. 

Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије у ваздух спроводи се у складу са: 

 Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13-30); 

 Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
постројења за сагоревање („Сл.гласник РС”, бр. 6/16); 

 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:  

 заштиту ваздуха од загађивања спроводити као интегрални део мониторинга 
квалитета ваздуха на подручју града Крушевца;  

 реализовати планиране категорије јавног зеленила и контролисати реализацију 
прописаних параметара за учешће зеленила на парцелама;  

 у рубним деловима планског подручја и контактним зонама, извести заштитни 
појас од груписаног аутохтоног листопадног дрвећа и жбуња; 

 за случај прекорачења граничних вредности емисије у ваздух из било ког 
извора, предузети додатне техничко-технолошке мере како би се концентрације 
загађујућих материја свеле у прописане вредности;  

 у оквиру планског подручја одржавати максималан ниво комуналне хигијене; 

 у циљу контроле животне средине са аспеката потенцијалне емисије у ваздух, 
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 значајне изворе загађивања ваздуха, у складу са 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 



38 
 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 

Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Сл. гласник РС” бр. 114/08). 

3.4.2. Заштита вода 

Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на 
мерама и активности којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера 
забране, превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и мониторинга, у циљу 
очувања квалитета живота, 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 и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на 
мерама и активности којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера 
забране, превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и мониторинга, у циљу 
очувања квалитета живота, 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, све у 
складу са: 

 Законом о водама („Сл.гласник РС”, бр. 30/10, 93/12,101/16 и 95/18); 

 Уредбом о утврђивању Водопривредне основе РС („Сл.гласник РС“, бр.11/02); 

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

 Уредбом о категоризацији водотока („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 системског праћења квалитета земљишта, 
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за 
израду ремедијационих програма („Сл.гласник РС“, бр.88/10 и 30/18); 

 Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода 
(„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 СР”,  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 заштите вода: 

 обавезно је, као прелазно решење до реализације канализационог система 
изградња водонепропусних септичких јама које се морају празнити преко 
надлежног комуналног предузећа; 

 атмосферске воде са чистих површина (кровови, надстрешнице) могу се 
испуштати на зелене површине, без претходног третмана и пречишћавања; 

 извршити геолошка истраживања о нивоу подземних вода, и на основу 
резултата прописати мере техничке заштите планског подручја од поплава, као 
и техничке мере којима би се могућност угрожавања подземних вода 
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искључила; 

 испитивање квалитета отпадних вода врши акредитована (овлашћена) 
институција (правно лице), у складу са Законом о водама; 

 предузети све мере како би се спречило доспевање горива, мазива и других 
штетних и опасних материја са саобраћајних и манипулативних површина у 
подземне воде;  

 обезбедити контролисан прихват зауљене атмосферске воде са свих 
саобраћајница и манипулативних површина, њихов третман у сепаратору масти 
и уља пре упуштања у реципијент; 

 таложнике и сепараторе масти и уља димензионисати на основу сливне 
површине и меродавних падавина, а учесталост чишћења сепаратора и 
одвожење талога из сепаратора одредити током њихове експлоатације и 
организовати искључиво преко овлашћених институција; 

 проширење гробља не сме угрозити јавна изворишта за водоснабдевање као и 
индвидуалне објекте за снабдевање водом за пиће; 

 приликом реализације-изградње планираних објеката и садржаја, градилишта 
обезбедити тако да се искључи могућност хаварија и удесних систуација; 

 у случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја, 
обавезна је хитна санација угрожене локације-одговор на удес; 

 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 и подземних 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). 

 

3.4.3. Заштита земљишта 

На земљиште највећи утицај има распадање органских материја и зависи од : 

 Врсте органске материје; 

 Присуства и одсуства кисеоника; 

 Од броја и врсте микроорганизама; 

 Од услова у земљишту (влажност, температура и хемијска реакција земљишта) 

Процес распадања беланчевина тј. нитрификација обавља се уз присуство кисеоника 
и бактерија које их разлажу на њене састојке све до азота и азотоксидула. У процесу 
разлагања беланчевина до амонијака учествују бактерије: B.subtilis, B. mycoides, 
B.mesentericus и B.megatherium. Овај процес се назива амонификација. Разградњу 
амонијака врше бактерије из рода Nitrosomonas које га разграђују до нитрита. 
Разлагање нитрита до нитрата врше бактерије из рода Nitribacter. Даље разлагање до 
азота и азотоксидула врше Pseudomonas aeruginosa и Pseudomonas fluorescens. 
Слободни азот се губи из земљишта или се задржава у води или се под утицајем 
бактерија из рода Azobacter синтетизује у виша азотна једињења. Разлагање урее до 
амонијум карбоната, а затим и до амонијака и угљендиоксида врше Microccocus ureae 
и неке Sarcine. 
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У процесу разлагања угљених хидрата учествују и бактерије и гљивице. Крајњи 
распадни продукти су вода и угљен-диоксид. Разградња шећера, скроба и других 
полисахарида иде преко алкохола и органских киселина. За разградњу целулозе су 
битне целулолитичке бактерије. Разлагање масти се врши преко масних киселина. 
Постоје одређене врсте бактерија које разлажу и високомолекуларне масне киселине. 
Процес труљења се врши у анаеробним условима уз присуство анаеробних 
микроорганизама. При овом процесу јавља се амонијак, сумпорводоник, метан, 
испарљиве масне киселине и други продукти непријатног мириса. Процес труљења 
траје дуже од минерализације. Одиграва се у влажном земљишту где се врше 
оксидациони процеси док има кисеоника. Гњиљење или аутолиза настаје у 
анаеробним условима без присуства микроорганизама. И у овом процесу јављају се 
гасови јаког и непријатног мириса, и процес је веома дуг. 

Мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта и његово 
одрживо коришћење, у складу са:  

 Законoм о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/15); 

 Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС”, бр.62/06, 65/08-
др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон); 

 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 системског праћења квалитета земљишта, 
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за 
израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10 и 30/18). 

Смернице и мере заштите земљишта:  

• обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом 
коришћeња земљишта за све делатности за које се очекује да ће знатно 
оштетити функције земљишта; 

• реализација планираних пројеката се мора спровести у складу са прописаним 
урбанистичким параметрима у Плану детаљне регулације; 

• у поступку имплементације Плана, реализације и редовног рада, одржавати 
машински парк у исправном стању, у циљу спречавања могућности доспевања 
нафте, деривата и машинског уља у земљишта, површинске и подземне воде; 

• обавезна је санације или рекултивације свих деградираних површина. 
Приликом грађевинских радова у границама Плана предвидети локације на 
којима ће се трајно депоновати неискоришћени грађевински и остали материјал 
настао приликом радова; 

• обавезно је управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом и 
подзаконским актима на подручју Плана, према Плану управљања отпадом које 
подразумева прикупљање, примарну селекцију, транспорт и одлагање отпада 
преко надлежног комуналног предузећа; 

• организовано управљање свим врстама отпада је обавезно, како у фази 
реализације планских решења, тако и при редовном раду планираних 
пројеката; 

• обавезна је контрола управљања отпадним водама у границама Плана, у 
складу са важећом законском регулативом и условима надлежних институција и 
предузећа, како би се спречиле хаварије и изливање отпадних вода у 
земљиште;  
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• радове вршити тако да се не угрози стабилност терена на локацији и у 
окружењу уз обавезне мере заштите од ерозија и појаве клизишта; 

• нивелисање терена (у колико је то неопходно) извести према геодетским 
елементима; 

• у колико се при земљаним радовима, у оквиру граница обухвата Плана,  наиђе 
на археолошки материјал, без одлагања прекинути даље радове и обавестити 
надлежни Завод за заштиту споменика културе и предузети мере да се налаз 
не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен 
- (Закон о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр.71/94,52/11, 99/11-др.закон 
и 6/20-др.закон)); 

• 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 земљишта, 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). 

3.4.4. Заштита природе и природних добара 

Обавезне мере и смернице заштите природе у обухвату Плана и подручја стратешке 
процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити природе 
(„Сл.гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-други закони). 

На основу увида у постојећу документацију и према Решењу о условима заштите 
природе 03 бр. 020-1329/2 од 24.06.2020. године, Завода за заштиту природе Србије и 
увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, 
утврђено је да се простор у обухвату Плана не налази  унутар заштићеног подручја за 
које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату 
еколошке мреже. 

Опште мере заштите природе:  

 неопходно је дефинисати прописно одвајање локације гробља у санитарно-
хигијенском, визуелном и акустичном погледу од насеља у складу са 
нормативима; 

 обезбедити снабдевање водом подручје Плана искључиво путем водоводне 
мреже; 

 планирати стазе и слободни простор око гробних места, које треба да обезбеде 
несметан приступ посетилаца и радника из службе одржавања; 

 обавезно је одржавање највишег нивоа комуналне хигијене на подручју Плана; 

 проширење гробља не сме угрозити јавна изворишта за снабдевање као и 
индвидуалне објекте за снабдевање водом за пиће; 

 предвидети максимално очување и заштититу високог зеленила и вреднијих 
примерака дендрофлоре (појединачна стабла); 

 прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују 
евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се 
уклањање вегетације свело на најмању могућу меру; 

 заштитни појас зеленила око гробља треба да буде ширине најмање два до три 
реда високог дрвећа у комбинацији са жбунастим врстама;  

 приликом озелењавања простора препоручује се примена претежно 
аутохтоних, брзорастућих врста, које имају изражене естетске вредности. 
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Избегавати врсте које су детерминисане као алергене (тополе и сл.), као и 
инвазивне (багрем, кисело дрво и др.); 

 у оквиру стационарног саобраћаја планирати одговарајући паркинг простор, при 
чијој изградњи треба избећи формирање великих компактних асфалтних или 
бетонских површина садњом појединачних стабала и/или формирањем 
затрављених растер елемената (уз напомену да је при садњи обавезно 
применити мере, које ће истовремено омогућити очување кореновог система и 
спречавање денивелације паркинг подлоге); 

 утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних површина. 
Приликом грађевинских радова у границама Плана предвидети локације на 
којима ће се трајно депоновати неискоришћени грађевински и остали материјал 
настао приликом радова; 

 предвидети постављање специјалних судова за сакупљање отпада на 
одговарајућим бетонским површинама; 

 предвидети све мере заштите у акцидентним ситуацијама уз обавезу 
обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа; 

 уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-
петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног 
добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство 
заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица. 

