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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Јужног поморавља на 
животну средину, припремљен је на основу Одлуке о изради Регионалног просторног плана општина 
Јужног Поморавља 2006.-2021. године1 (у даљем тексту: РПП ЈП). Саставни део Одлуке о изради 
РПП ЈП (у даљем тексту: Одлука) је Програм за израду овог регионалног просторног плана. У 
посебном делу програма (Програмске основе за израду Извештаја о стратешкој процени), 
дефинисан је оквир, методолошки приступ, обим и садржај, као и други кључни елементи за 
обављање стратешке процене.   

Овај документ припремљен је након поступања по примедбама и сугестијама Комисије за стручну 
контролу просторних планова и докумената за спровођење планова и контролу усклађености 
докумената просторног планирања Министарства животне средине и просторног планирања бр. 
350-01-00176/2010-07 од 12. априла 2010. године. 

Стратешка процена утицаја на животну средину развојних планова и програма је уведена у праксу 
планирања на основу Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени 
гласник РС'', број 135/04). Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (у даљем 
тексту: Закон) је резултат хармонизације закона са законодавством ЕУ у области животне 
средине. Законом су практично ''транспоноване'' одредбе ЕУ Директиве 2001/42/ЕC (The Strategic 
Environmental Assessment Directive - European Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of 
certain plans and programmes on the environment), и практично утврђена обавеза обављања 
стратешке процене утицаја планских докумената на животну средину према одређеним 
критеријумима. Како је у фази одлучивања дефинисана потреба израде стратешке процене, а у 
току фазе припреме и израде РПП ЈП процена обављена, овај елаборат представља резултат 
вредновања могућих утицаја планских решења и пропозиција.  

Стратешка процена утицаја планских докумената на животну средину представља инструмент 
заштите, тако што се у почетним фазама доношења одлука о будућем развоју укључују питања 
заштите животне средине. То резултира претходним усаглашавањем интереса заштите и развоја. 
Стратешком проценом обезбеђује се виши ниво заштите животне средине и интеграције захтева 
заштите животне средине и развојних потреба и интереса, уграђивањем начела и циљева заштите 
у планске документе у циљу достизања одрживог развоја. 

Стратешка процена нарочито омогућава:  
• остваривање бољег, прихватљивог баланса између просторно-еколошких, социо-економских и 

политичких фактора, 
• разматрање значајних утицаја варијантних планских решења на животну средину и оцењује 

(евалуира) планска решења у односу на циљеве заштите; 
• дефинисање посебних мера заштите животне средине, као и праћење остваривања ових 

мера, 
• активно укључивање заинтересованих актера у процес доношења одлука о будућем развоју, 

имајући у виду оптимално решење са становишта животне средине; 
• даљу разраду инструмената заштите животне средине, дефинишући смернице, односно 

даље активности на нижим хијерархијским нивоима. 

Стратешка процена утицаја животну средину је процес којим се интегришу циљеви и принципи 
одрживог развоја у просторним плановима, с циљем избегавања, спречавања или ограничења 
негативних утицаја на животну средину, здравље и квалитет живота људи, биодиверзитет, 
природна, културна и друга створена добра. Значај овог процеса је у томе што се: прво, обрађују 
утицаји ширег значаја - кумулативни и социјални ефекти; друго, утврђују одговарајући контекст за 
анализу утицаја конкретних пројеката, укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја 
који заслужују виши степен детаљности у истраживању; треће, утврђује хијерархијски оквир за 
даље спровођење поступка и активости заштите животне на планском подручју; и четврто, 
омогућава се варијантна разрада планских решења 

                                                 
1 Службени гласник Републике Србије,  број 93/06 
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Принцип одрживог развоја, социјалне прихватљивости, економске оправданости и еколошке 
одрживости представљају полазне основе (начела) у просторном планирању. Са друге стране, 
одредбама члана 4. Закона утврђена су начела стратешке процене, и то начела: одрживог развоја, 
интегралности, предострожности, хијерархије и координације, учешћа јавности. Овим начелима 
обезбеђује се свеобухватни инструментаријум и оквир за усклађивање техно-економских, 
друштвених и природних система у целокупном развоју, укључујући и локационе факторе просторног 
развоја. На принципима економичности користе се природне и створене вредности, с циљем да се 
сачува и унапреди квалитет животне средине за садашње и будуће генерације. То се између осталог 
постиже разматрањем и укључивањем кључних аспеката животне средине у припрему и усвајање 
планова, пројеката и програма, утврђивањем услова за очување природних и створених вредности. 
Укључивањем услова заштите животне средине у РПП ЈП кроз инструмент стратешке процене, 
даје се обавезујући - интегрални оквир заштите, реализацијом кроз одговарајуће међусекторске 
планове, програме и пројекте. У превентивном смислу, свака активност је планирана, односно свако 
планско решење је дефинисано с циљем да се спрече или смање негативни утицаји, обезбеди 
рационално коришћење ресурса, а ризик од акцидената и негативних утицаја на становништво 
сведе на минимум. Са друге стране, циљ је да се оживи депресирано и депопулационо подручје, 
рационалним коришћењем потенцијала и обновљивих ресурса. У поступку стратешке процене 
остварена је координација између заинтересованих органа и организација, као и неопходне 
консултације са актерима просторног развоја. У поступку разматрања и усвајања, посебно ће се 
обезбедити учешће јавности у поступку јавног увида и стручне расправе о РПП ЈП. 

У складу са законским одредбама и праксом стратешке процене у Европи, Извештај о стратешкој 
процени утицаја структурално обрађује:  

• полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратешке процене); 
• циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу стања, дефинисања 

проблема и проналажења решења);  
• стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну средину у ужем 

смислу – дефинисање матричног оквира процене);  
• смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког и хијерархијског 

оквира за обављање процена утицаја у току спровођења плана);  
• програм праћења стања животне средине (мониторинг – оквир за праћење спровођења 

плана, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и новог стања на планском подручју); 
• коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки оквир коришћен 

у току израде стратешке процене, односно објективне тешкоће које су утицале на 
стратешку процену); 

• начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће јавности у поступку 
стратешке процене);  

• закључна разматрања (нетехнички резиме Извештаја о стратешкој процени) и напомене 
(синтезни оквир стратешке процене са визијом за спровођење и унапређења стратешке 
процене). 