3.4.5. Заштита културних добара 

Увидом у постојећу планску документацију вишег реда и на основу Услова бр.1270/2 
од 08.12.2020.године Завода за заштиту споменика културе Краљево у границама 
Плана налази се археолошко добро Старо гробље које ужива претходну заштиту по 
сили закона. Локалитет се налази на узвишењу са леве стране пута Сталаћ-Крушевац, 
у непосредној близини праисторијског локалитета Орнице. 

Из документације коју је Заводу уступио Народни музеј у Крушевцу може се сазнати да 
су надгробни споменици облика грубо отесаних камених плоча. С обзиром да 
споменици нису детаљно описани, прецизно датовање није могуће, па се некропола 
на основу аналогних примера фунерарне праксе, прелиминарно може определити у 
средњи век или период отоманске власти. Приликом рекогносцирања 2001. године 
надгробне плоче нису потврђене, што упућује да су надземни делови гробних целина у 
међувремену девастирани, што не значи да су и укопи покојника трајно уништени. 

Ради заштите културног наслеђа неопходно је испоштовати мере техничке заштите 
приликом коришћења планског подручја које је прописао Завод за заштиту споменика 
културе:  

 Уколико се приликом археолошких истраживања наиђе на грађевинске остатке 
од интереса за Републику Србију, надлежни Завод ће у договору са 
Републичким заводом и надлежним Министарством културе и информирања 
РС израдити додатне мере техничке заштите за новооткривене остатке: 

 Ако се у даљем току извођења грађевинских и комуналних, земљаних и других 
радова наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач 
радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове, обавести надлежни 
Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се 
налаз/налазиште не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у 
коме је откривен; 

 Забрањује се неовлашћено прикупљање археолошког материјала; 

 Трошкове истраживања, заштите, чувања, публиковања и излагања добра које 
ужива претходну заштиту, све до предаје на трајно чување овлашћеној 
установи заштите, сноси инвеститор; 
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 Уколико дође до било какве промене граница плана, неопходно је прибавити 
додатне услове Завода. 

3.4.6. Заштита од буке и вибрације 

У границама Плана детаљне регулације гробља у Макрешану, бука се може јавити у 
току лимитирајућег периода изградње паркинга, платоа, помоћних објеката (рад 
грађевинских машина), бука изазвана саобраћајем и евентуално музиком за 
испраћање у оквиру церемоније сахрањивања на гробљу.  

Заштита од буке на подручју Плана мора бити интегрални део акустичног зонирања 
подручја града Крушевца, и 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 
оцењивања 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: 

 реализација саобраћајница се мора спровести на начин који обезбеђује добру 
проточност саобраћаја; 

 формирање заштитног зеленог појаса/заштитних баријера (антизвучне 
баријере) у оквиру планског подручја; 

 заштитни појас зеленила око гробља треба да буде ширине најмање два до три 
реда високог дрвећа у комбинацији са жбунастим врстама; 

 озелењавање паркиг површина, у складу са одредбама Плана; 

 формирање заштитног зеленог појаса на границама комплекса планираних 
пројеката; 

 озелењавање дуж интерних саобраћајница на начин који не умањује видљивост 
и безбедност саобраћаја (ниско растиње). 

3.4.7. Заштита од нејонизујућег зрачења 

Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и мере заштите 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:  

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

Општe смерницe и мере за заштиту од нејонизујућег зрачења у границама 
планског документа:  

 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 вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса;  

 обавезно је означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и 
зоне опасног зрачења;  

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/5263
http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/55647
http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/55647
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 обавезно је информисање становништва о здравственим ефектима излагања 
нејонизујућим зрачењима;  

 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 роена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.114/08). 

3.4.8. Управљање отпадом 

Концепт управљања отпадом на подручју Плана мора бити заснован на укључивање у 
систем Локалног плана управљања отпадом града Крушевца, као и на примени свих 
неопходних организационих и техничких мера којима би се минимизирали 
потенцијални негативни утицаји на квалитет животне средине. 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, 88/10,14/16 и 
95/18); 

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

 Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС”, бр.92/10); 

 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.17/17); 

 Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 
упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр.7/20); 

 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: 

 грађевински отпад се мора организовано уклањати са планског подручја 
према условима надлежног комуналног предузећа-оператера који поседује 
дозволу за управљање отпадом, у складу са Одлуком органа локалне 
самоуправе о утврђивању локације за грађевински отпад; 

 комунални отпад који настаје на планском подручју ће се сакупљати у 
одговарајуће врсте судова (контејнера) са поклопцем на бетонираном платоу, 
као и у корпама за отпатке дуж пешачких комуникацијама, у складу са 
партерним уређењем локације и транспортовати према условима надлежног 
комуналног предузећа;  

 рециклабилни и амбалажни отпад се мора селектовати и на даље 
управљање уступати оператеру са дозволом за управљање отпадом;  
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 органски отпад који се ствара највише у периоду задушница, празника и 
церемонија сахрањивања, а као неговање традиције изношења хране на 
гробље. 