 

Овај елаборат представља резултат провере, разјашњења и унапређења примене принципа 
одрживог развоја и заштите животне средине у изради РПП ЈП, уз уважавање услова и стручних 
препорука органа и институција и мишљења становника који се односе на потребу елиминисања или 
ограничавања негативних ефеката на животну средину и квалитет живота становника 
предметног подручја у складу са законом, ценећи при томе као кључне водиље следеће циљеве: 
унапређење територијалне кохезије (уравнотежен регионални развој), заштита и унапређење 
квалитета животне средине, заштићено, уређено и одрживо коришћење природног и културног 
наслеђа; просторно-функционална интегрисаност у окружење; већи степен конкурентности и 
унапређење стандарда живота и здравља људи у градским и руралним срединама. 

Закључак извештаја је да су ти циљеви оствариви и да изабрано и утврђено планско решење неће 
угрозити вредности природе и животне средине, уз јасну препоруку о доследној примени РПП ЈП и 
смерница које се односе на очување животне средине, уређење простора и коришћење природних 
ресурса. 
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I  Полазне основе стратешке процене утицаја 
Према члану 13. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину полазне основе стратешке 
процене утицаја обухватају: 

1) кратак преглед предмета, садржаја и циљева плана и односа према другим планским 
документима; 

2) преглед постојећег стања и квалитета животне средине подручја на које се извештај односи; 
3) карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду изложене 

значајном утицају; 
4) разматрана питања и проблеме заштите животне средине у плану и образложење разлога за 

изостављање одређених питања и проблема из поступка процене; 
5) приказ и оцену припремљених варијантних решења у односу на заштиту животне средине у 

плану, укључујући варијантно решење нереализовања плана и најповољније решење са 
становишта животне средине; 

6) резултате претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама битне за 
стратешку процену. 

 
1.1 Преглед предмета, садржаја и циљева Плана и односа према другим планским 
документима 
 
1.1.1 Предмет Просторног плана 

Подручје Просторног плана припада неразвијеним и економски и демографски депресивним 
регионима са следећим специфичним наменама од значаја за утврђивање планских решења: подручје 
паневропског инфраструктурног коридора X (са делимично изграђеним магистралним системима); 
пољопривредно - сточарско и шумско подручје; природне и туристичке вредности (са изразитим 
потенцијалима за развој туризма, интегрално са комплементарним активностима); изворишта вода - 
националног и регионалног ранга, са 5 постојећих и 4 планиранe водоакумулацијe, објектима заштите 
од вода, потенцијалним коридором пловног пута и др.; зоне специјалне намене са постојећим и 
планираним граничним прелазима и дугим граничним појасом према Републици Бугарској  и 
Републици Македонији и Копненом зоном безбедности дуж административне границе са 
Аутономном Покрајином Косово и Метохија; и др. 

Граница подручја Просторног плана обухвата два управна округа - Јабланички и Пчињски (у даљем 
Јабланички и Пчињски округ), са укупно 11 општина и два града, и то: на територији Јабланичког 
округа општине: Бојник, Власотинце, Лебане,  Медвеђа, Црна Трава и град Лесковац, и на територији 
Пчињског округа општине: Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица, Трговиште и 
град Врање. На северу подручје Просторног плана се граничи са Нишавским, Топличким, Пиротским 
округом, на истоку са Бугарском, на југу са Македонијом и на западу са АП Косово и Метохија. 
Укупна површина подручја Просторног плана је 6289 km2  , са 468.613 становника у 699 насеља. 

Просторним планом се утврђује оквир за дефинисање планова, програма и пројеката који имају за 
циљ остваривање секторске координације и усклађивање између различитог нивоа одлучивања 
(локалног, регионалног, националног и трансграничног) утврђивањем заједничих интереса, 
заједничким спровођењем мера, разменом информација, развијањем сарадње. 

Предмет просторног плана је дефинисање дугорочних стратешких праваца просторног развоја, којим 
ће се подстаћи социо – економски развој, зауставити негативне демографске тенденције и економско 
заостајање, као и смањити регионалне неравномерности ових округа у односу на друге округе у 
Србији. Такође, под предметом просторног плана у смислу процене утицаја, може се сматрати и 
стварање услова за реализацију републичких, регионалних и локалних интереса на подручју 
Јабланичког и Пчињског округа, разрадом начела просторног уређења, утврђивање циљева 
просторног развоја, коришћења и заштите простора, развоја мреже насеља, изградње инфраструктуре 
и др. 

 
1.1.2  Садржај Просторног плана 

У изради Плана и ове Стратешке процене примењен је савремени, про-активни приступ интегралног 
и континуалног планирања са нагласком на тражењу мере одрживости кроз интеграцију циљева и 
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потреба друштвено-економског развоја и заштите природних вредности, квалитета животне средине 
и културно-историјских обележја. Као кључни развојни ослонци разматрани су активирање и 
мобилизирање територијалног капитала, одрживо коришћење природних и створених ресурса, 
дугорочна обнова и развој људских ресурса, саобраћајна приступачност према коридору X, као и 
инфраструктурна опремљеност, развој привреде (развој малих и средњих предузећа - извозна 
оријентација индустријских грана и стварање квалитетног сектора услуга, уз пуно уважавање осталих 
комплементарних активности, демографских, комуналних и инфраструктурних питања и проблема), 
развој институција, заштита природног и културног наслеђа као фактора развоја и заштиту животне 
средине. 

 
1.1.3 Циљеви заштите, развоја и уређења у Просторном плану 

Општи циљеви 

У складу са Просторним планом Републике Србије општи циљ организације и уређења простора 
јесте коришћење простора према потенцијалима природних и створених вредности и дугорочним 
потребама економског и социјалног развоја. 

 
Општи циљеви развоја и уређења простора подручја Јабланичког и Пчињског округа су: 
1.одговорно управљање развојем, уређењем и заштитом простора у складу са реалним потенцијалима и 

ограничењима природних и створених вредности и дугорочним потребама економског и социјалног развоја; 
2.унапређење квалитета живота и стварање услова за демографску обнову, задржавање и подстицање 

насељавања и повратка становништва, посебно у економски заостале руралне пределе и центре, инвестирањем у изградњу, 
обнављање и одржавање инфраструктуре, јавних служби и услуга, очувањем и унапређењем природног и културног 
наслеђа, развојем малих и средњих предузећа, туризма и других економски исплативих и статусно привлачних активности; 
и  

3.уравнотежен развој на интрарегионалном и интеррегионалном нивоу, подстицање развоја и повећање 
доступности планинских и периферних подручја и иницирање трансграничних програма за пригранична подручја. 

 
Посебни циљеви, развоја, коришћења и уређења подручја 

За операционализацију општих циљева одрживог развоја и заштите, коришћења и уређења подручја у 
Просторном плану су утврђени следећи секторски циљеви: 

а) Заштита природе и природних вредности 

• утврђивање просторних целина и предела Радана, Кукавице, Власине, Бесне кобиле, Козјака, Грделичке клисуре и 
влажних станишта код Прешева као подручја од значаја за заштиту посебних природних вредности у Просторном плану 
Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 13/96), са планским циљем дефинисања њиховог статуса, просторног 
обухвата и режима заштите; 

• очување/одржање разноврсности дивље флоре и фауне и њено повећање реинтродукцијом несталих аутохтоних 
врста животиња и биљака; 

• очување станишта, јачање (бројчано снажење) и просторно ширење популација ретких, угрожених и критично 
угрожених (на ивици опстанка) биљних и животињских врста; 

• идентификација станишта од значаја за заштиту европске дивље флоре и фауне по програму НАТУРА 2000; 
• одржање екосистемске разноврсности и заштита природних и агроекосистема од инвазивних врста биљака и 

животиња, као и од других врста, сорти и раса које уносе непожељне промене у природни и агробиодиверзитет; 
• потреба и намере конзервације делова подручја у затеченом стању ради заштите интегритета и спонтаног 

функционисања њиховог укупног природног комплекса, у научне, образовне и културне потребе; 
• очување, приказивање и одрживо коришћење места, природних објеката и појава који својим геолошким, 

геоморфолошким, хидрографским или другим обележјима представљају истакнуте, ретке и привлачне вредности гео-
наслеђа и очување старих, по димензијама и врсти репрезентативних и у другом погледу значајних стабала дрвећа и 
њихових групација; 

• очување разноврсности, живописности и лепоте предела, унапређење његове чистоће и уређености у зонама и 
коридорима становања, саобраћаја, привредних активности и рекреације; 

• неопходност санације и рекултивације површина деградираних људским активностима или природним процесима 
и елементарним непогодама; 

• потреба да се пејсажне, биолошке и друге вредности и природни ресурси подручја учине доступним људима на 
одрживо коришћење, имајући првенствено у виду добробит локалне заједнице, као и ради уживања у природи, физичког и 
душевног одмора, бављења науком, образовањем и спортом; 

• обавеза да се у конкретним планским решењима, у разумној и усклађеној мери, поштују интереси, како заштите 
природе и животне средине, тако и развоја, а у оквирима меродавних националних правних норми и стандарда, 
међународних уговора и препорука и уз уважавање принципа тзв. „добре праксе” и „најбољих доступних техника”. 
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б) Заштита животне средине: 

• унапређење квалитета природних вредности планског подручја - ваздуха, вода, земљишта, шума, биљног и 
животињског света у складу са развојним принципима, нарочито у просторима која уживају посебну заштиту (предела 
изузетних одлика „Власина“ и „Долина Пчиње“, споменика природе, резервата природе „Острозуб-Зелениче“, „Кукавица“ и 
„Јарешник“ и непосредне околине и природног простора „Јашуњски манастири“); 

• смањење емисије штетних материја у ваздуху од индустријских постројења, саобраћаја, из система даљинског и 
индивидуалног грејања и са депонија, 

• заштита и унапређење квалитета водотокова до нивоа прописаних класа квалитета, смањење потрошње воде у 
индустрији и у домаћинствима, развијање постројења за примарни и секундарни третман отпадних вода, смањење губитака 
воде у дистрибутивној мрежи, 

• развијање система даљинског грејања у свим општинама Јужног Поморавља, 
• рационално коришћење земљишта, енергије, воде и природних сировина, 
• даљи развој регионалног система управљања отпадом, са нагласком на изградњи постројења за рециклажу на 

регионалним депонијама, и изградњом трансфер станица у свим општинама, повећање броја становника обухваћених 
системом сакупљања отпада, затварање, санирање и рекултивација постојећих несанитарних депонија (сметлишта), 
интегрално управљање опасним отпадом и доследно поштовање Националне стратегије управљања отпадом, 

• повећање енергетске ефикасности у зградарству и индустрији, 
• смањење емисија буке из саобраћаја и индустријских постројења, 
• смањење емисије јонизујућег зрачења из постојећих загађивача, и обезбеђивање система дневног мониторинга 

јонизујућег зрачења на локацијама Боровац 1 и 2 и Братоселце- општина Бујановац, Пљачковица у општини Врање и Рељан 
у општини Прешево, као и развој мерних станица јонизујућег зрачења на широј територији Плана, 

• спречавање инцидентних неконтролисаних испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште 
• дефинисање дугорочних планова заштите од удеса, за сва постројења која се налазе на листи SEVESO II 

постројења 
• смањење коришћења агротехничких мера које негативно утичу на животну средину (јаки пестициди, хербициди и 

сл.), 
• повећање степена мониторинга ваздуха,вода, земљишта, буке и јонизујућих зрачења,у свим општинама као и 

иницирање програма за мониторинг квалитета живота становника, 
• повећање обима инвестиција за заштиту животне средине, 
• побољшање информисања и примарна едукација становништва за заштиту животне средине, 
• употпуњавање локалних прописа на нивоу општина и израду локалних еколошких акционих планова за све 

општине предметног подручја, 
• повећање учешће јавности у доношењу одлука које могу имати утицаја на квалитет животне средине. 
Посебне мере заштите односе се на смањење ерозије у подручју Власине, Крајишта, Пчиње и Грделичке клисуре и на 

спровођење заштите од отпадних вода и других отпадака. 
 