Смернице и мере управљања отпадом: 

 санирати све локације на којима је неконтролисано депонован отпад на 
планском подручју и у контактним зонама и непосредном окружењу; 

 забрањено је одлагање, депоновање свих врста отпада ван простора 
опредељених за ту намену, на планском подручју, непосредном и ширем 
окружењу;  

 поступање и управљање отпадом вршиће се преко оператера који поседује 
дозволу за управљање неопасним отпадом, у складу са законском регулативом; 

 на планском подручју није дозвољена прерада, рециклажа ни складиштење 
отпадних материја, нити спаљивање било каквих отпадних материја; 

 сакупљање, транспорт и одлагање отпада вршити преко овлашћеног оператера 
који поседује дозволу, према врсти и категорији отпада, према извршеном 
испитивању отпада сагласно важећој законској регулативи. 

 

3.4.9. Заштита од удеса и удесних ситуација  

На планском подручју, обзиром на планиране намене (пројекте, објекте, садржаје и 
активности) постоји вероватноћа појаве удесних ситуација. У свим фазама 
имплементације Плана и реализације планираних пројеката обавезне су мере 
превенције, спречавања, отклањања узрока, контроле и заштите од удеса и удесних 
ситуација, у циљу заштите живота и здравља и људи и животне средине. 
Потенцијалне удесне ситуације са вероватноћом јављања су: пожар, плављење и 
ерозија, земљотрес. 
 
Општа заштита од удеса и удесних ситуација спроводиће се у складу са: 

 Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС”, бр.87/18); 

 Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр.111/09, 20/15, 87/18-
др.закон). 

Пожар - ризик од настанка пожара, на гробљу, као и његово ширење према вегетацији 
изван круга гробља постоји као веома вероватан услед изражених опасности: 

- присуства отвореног пламена на гробљу (паљење свећа,спаљивање отпада), 
- непажње посетилаца на гробљу. 

Смернице и мере заштите од пожара: 

 објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. 
Гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15); 

 приступне путеве до комплекса обезбедити и извести у складу са Правилником 
о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. лист 
СРЈ”, бр. 8/95); 

 у пратећем објекту (капела) морају се применити прописане мере за заштиту од 
пожара; 

 по завршетку радова, обавезно је прибавити сагласност надлежног органа да су 
пројектоване мере заштите од пожара изведене; 

 у објектима у којима се предвиђа коришћење, смештај и употреба запаљивх 
материја, уља за ложење или гасних котларница морају се обавезно применити 
технички прописи за ову врсту горива; 

 сви објекти морају бити обезбеђени одговарајућим средствима за гашење 
пожара (пожарним хидрантима, ватрогасним апаратима и другим средствима, 



46 
 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 

као и уређајима за дојаву и гашење пожара према главном пројекту заштите од 
пожара); 

 електрична мрежа и инсталација морају бити у складу са прописима из ове 
области; 

 нови објекти морају бити изграђени од тврдих, инертних и ватроотпорних 
материјала. 

Земљотрес - Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких 
прописа за изградњу нових и реконструкцију постојећих објекатаи кроз трасирање 
главних коридора комуналне инфраструктуре дуж саобраћајница и зелених површина 
на одговарајућем растојању од објеката. Ради заштите од земљотреса, планирани 
објекти морају бити реализовани и категорисани према прописима и техничким 
нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима 
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4.0. Смернице за ниже хијерархијске нивое 

Еколошка процена Плана детаљне регулације гробља у макрешану представља основ 
за вредновање простора за планирану намену површина, предлога мера за заштиту 
природе и животне средине, а у циљу даљег одрживог развоја планског подручја. 

Обавезујућа смерница Стратешке процене утицаја на животну срдину Плана детаљне 
регулације гробља у Макрешану (Извештаја о Стратешкој процени утицаја) за нижи 
хијерархијски ниво је обавеза сваког носиоца пројеката да се, надлежном органу 
задуженом за послове животне средине, обрате Захтевом за одлучивање о потреби 
процене утицаја на животну средину и спроведе поступак процене утицаја за 
планиране пројекте, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и 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); 
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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. 
Програм праћења стања животне средине (мониторинг) има за циљ да обезбеди 
праћење утицаја на природу и животну средину у обухвату планског документа, 
дефинисаних овом Стратешком проценом и реализацију услова и мера заштите у току 
спровођења Плана. 