в) Заштита непокретних културних добара: 

• формирање јединствене информационе основе о културном наслеђу на подручју Просторног плана ради 
евидентирања, целовите валоризације и категоризације НКД; 

• реализација ургентних активности на конзервацији, рестаурацији и ревитализацији откривених највреднијих и 
најугроженијих НКД, као уређења заштићене околине, одрживог развоја, туристичке и културолошке презентације, израдом 
и спровођењем програма и планова заштите надлежних служби за заштиту културне баштине; 

• утврђивање заштићене околине за објекте, локалитете и целине НКД; очување, унапређење и заштита предела, 
амбијената и пејзажа око НКД, у оквиру комплексног уређења и презентације ових целина;  

• унапређење организације ажурирање спровођења процедуре проглашења заштите непокретних културних добара и 
њихове заштићене околине, као и појединих објеката за које треба извршити рекатегоризације; 

• обезбеђивање потребних техничких, материјалних, организационих и других услова за заштиту и ревитализацију, 
истраживање и презентацију археолошких и споменичких локалитета (саобраћајни приступ, режим и организација 
презентације добара, спречавање непланске изградње у заштићеној околини добра, укључивање у туристичке итинерерима 
до културних добара, осмишљавање, стручно вођење и интерпретација наслеђа, и др.); 

• интегрисање презентације и других видова културолошког коришћења НКД у туристичку понуду кроз заједничке 
програме, планове и пројекате, уз издвајање дела туристичког профита за потребе заштите културних добара; 

• израда неопходне урбанистичке документације за НКД и њихову заштићену околину, којом ће се детаљно решити 
питања заштите, уређења и коришћења простора од значаја за ова добра; 

• континуирана едукација и инфирмисање јавности, посетилаца и локалног становништва о вредностима културне 
баштине на подручју Плана и окружења; 

• испитивање могућности и оправданости изградње неколико етно насеља у близини туристичких комплекса и 
центара (ради очувања старих објеката народног градитељства); и др. 

 
д) Развој пољопривреде: 

• усклађивање начина коришћења пољопривредног земљишта с природним погодностима и ограничењима, у 
оквирима политике интегралног управљања природним ресурсима;  
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• интензивирање и унапређење примарне пољопривредне производње, прераде, понуде и пласмана високо 
квалитетних локалних пољопривредно-прехрамбених производа, подршком: реструктурирањем и унапређењем људског и 
физичког потенцијала пољопривредног сектора; подизањем нових, односно технолошком модернизацијом постојећих 
прерађивачких капацитета; и усвајањем савремених стандарда квалитета хране; 

• промовисање мултифункционалне породичне пољопривреде у склопу подршке поларизацији аграрне структуре и 
диверзификација економских активности у руралним областима, ради побољшања материјалног и друштвеног статуса 
сеоског становништва, према моделу интегралног руралног развоја; 

• обезбеђивање демографског опстанка и економског просперитета породичних газдинстава у планинским 
пределима и на другим теренима с природним ограничењима за вођење рентабилне пољопривредне производње, пуним 
уважавањем њихове улоге у очувању природних добара, биодиверзитета, пејзажно-амбијенталног лика и других 
нетржишних вредности руралног простора;  

• подржавање обнове и развоја рентабилног планинског сточарства, с ослонцем на еколошки безбедним 
коришћењем пространих власинских и осоговских пашњака, упоредо с унапређивањем услова стајског смештаја, 
производње сточне хране за зимску исхрану стоке, ветеринарске заштите и других квалитативних компоненти сточарске 
производње; 

• потпунија валоризација местимичне агроеколошке погодности за производњу квалитетног поврћа, грожђа, воћа и 
других пољопривредних производа, односно њихових прерађевина, укрупњавањем земљишних парцела и/или засада, 
осавремењавањем технологије производње, прилагођавањем асортимана производње трендовима тржишне тражње, 
усвајањем савремених стандарда квалитета у преради и унапређењем маркетинга, с ослонцем на испуњење услова за 
добијање робне марке производа дефинисаног географског порекла, а местимично и кроз спровођење посебних програма 
органске производње хране; 

• мултисекторални приступ, који подразумева целовито посматрање ендогених потенцијала и ограничења на нивоу 
насеља с атаром, у функционалној међузависности с најближим градским и привредним центрима, суседним општинама и 
другим релевантним факторима окружења, идентификовати потребне мере инвестиционе, информатичке и друге подршке у 
погледу: развоја саобраћајне, хидротехничке, енергетске и тржишне инфраструктуре; развоја еколошки прихватљивог 
туризма и других непољопривредних делатности на селу; модернизације прераде и пласмана пољопривредних производа; и 
стимулисaња млађих контингената становништва зa рaд у пoљoприврeди и бављење туристичким и другим eкoнoмски 
исплaтивим и стaтуснo привлaчним активностима на селу; 

• указивање на критичне везе и односе које постоје у процесу кретања пољопривредних роба, односно услуга од 
којих зависи ефикасно функционисање регионалног пољопривредног кластера; и 

• допринос успостављању партнерства локалних актера из јавног и цивилног сектора при утврђивању и 
спровођењу локалних стратегија/планова интегралног руралног развоја, као и унапређењу њихове сарадње у тој области  на 
регионалном, националном и међународном плану. 
 
ђ) Развој шумарства и ловства 

• трајна и максимална производња дрвних и осталих производа из шуме; 
• производња семена у семенским објектима; 
• заштита земљишта од водне ерозије различитог типа; 
• заштита и очување биоразноврсности шумских екосистема, посебно оних у природним резерватима, као и појединачних 

стабала и шума у пределу око културно-историјских објеката и целина; 
• едукација и укључивање локалног становнишва у активности заштите шума и шумског земљишта; 
• побољшање стања шумске инфраструктуре; 
• истраживачка подршка и мониторинг заштите и коришћења шума;  
• побољшање услова станишта у ловишту, уз постизање како економског капацитета у бројности јединки главних 

врста дивљачи, тако и њихове одговарајуће полне и старосне структуре; 
• побољшање квалитета трофеја дивљачи и заштита ретких врста дивљачи, уз спровођење трајне забране лова за 

ласицу, сову, орлове, еју и др; и 
• смањење броја предатора у ловишту. 

 

е)Геолошки ресурси 

Основни дугорочни циљ у области коришћења геолошких ресурса јесте оптимално коришћење расположиве минерално 
сировинске базе повећањем производње минералних сировина.  
Посебни циљеви су: 

• обезбеђивање нових радних места у складу са проширењем и комплекснијим искоришћавањем минералних 
сировина у активним и будућим рудницима; 

• ре-инжењеринг и побољшање техничко-технолошке и кадровске опремљености рудника; 
• примена принципа BAT (Best available technology) при реконструкцији постојећих и отварању нових производних 

погона уз максимално поштовање мера заштите животне средине;  
• потпунија валоризација геолошко-металогенетских погодности у циљу одређивања резерви и (ре)активирање 

лежишта металичних, неметаличних и других минералних сировина, као и експлоатацију изворишта минералних и 
термоминералних вода; и 

• убрзање процедуре за давање концесија уз стимулисање домаћих инвеститора да истражују, отварају нове руднике 
и прерађивачка предузећа. 
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ж) Развој привреде 
Основни циљеви развоја привреде су: 

• реструктурирање привреде и прилагођавање тржишним условима привређивања, следећи потенцијале и 
ограничења за развој појединих привредних и услужних делатности, стављањем акцента на пољопривреду и 
агроиндустрију, развој туризма и транспортних и логистичких услуга (укључујући слободне зоне); 

• повећавање економског значаја управног округа и привлачење инвестиција (домаћих и страних) и средстава 
финансирања, имајући у виду географско-саобраћајни и погранични положај, као и карактеристике управног округа и 
појединачних општина; неопходно је значајно повећање улагања у Регион да би се активирали постојећи потенцијали и 
зауставили досадашњи негативни трендови, изградила неопходна инфраструктура (саобраћајна и комунална) и побољшали 
социјални услови живота (образовање, здравство, култура и др.); 

• равномернији размештај капацитета, сходно локационо-развојном потенцијалу и ограничењима простора, уз 
стављање акцента на развој малих и средњих предузећа која су флексибилнија и ефикаснија од великих фирми, посебно 
имајући у виду веома лоше резултате приватизације; 

• решавање имовинско-својинских односа и завршетак процеса приватизације (уз препоруку за измену и допуну 
Закона о приватизацији са посебном клаузулом за олакшице за интезивнија улагања односно активирање неразвијених 
подручја); 

• побољшавање технолошког нивоа опреме предузећа и целокупне привреде; лобирање и обезбеђивање 
прихватљивих и повољних извора кредитирања; 

• стварања предузетничке и динамичније привредне климе и привлачних услова за инвестирање (повластице и 
ослобађања од пореза и дажбина за инвестирање и сл.); 

• повећање конкурентности привреде и прилагођавање потребама домаћег и међународног тржишта; обезбеђењем 
подршке великим фирмама у Региону и њиховим повезивањем са МСП и микро бизнисима као добављачима и даваоцима 
услуга; повезивањем фирми у Региону ради заједничког наступа на тржиштима и формирањем кластера уз сарадњу фирми 
из различитих индустрија ради смањења трошкова, коришћења јединствене информационе основе, оснивања заједничких 
фондова и сл.; 

• спровођење дефинисане политике запошљавања, едукације, преквалификације и др. 
 

 
з) Становништво, мрежа насеља и јавне службе 
Основни циљеви демографског развоја су: 

• повећање броја становника задржавањем постојећег становништва и стимулусањем повратка дела становништва 
које се, нарочито од 90-их година прошлог века, исељавало са овог подручја у иностранство или у друге делове Србије; и  

• подмлађивање становништва и стимулисање насељавања младог и радно способног становништва. 
 
Основни циљеви развоја мреже насеља су: 

• развој регионалних функција (привредних, јавно-социјалних, развојно-управљачких, информационих, научно-
истраживачких, културних и др.) Лесковца и Врања, субрегионалних функција Власотинца, Сурдулице и Владичиног Хана 
(привредних, јавно-социјалних, развојно-управљачких и културних) и интензивирање развојних функција општинских 
центара (привредних и јавно-социјалних) како би се успорила концентрација економских и других активности у највећим 
урбаним центрима и подстакао економски и социјални развој других центара у мрежи насеља Региона. 

• континуирано реструктурирање и технолошко унапређивање секундарних делатности у урбаним и општинским 
центрима уз истовремени развој терцијарних делатности и селективну децентрализацију тих делатности у субопштинске и 
друге микроразвијне центре на подручју општине, како би се, у технолошко-производном смислу, обезбедила 
територијално–хоризонтална и технолошко–вертикална комплементарност и компатибилност урбане и руралне економије. 

• модернизација и развој пољопривреде и допунских активности (туризам, микробизнис) у функцији задржавања 
млађег дела контингента радне снаге и подстицања повратка дела незапослене радне снаге из урбаних и општинских 
центара на пољопривредна газдинства (фармерско сточарство, укрупњавање поседа, органска пољопривреда). 

• побољшање квалитета мреже путева и развој јавног саобраћаја како би се становништву са подручја општина 
омогућила боља доступност веза са центрима у мрежи насеља. 

• усклађивање мрежа објеката и услуга јавносоцијалне инфраструктуре са функцијама центара у мрежи насеља и 
размештајем корисника. 

• подстицање планске изградње и реконструкције стамбених и других објеката и уређење јавних простора у сеоским 
насељима ради побољшања квалитета живота, очувања насеља, културних предела и аутентичних вредности подручја. 

• санација и контролисана изградња приградских насеља и насеобинских целина у коридорима јавних путева.  
 