Методологија, учесталост мерења, обавезе надлежних органа и друга питања везана 
за мониторинг програм, биће дефинисани посебним програмима за сваки појединачан 
пројекат, у току спровођења Плана. Мониторинг стања животне средине се врши 
систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања животне 
средине, што обухвата праћење природних услова и фактора утицаја, односно 
праћење промена стања и карактеристика природе и животне средине у анализираном 
простору. Циљеви мониторинга (праћења стања) животне средине на подручју Плана 
детаљне регулације гробља у Макрешану су: 

 заштита здравља становништва; 

  заштита подземних вода и површинских вода; 

 очување квалитета земљишта; 

 очување квалитета ваздуха; 

 заштита од буке; 

 стварање услова за оцењивање стања животне средине на подручју Плана 
детаљне регулације гробља у Макрешану на основу резултата мерења. 

Мониторинг животне средине на подручју Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану обухвата Програм мониторинга (праћења стања) животне средине: 

 праћење квалитета површинских и подземних вода; 

 праћење квалитета отпадних вода; 

 праћење квалитета земљишта; 

 праћење квалитета ваздуха; 

 праћење нивоа буке; 

 мониторинг отпада. 

Резултати мониторинга су основ за оцену стања природне и животне средине на 
подручју Плана детаљне регулације гробља у Макрешану. Програм праћења стања 
животне средине, мониторинг, дефинисан је Законом о заштити животне средине („Сл. 
гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16 и 
95/18) и реализује преко акредитованих лабораторија, а извештаји о резултатима 
мониторинга морају бити доступни надлежној еколошкој инспекцији и јавности. 

Мониторинг квалитета површинских и подземних вода, у циљу праћења стања и 
квалитета вода, вршити систематско испитивање 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 мешања 
отпадних вода са водама реципијента, у складу са Законом о водама („Сл.гласник РС”, 
бр.30/10, 93/12 и 101/16), 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), Правилником о еколошком и хемијском статусу површинских водаи параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл.гласник РС”, бр.67/11, 48/12 и 
1/16). 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=E86C3F4F355A62EB7E19E4CFE3C704E7
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Носиоци планираних пројеката су у обавези да обезбеде континуално праћење 
количине и протока отпадних вода које се испуштају у реципијент након 
пречишћавања. Мониторинг отпадних вода се утврђује у поступку процене утицаја на 
животну средину.  

Испитивани параметри морају да задовоље критеријуме прописане Уредбом о 
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр.50/12). Мониторинг 
квалитета подземних вода се утврђује у поступку процене утицаја на животну средину. 

Мониторинг квалитета земљишта, обухвата праћење промена у морфологији и 
физичким карактеристикама терена које могу представљати предуслов за настанак 
ерозије и клизишта као и праћење стања загађености на локацијама које су изложене 
потенцијалној контаминацији. Мониторинг земљишта представља основ за 
спровођење поступка рекултивације по завршетку радова на уређењу локације, 
санације и потенцијалне ремедијације у случају удесног загађења земљишта. 

Мониторинг квалитета ваздуха врши се у циљу утврђивања концентрација 
загађујућих материја у ваздуху. Праћење квалитета ваздуха врши се на основу 
података добијених са државне и локалне мреже мерних станица као и са мерних 
места за фиксна мерења. Мерна места за праћење квалитета ваздуха на подручју 
Плана одређује јединица локалне самоуправе. Мониторинг квалитета ваздуха вршиће 
се у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 36/09 10/13) и Уредбом 
о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 11/10, 
75/10 и 63/13). 

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 подзаконским актима. 

Мониторинг отпада има за циљ праћење, контролу и управљање свим врстама и 
категоријама отпада у границама Плана 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). 

5.1. Права и обавезе надлежних органа 

Стратешка процена утицаја на животну средину (Извештај о СПУ) представља 
механизам којим се обезбеђује одржива и еколошки прихватљива заштита простора и 
животне средине у току припреме докумената којима се усмерава и планира развој, 
односно у току припреме, израде и имплементације Плана детаљне регулације 
гробља у Макрешану. 

Процена утицаја стратешког карактера представља комплексан и целовит процес и 
поступак који омогућава и обезбеђује укупно сагледавање важећег планског 
докумената, са аспекта заштите природе, заштите заштићених подручја и животне 
средине и даје могућност за усвајање најприхватљивијих планских решења са 
предлогом услова и мера којима ће заштита животне средине бити остварена на 
оптималан и прихватљив, али рационалан начин. 

У процесу стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 
складу са Законом о стратешкој процени утицаја („Сл. гласник РС”, бр.135/04 и 88/10) и 
Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09,64/10,24/11,121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) дефинисане су 
обавезе надлежних органа и носиоца планираних пројеката. 
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Обавезе надлежног органа за припрему планског документа и надлежног органа 
за послове животне средине: 

 надлежни орган задужен за припрему Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану је у обавези да органу надлежном за заштиту животне средине, 
заинтересованим органима и организацијама достави на мишљење Извештај о 
Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације гробља у Макрешану; 

 надлежни орган задужен за припрему Плана детаљне регулације је у обавези да, 
пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој 
процени утицаја, обезбеди учешће јавности и заинтересованих органа и 
организација у разматрању Извештаја о Стратешкој процени утицаја Плана 
детаљне регулације гробља у Макрешану и изради Извештај о учешћу јавности и 
заинтересованих органа и организација; 