Основни циљеви развоја и организације јавних служби  

• развој одрживе мреже и диверзификација услуга јавних служби у центрима у мрежи насеља на подручју Јужног 
Поморавља у домену предшколског васпитања и образовања, здравствене и социјалне заштите, културе, физичке културе и 
спорта, јавних власти, информатике и др.; 

• уједначавање доступности јавних служби свим корисницима, повећањем квалитета и доступности услуга, 
нарочито на руралном подручју; 

• диверзификација и флексибилнија организација мреже услуга и објеката јавних служби у јавном, приватном и 
невладином сектору, уз подстицање иновативних и интегрисаних програма образовања, здравствене заштите, социјалне 
заштите, културе и физичке културе, како би се омогућило равноправно укључивање и равномерније коришћење тих услуга 
свим корисницима за задовољење њихових специфичних потреба; 
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• преиспитивање и дефинисање минимума норматива за потребан простор, опрему и средства, нарочито на 
економски недовољно развијеним подручјима, који ће обезбеђивати републички и/или локални ниво управљања, уз 
стимулисање инвестиција и донација приватног сектора у развој јавних служби преко гарантованог минимума; и 

• повећање квалитета телефоније и локалне путне мреже и развој специјализованог превоза за различите категорије 
корисника на руралном подручју.  

 
и) Развој, организација и уређење туристичких простора  
Општи циљеви развоја туризма и уређења туристичких и рекреативних простора су: 

• увођење и поштовање принципа одрживог развоја у туризму, уз економску и еколошку ревитализацију простора, 
рационализацију коришћења природних ресурса, очување, заштиту и унапређење природе и животне средине; 

• комплексна валоризација природних и створених туристичких потенцијала, регионално диференцираних по 
вредности и садржају, у складу са трендовима светске и домаће тражње, стандардима међународног тржишта и социо-
економским интересима Републике и локалних средина; 

• организовање садржајно заокружене и регионално интегрисане понуде туристичких подручја и дестинација, која 
садрже препознатљиве мотиве и омогућавају афирмисање нових производа домаће и иностране туристичке тражње; 

• подстицање развоја туристичких подручја са најповољнијим условима за максимално продужење туристичке 
сезоне, повећање степена искоришћености капацитета туристичке понуде и социо-економских ефеката туризма; 

• укључивање природних и културно-историјских вредности у развој туризма; организовање, уређивање и 
коришћење туристичких простора по критеријумима и стандардима заштите животне средине, природне и културне 
баштине; интегрисање развоја туризма са комплементарним активностима (пољопривреде, шумарства, саобраћаја, 
здравства, едукације, културе и др.). 

• интензивирање развоја туризма и комплетирање туристичке понуде у дестинацијама (регијама, центрима и 
местима) које су већ, у одређеној мери, туристички афирмисане, уз повећање квалитета туристичких услуга и унапређивање 
туристичког производа; активирање нових простора са туристичким ресурсима, као главним потенцијалима недовољно 
развијених подручја, зависно од трендова тражње и могућности улагања Републике у некомерцијалне услове туристичке 
понуде (крупна и туристичка инфраструктура и некомерцијални јавни садржаји); 

• унапређење услова за рекреацију становништва у насељима и њиховом окружењу, отварањем и комплетирањем 
излетишта, изградњом скијалишта и ски-стадиона изнад већих подпланинских насеља и бања, изградњом купалишта и 
водених скијалишта на језерима и рекама, туристичким и комуналним опремањем села, уређењем ловишта, културно-
историјских целина, споменика и др.; и 

• побољшање организованости туризма (туристичке понуде) и ефикасности управљања развојем туристичких 
дестинација, посебно у нормативној области, спровођењу власничке и пословне трансформације, координацији активности 
на нивоима туристичке привреде, туристичког места, туристичке регије и Републике, усклађивању интереса заштите 
природе и развоја туризма, давању већих овлашћења локалним заједницама за коришћење туристичких и комплементарних 
развојних потенцијала и др. 
 
Посебни циљеви развоја туризма и уређења туристичких и рекреативних простора су: 

• туризам ће бити главни развојни агенс простора који су потенцијално атрактивни и садрже изразите мотиве за 
домаћу туристичку и рекреативну тражњу клијентеле већих и ближих градова, односно у којима су туристичке активности 
продуктивније или прилагодљивије од других могућих активности; 

• туризам ће се, уз одговарајућа ограничења, развијати и као алтернативна делатност у антропогено измењеним 
пределима (хидроакумулације, инфраструктурни коридори и др.), заштићеним просторима (природна подручја, заштићени 
сливови и др.), у руралним подручјима и др.; представљаће један од најзначајнијих видова компензације локалном 
становништву за просторна, ресурсна и нормативна ограничења у развоју других активности и коришћење простора 
(надокнаде власницима, запошљавање, изградња садржаја туристичке понуде у простору, изградња инфраструктуре, 
комуналних објеката и јавних садржаја друштвеног стандарда, приоритети у изградњи и газдовању туристичким и 
рекреативним садржајима, организован и гарантован откуп природне хране и етно-производа и др.); 

• према природним и створеним потенцијалима, развој туризма и рекреацаје засниваће се на туристичко-
рекреативној понуди природних целина пре свега туристичке регије Крајишта и Власине као и других туристичких 
простора односно појединачних локалитета и места - на планинама и водама, туристичким коридорима, у бањама, 
ловиштима и на селима, којима су истовремено обухваћене и све значајне природне и културно-историјске вредности 
Јабланичког и Пчињског округа; туристички простор биће рејониран на целовите, јединствене и међусобно интегрисане 
комплексе туристичке понуде, са оригиналним туристичким производима сваког рејона, у оквиру обухваћених туристичких 
центара, места, бања, села и садржаја понуде у простору; 

• туризам ће се са стационарним, транзитним, излетничким и рекреативним садржајима организовати као 
јединствена понуда у оквиру туристичких рејона (у видовима планинске, градске, манифестационе, сеоске, ловне, понуде на 
водама и др.) и представљаће једну од главних привредних основа и развојни агенс подручја;  

• посебан значај туризма биће: активирање развоја комплементарних активности и структура (алтернативни видови 
сеоске економије, пољопривреда, мала привреда, инфраструктура и објекти јавног стандарда и др.); подржавање заштите 
природе, природних и културних вредности, као темељних ресурса и услова укупног, здравственог, еко- и етно-туризма, 
производње еко-хране и др; физичка и функционална интеграција материјалне основе туристичке понуде рејона (саобраћаја, 
техничке и рекреативне инфраструктуре, угоститељства, трговине, сервиса, здравства и др.) са насељима; активирање, тј. 
комерцијализација капацитета викенд изградње у склопу туристичких места, села и посебних локалитета; 

• приоритете у формирању туристичке понуде чиниће садржаји у простору - на планинама, водоакумулацијама, 
скијалиштима и другим спортско - рекреативним полигонима, ловиштима, објектима и површинама природних вредности, 
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уз услов њиховог непосредног повезивања са туристичким коридорима, центрима, местима, бањама и селима као и са 
туристичким манифестацијама; 

• постојећа туристичка понуда биће техничко-технолошки и организационо обновљена и функционално заокружена, 
посебно у погледу уређења, опремања и коришћења садржаја понуде у простору; простори нових потенцијала туристичке 
понуде биће резервисани за ту функционалну намену одговарајућом регулативом и заштитићени одговарајућим режимима; 
за све видове понуде дефинисаће се атрактивни и профитабилни програми за привлачење домаћег и иностраног капитала; и 

• развој туристичких рејона, комплекса и места биће условљен државном регулативом развоја и подржан државним 
улагањима у изградњу инфраструктуре и некомерцијалних садржаја јавног стандарда, као и стимулацијама комерцијалних 
инвеститора у почетним корацима развоја кроз фискалне, кредитне и друге олакшице, кроз одговарајуће мере земљишне 
политике, посебно у погледу грађевинског земљишта и др. 
 
ј) Развој саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 
Основни циљеви развоја саобраћаја су: 

• обезбеђење просторних услова за изградњу, реконструкцију, опремање и функционисање путева првог реда, 
пренствено аутопута Е-75, као и других саобраћајних система, у складу са концептом заштите простора као и у погледу 
безбедности саобраћаја и обезбеђења довољне приступачности; 

• повећање саобраћајне доступности и повезаности центара у мрежи насеља са зонама привредног развоја, 
реконструкцијом постојећих и етапном реализацијом планираних путева другог реда и општинских-локалних путева; 

• усмеравање утицаја саобраћајне инфраструктуре на процесе урбанизације, развој урбаних центара и система 
насеља и ублажавање демографског пражњења подручја Јужне Србије; 

• модернизација пруге Е-85 техничким и другим елементима у складу са европским захтевима за саобраћајем 
возовима великих брзина, као и задовољењем потреба домаћег саобраћаја; 

• изградња специјализованих саобраћајних система (шинска возила, хелиодроми, аеродроми, жичаре и др.) и 
рекреативне инфраструктуре (скијашке стазе и др.) у функцији развоја туризма; 

• утврђивање смерница за израду и доношење планова, програма и техничке документације саобраћајних система. 

 
к) Водорегулација и изградња водопривредне инфраструктуре  

Основни циљ је "интегрално коришћење, уређење и заштита водних ресурса на подручју општина Јужног Поморавља", што 
подразумева вишенаменски водопривредни систем, који је оптимално уклопљен у окружење и усклађен са свим другим 
корисницима простора и са водним системима вишег реда, утврђеним у ВОС и ППРС.  
 
Кључни циљеви и критеријуми интегралног коришћења уређења и заштите водних ресурса су следећи:    

• трајно решење снабдевања водом насеља, са обезбеђеношћу не мањом од 97% (што је највећа обезбеђеност са 
којом се планирају такви системи у свету), и са нормама снабдевања које се користе за планирање водовода у 
свету. Трајно решење снабдевања водом сеоских насеља са обезбеђеношћу 95%, повезивањем већег дела тих 
насеља на регионалне системе, уз заштиту и оптималну експлоатацију и локалних изворишта;  

• заштита ових изворишта воде применом мера уређења и заштите простора, приоритетно сливова акумулација: 
Власинско језеро и сва три компензациона базена на реци Врли (Врла 1, 2 и 3), Лисина, Првонек, Барје, Брестовац, 
Кључ и Свође, која се третирају као изворишта највишег републичког ранга;  

• снабдевање индустрије на разматраном подручју са обезбеђеношћу од 95-97%. Из регионалног система вода се 
може користити само за оне индустрије којима је неопходна вода квалитета воде за пиће. Сви остали корисници 
технолошке воде и воде за наводњавање упућују се на захватање воде из река;  

• проширење хидроенергетског коришћења акумулација Власинско језеро и Лисина, као и  других акумулација и 
потенцијала у оквиру мезо и микро сливова Јужне Мораве. То подразумева реализацију малих хидроелектрана уз 
све наведене бране (којима се енергетски прерађују протоци који се испуштају за друге низводне кориснике и за 
поправљање еколошких стања у рекама) и на значајнијим водотоцима (у складу са катастром);  

• стварање услова за ограничено наводњавање на земљиштима највиших бонитетних класа, посебно за наводњавање 
плантажних воћњака и повртарских култура; 

• заштита од поплава насеља и приобаља водотока, према критеријумима из ВОС-а, што подразумева заштиту већих 
насеља најмање од Qvv1%, тј. од стогодишњих великих вода, а пољопривредних земљишта и малих насеља од Qvv2%, 
тј. од педесетогодишњих великих вода;  

• побољшање режима малих вода у свим рекама на којима се налазе или планирају акумулације (оплемењавање 
малих вода), наменским испуштањем воде из акумулација у маловодним периодима, посебно у кризним 
еколошким и маловодним ситуацијама тако да проток никада није мањи од мале месечне воде обезбеђености 95%;  

• потпуна санитација насеља; реализацијом целовитих канализационих система свих већих урбаних и приградских 
насеља, са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) општег типа, и санитација осталих 
сеоских насеља, посебно у зонама изворишта; 

• упуштање отпадних вода индустрија у градску канализацију дозвољено је само уколико су испуњени сви услови 
правилника о МДК опасних материја које се смеју евакуисати јавном канализацијом; 

• трајно обезбеђење класа квалитета свих водотока према захтевима из Водопривредне основе, што подразумева да 
се сви водотоци на подручју општине задрже у I и II класи квалитета (BPK5<6g O2/m3).  