 надлежни орган задужен за припрему Плана детаљне регулације обавештава 
јавност о начину и роковима увида у Извештај о Стратешкој процени утицаја, 
времену и месту одржавања јавне расправе и начину достављања мишљења; 

 надлежни орган задужен за припрему Плана детаљне регулације 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 детаљне регулације, 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 Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану; 

 надлежни орган за послове заштите животне средине врши оцену Извештаја о 
Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације гробља у Макрешану; 

 надлежни орган за послове заштите животне средине даје сагласност на 
Извештаја о Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану; 

 надлежни орган задужен за припрему Плана детаљне регулације не може 
упутити План у даљу процедуру усвајања без сагласности на Извештај о 
Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације гробља у Макрешану; 

 надлежни орган за послове заштите животне средине дужан је да омогући 
доступност информација о животној средини. 

Обавезе носиоца планираних пројеката, односно планираних активности:  

 носиоци планираних пројеката, односно планираних активности на планском 
подручју, по усвајању Плана детаљне регулације гробља у Макрешану и 
исходовању Информације о локацији, у обавези су да покрену поступак процене 
утицаја на животну средину за сваки пројекат појединачно, подношењем Захтева 
за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину/Захтева за 
одређивање обима и садржаја, у складу са Законом о процени утицаја на 
животну средину („Сл.гласник РС, бр”.135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
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може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”,бр. 
114/08); 

 на основу решења о потреби процене утицаја на животну средину, носилац 
планираних пројеката, односно активности дужан је да испоштује процедуру на 
овом хијерархијском нивоу; 

 носилац планираних пројеката, односно активности, дужан је да све мере 
превенције, санације, спречавања, контроле, заштите, еколошке компензације и 
мониторинга животне средине, прописане у процедури процене утицаја, 
примењује и поштује; 

 надлежни орган задужен за инспекцијске послове дужан је да врши инспекцијски 
надзор и контролу над спровођењем мера заштите и мониторинга животне 
средине.  

5.2. Поступање у случају неочекиваних негативних утицаја 

Ако у било којој фази имплементације Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану, реализацији планираних активности, дође до појаве непредвиђених или 
неочекиваних утицаја који могу имати значајне негативне ефектe на животну и 
друштвену средину, неопходно је да се поступак стратешке процене утицаја на 
животну средину понови, односно изврши анализа узрока, ефекат утицаја и изврши 
процена настале еколошке штете у животној средини. 
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6.0. Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
Стратешке процене утицаја 

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. 135/04и 88/10). За поступак процене 
утицаја и израду Стратешке процене утицаја (Извештаја о стратешкој процени) на 
животну средину Плана детаљне регулације гробља у Макрешану, 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,  

 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 
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 медијума животне средине, пре 
свега ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта, коришћене су и методе 
дате у препорукама и упутствима Светске здравствене организације (WHO). 

Стратешка процена утицаја се ради у фази усвојене Одлуке о изради Плана, и 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 гробља у Макрешану - Извештаја о СПУ, нису уочене битне тешкоће које би 
утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког карактера Плана детаљне 
регулације. За оцену стања животне средине извршена је процена, на основу увида на 
терену, услова надлежних институција и ималаца јавних овлашћења, постојеће 
просторно-планске документације, природних карактеристика просторно - еколошке 
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 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-
одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 
132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) донета је Одлука о изради Плана 
детаљне регулације гробља у Макрешану („Сл. лист града Крушевца“, бр. 2/20) 
дефинисана је израда Плана детаљне регулације гробља у Макрешану. Чланом 10. 
ове Одлуке прописана је обавеза израде Стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације гробља у Макрешану - Извештај о стратешкој 
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Макрешану. 

У складу са Одлуком, приступило се изради Стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације паралелно са израдом Нацрта Плана детаљне 
регулације гробља у Макрешану. 

Стратешка процена утицаја је текла паралелно са израдом Нацрта Плана, а Извештај 
о Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину представља саставни део 
Плана. 

Обавезујуће смернице Стратешке процене утицаја (Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Плана на животну средину) за нижи хијерархијски ниво је обавеза носиоца 
пројеката, да за планиране пројекате, пред надлежним органом градске управе града 
Крушевца, покрене поступак процене утицаја Захтевом за одлучивање о потреби 
процене утицаја на животну средину, 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). 

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/50369


54 
 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 

8.0. Закључци о Стратешкој процени утицаја на животну 
средину 

Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у 
Макрешану, 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 гробља у Макрешану 
приступило се на основу Члана 10. Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
гробља у Макрешану („Сл.лист града Крушевца“, бр.2/20). 

Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације гробља у Макрешану, 
интегрише еколошке, социјално-економске и био-физичке 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 планског документа, директно 
и шире просторне целине индиректно.  

На нивоу Плана детаљне регулације гробља у Макрешану процењени су потенцијални 
утицаји планираних намена и ефекти на животну средину, укључена је јавност и 
заинтересоване институције и имаоци јавних овлашћења 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 планиране намене и 
имплементација Плана неће импликовати битне неповољне, еколошки неприхватљиве 
ефекте по природне вредности и животну средину. Стратешка процена утицаја Плана 
детаљне регулације гробља у Макрешану (Извештај о Стратешкој процени утицаја 
Плана на животну средину) представља саставни део Плана. Услови заштите животне 
средине прописани Стратешком проценом утицаја су саставни део Информације о 
локацији и Локацијских услова. 
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9.0. Други подаци од значаја за Стратешку процену утицаја 

Нема других података који би били од значаја за Стратешку процену утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације гробља у Макрешану. 
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Прилози: 

 Одлука о изради плана детаљне регулације гробља у Макрешану („Сл.лист 
града Крушевца“, бр. 2/20); 

 Решење 03 бр. 020-1329/2 од 24.06.2020. године, Завод за заштиту природе 
Србије; 

 Услови бр. 1270/2 од 08.12.2020, године, Завод за заштиту споменика културе 
Краљево; 

 Услови 09.17.1. бр. 2017-243/20 од 12.06.2020. године, Министарство 
унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне 
ситуације у Крушевцу; 

 Услови бр. 8X.0.0.0.D.09.11-145531/2 од 09.06.2020.године, Електропривреда 
Србије, Огранак Електродистрибуција Крушевац; 

 Услови бр. 953-11107/20-41 од 01.07.2020. године, Јавно предузеће „Путеви 
Србије“; 

 Услови бр. 06-07/9795 од 05.06.2020. године, Јавно предузеће „Србијагас“; 

 Услови бр. 159139/2-2020 од 08.06.2020. године, Телеком Србија. 

 
Графички прилози: 

 Еколошка валоризација простора за одрживи развој. 
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MM

PEllYIiJIHKA CPIiHJA
rpA,lI;CKA YllPABA
rpA,lI; KPYillEBAII;

Onessea,e aa yp6aHH3aM H rpaljeannapcrao

KPYI11EBA[(

llPE,l(MET: ,D;ocTaBa YCJlOBa sa norpefie aspane Ilnana zterarsne perynauaje sa .Fpofin,e Y
MaKpeIIIaHY"

3aBO~ sa 3aIIITHT)' cnosrenaxa xynrype Kparseao, aa OCHOBYxrraaa 107 3aKoHa 0 KYJlT)'PHHM
~06pHMa (Cn. 2JlaCHUK PC, 6p. 71194, 52/11-~p. 3aKOH, 99/2011-~p. 3aKoH), a Y Be3H ca 'lJIaHOM 476
3aKoHa 0 nnamrpaa, Y H asrpaznsa (Cn. 2JlaCHUK PC 72/2009 H 8112009 - acrrpasxa, ~p. 3aKOH,6412010 -
o~JIYKa YC, 24/2011, 21/2012, 42/2013 - O~JIYKa YC, 50/2013 - oMYKa YC, 98/2013 - O~JIYKa YC,
l32/2014, 145/2014, 8312018, 3112019 H 37/2019), nocrynajyha rro BaIIIeM saxreay 6poj 350-125/2020
on 01.06.2020. rO~HHe, 3aBe~eHOM Y OBOM3aBo~y rro 6pojeM 127011 on 01.12.2020. rO)J,HHesa H3)J,aBalbe
YCJIOBa xyaaisa, onpxcasarsa H xopaurhersa KYJIT)'PHHXnofiapa H ztofiapa xoja yxoreajy rrpeTXO)J,HY
3aIIITHT)' H yrspheae Mepe 3aIIITHTe sa norpeoe aspane Ilnaua oeman.ue pezynauuje Fpotiee Y
Maxpetaauy y orrIIITHHH KpYIIIeBau;, 06aBeIIITaBa aac cnenehe:

I - I10)J,HOCHOU;Y3aXTeBa, naaajy ce YCJIOBHsa 'lYBalbe, onpacasaa,e H xopanrhea,e KYJIT)'PHHX
nofiapa H ztofiapa xoja Y*HBajy rrperxomry 3aIIITHT)' H yrspheae Mepe 3aIIITHTe sa norpefie nspane Ilnaua
oemansne pezynauuje Tpotine Y Maxpetuauy y OrrIIITHHHKpYIIIeBau;.

Y OKBHPYrpanaua npeznsernor nnana, a na OCHOBYnonaraxa xoje nocenyje 3aBo)J, Y Kparsesy H
KOjH cy yrpaheaa y EJle60paT 3aIIITHTe KyJIT)'pHor aacneha sa rrorpefie aspane Ienepanaor
yp6aHHCTH'lKOr nnana Kpyemesua 2015-2025, HaJla3H ce apXeOJlOIIIKO)J,06po Cmapo epotine xoje yacasa
rrperxoznry 3aIIITHT)' rro CHJlH3aKOHa. JloKaJlHTeT ce HaJla3H na Y3BHIIIelbY ca JIeBe CTPaHe rryra Cranah-
KpYIIIeBau;, y aenocpezmoj 6JIH3HHHnpaacropajcxor JIOKaJlHTeTaOpaaue, Ilpeva ~OKYMeHTaU;HjHxojy je
3aBO,D,yycrynao Hapo)J,HH My3ej y KpYIIIeBU;Y sa norpefie aspane rYI1-a casaajeuo zra cy Ha)J,rp06HH
crrOMeHHU;H06JlHKa rpyfio OTecaHHX KaMeHHXnnosa. C 063HpOM ~a crrOMeHHU;HHHCY)J,eTaJbHOonacaaa,
npenasao narosaa,e HHje Moryhe, rra ce HeKpOrrOJIa aa OCHOBYaHaJIOrHHX npaaepa <pYHepapHe npaxce,
rrpemeraaapno MO)l(e onpenemrrn y cpemsn BeK HJIH nepaon OTOMaHCKe BJIaCTH. I1PHJlHKOM
pexornocuaparsa 2001. romme Ha)J,rp06He mroxe HHCYnorapheae, IIITOynyhyje na cy Ha)J,3eMHH~eJIOBH
rp06HHx u;eJIHHa y MeljYBpeMeHY )J,eBacTHpaHH, IIITO He 3Ha'lH na cy H yxona noxcjaaxa TpajHo
YHHIIITeHH.

Pazta 3aIIITHTe xyrrrypnor nacneha neonxonno je HCrrOIIITOBaTHcrrezrehe Mepe TeXHH'lKe 3aIIITHTe
rrpHJlHKOMxopanrhersa npensremor noztpysja Y OKBHpHMarpaaaua nnaaa:

1. Ha npocropy nponmpersa rpamme nnana neonxozrao je H3BpIIIHTH reorpasasxa CHHMalba rrpe
6HJlo KaKBHXrpaheaacxax H KOMYHaJlHHX3eMJbaHHX panosa. YKOJIHKOpe3YJlTaTH reo<pH3H'lKHX
acrrarasaa.a rroxaacy nocrojaa,e crapnjax yxona rp060Ba HJlH aexe ztpyre apXeOJIOIIIKe
cTpYKTYpe (c 063HPOM na 6JIH3HHYJIOKaJlHTeTa Opaaue) neonxozmo je H3BpIIIHTH apXeOJIOIIIKa
acrpaxcasan,a )J,eTeKTOBaHHXCTPYKTYpaiYKorrai06jeKaTa, rrpe 6HJlo KaKBHXztpyrnx panosa.

2. YKOJIHKOce rrpHJlHKOMapXeOJIOIIIKHXacrpaacasaa,a naahe na rpaheaancxe OCTaTKeO)J,mrrepeca
aa Perry6JIHKY Cpfinjy, Ha)J,JIe)l(HH3aBo)J, he y zroroaopy ca Perry6JIH'lKHM 3aBO)J,OMH Ha)J,JIe)l(HHM
MHHHcTapcTBoM KyJIT)'pe H HH<popMHpalba PC H3pa,n;HTH)J,O)J,aTHeMepe TeXHH'lKe 3auITHTe sa
HOBOOTKpHBeHeOCTaTKe.



3aBOA 3a 3awnny CnOMeHs.1KaKymype KpalbeBO
36000 Kparseso, uapa /laaapa 24, m-16 100239951, Man14HI1 6poj 07101104

ren. 036 331 866, ren/ca:« 036321025, e-mail: zzzskv@gmail.com
>Kl1pO pa4yH: 840-69664-74,840-69668-62

3. AKo ce Y ,D,aJbeM TOKY aasohea,a rpahesaacxax H KOMYHaJIHHX, 3eMJbaHHX H npyrnx paaosa
HaHlje na apXeOJIOUlKO HaJIa3HUlTe HJIH apXeOJIOUlKe npeztsrere, H3BoljaQ panosa je .D,)')KaH na
O,D,MaX, 6e3 onrraraisa, npexane panose, ofiasecra Ha,D,JIe)KHH 3aBO,D, sa 3aUlTHTY cnOMeHHKa
xyrrrype H na npenyave Mepe na ce HaJIa3/HaJIa3HllITe He YHHUlTH H He OUlTeTH H na ce casyaa aa
Mecry H y nOJIO)Kajy y KOMeje oTKpHBeH.

4. 3a6palhyje ce HeOBJIaUlneHO npaxynrsaa,e apXeOJIOUlKOr MaTepHjaJIa.
5. Tpomxose acrpaaorsaa,a, 3aUlTHTe, -ryaaa,a, rry6JIHKOBalha H asnaraa,a ,D,06pa xoje Y)KHBa

npeTXO,D,HYsaurnrry, CBe ,D,Onpeztaje na rpajno xysaa.e onnanrheaoj YCTaHoBH 3aUlTHTe, CHOCH
HHBecTHTop.

6. YKOJIHKO ,D,olje ,D,O 6HJIO KaKBe npoveae rpanaua nnana, HeOnXO,D,HOJe npH6aBHTH ,D,O,D,aTHe
ycnoae 3aBO,D,a.

C nourroeaisea,

,[{OCTaBJbeHO:
- nO,D,HOcHOIJ,y3aXTeBa

(9aPXHBH



















   

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 
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