• успостављање контроле експлоатације грађевинског материјала на основу пројеката експлоатације усклађених са 
целовитим пројектима регулације река; 

• очување, унапређење и повећање биолошке разноврсности водених екосистема, и трајна заштита непокретних 
културних добара у зони развоја интегралних водопривредних система; 
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• све акумулације на подручју Плана су екстремно угрожене од засипања ерозивним материјалом како плувијалне, 
тако и флувијалне ерозије. Антиерозиона заштита сливова, као мера планског уређења и заштите простора, 
применом биолошких, биотехничких, техничких и администартивних мера антиерозионе заштите сливова 
(пошумљавање, мелиорација пашњака и др.) са двојаком функцијом: (a) заштита слива и смањење продукције 
наноса, и (б) продуктивно-економско и развојно уређење брдско-планинских подручја, како би се створила 
економска основа за одржавање и уређење сливова.  

 

ј) Развој електроенергетске мреже  
Основни циљеви развоја енергетске инфраструктуре су: 

• обезбеђење довољног, сигурног, квалитетног и економичног снабдевања електричном енергијом свих потрошача; 
• развој и коришћење нових и ОИЕ;  
• повећање енергетске ефикасности код производње, дистрибуције и потрошње енергије, доношењем и обавезном 

применом стандарда енергетске ефикасности, економских инструмената и организационих мера; 
• интензивирање истраживања свих енергетских потенцијала у циљу проналажења нових резерви и њиховог 

ефикасног коришћења;  
• одржавање и побољшање квалитета рада и поузданости постојећих топлификационих система и њихов даљи 

развој;  
• развој гасоводне мреже и снабдевање подручја природним и течним нафтним гасом;  
• заштита планираних коридора енергетске инфраструктуре. 

Посебни циљеви развоја енергетске инфраструктуре су: 
• успостављање нове-савремене техничке регулативе, прописа и стандарда за енергетске технологије/делатности, и 

успостављање посебних инструмената за стимулисање активности за рационалну употребу и ефикасно коришћење 
електроенергије; 

• спровођење одредби из Уговора о оснивању енергетске заједнице земаља југоисточне Европе ("Службени гласник 
РС", број 62/2006), посебно: Анекса I који се односи на правила за унутрашња тржишта и прекограничне размене 
електричне енергије и Анекса II који се односи на правила у области заштите животне средине, као и чл. 20. који 
се односи на обавезу производње енергије из обновљивих извора; 

• стимулисање и подржавање иницијатива у домену инвестиција у нове енергетске изворе/технологије и енергетски 
ефикасне уређаје/опрему, као и мере финансијског подстицања за приватна улагања у економски-ефективне 
програме/пројекте енергетске ефикасности и селективног коришћења нових и обновљивих извора енергије; 

• заштита животне средине интензивнијим развојем како централизованог система снабдевања топлотном енергијом 
(уз аутоматизацију система и уградњу филтера на свим димњацима централног грејања) тако и снабдевања 
природним гасом; 

• веће коришћење ОИЕ за аутономне и локалне сврхе, за потребе "мале" енергетике, ради производње електричне 
енергије и нискотемпературних топлотних потреба; и др. 

 
к) Развој телекомуникација 
Основни циљеви развоја телекомуникационе мреже су: 

• техничко осавремењавање постојеће телекомуникационе мреже у насељима; 
• изградња технички квалитетне и поуздане телекомуникационе мреже, којом ће се постићи густина од 50 телефона 

на 100 становника до 2014. године, као и приступ интернету у свим деловима мреже; 
• изградња посебне мреже РР система за слабо насељени део Региона, којом би се појачала улога центара заједнице 

насеља (микроразвојних нуклеуса) ради стварања услова за квалитетнији живот.  

 
л) Развој комуналних објеката и служби  

• затварање постојећих несанитарних депонија на територији свих општина планског подручја; 
• утврђивање механизама санације постојећих депонија (1-3 године након затварања) које се затварају у градским 

насељима и ван њих, као и начина рекултивације земљишта ради привођења новим наменама,  
• спровођење детаљних геолошких и хидротехничких истраживања као и анализе квалитета подземних вода у 

непосредној близини сваке депоније; 
• заустављање тренда линијске дисперзије депонија дуж сеоских путева, речних токова и у близини сеоских и 

градских насеља коришћењем постојеће новоизграђене регионалне санитарне депоније „Жељковац“ (општина 
Лесковац) за подручје Јабланичког управног округа и имплементацијом пројеката изградње нове регионалне 
санитарне депоније „Метерис“ за подручје Пчињског управног округа; 

• установљавање децентрализованог система управљања отпадом у сеоским насељима; 
• изградња трансфер станица2 на свим општинама Пчињског и Јабланичког управног округа и то према локацијама 

одређеним пројектном документацијом у складу са упутствима општинске управе;  
• преусмеравање опасног отпада на регионално складиште у Нишавском округу (према ревидованој Националној 

стратегији управљања отпадом); 

                                                 
2 Прописани услови за лоцирање трансфер станица налазе се у Аналитичко-документационој основи овог Плана 
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• дефинисање локација центара за сакупљање опасног отпада из домаћинстава (батерија, акумулатора, отпадних 
уља, отпадних електричних и електронских апарата), које могу бити уз центре за одвојено сакупљање 
рециклабилног отпада на нивоу сваке општине. 

 
љ) Одбрана земље и ванредне ситуације 

• дефинисање мера заштите и спасавања становништва, културних добара и животне средине у случају 
елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа; 

• изградња и реконструкција грађевинских структура без већих физичких концентрација и са значајним учешћем 
слободних простора и зеленила у насељским структурама; 

• обезбеђивање саобраћајне приступачности и мобилности подручја, са алтернативним саобраћајним правцима, без 
слепих саобраћајница и без могућности запречавања у случају урушавања објеката;  

• заштита саобраћајница и техничких система (адекватним решењима надземних и високим учешћем подземних 
објеката и мрежа); 

• организовање служби и изградње објеката у функцији заштите од елементарних непогода и ратних разарања 
(цивилна заштита, противпожарна заштита и др.); 

• успостављање информатичке подршке планирању и управљању активностима у ванредним ситуацијама.  

 
1.1.4  Однос према другим документима - стратегијама, плановима и програмима 

а) Однос према домаћим документима (националним и локалним)  

Регион Јужног Поморавља располаже значајним природним потенцијалима и неактивираним 
територијалним капиталом. Релевантни циљеви који су од значаја за просторни развој Јужног 
Поморавља су: 
• унапређена територијална кохезија (уравнотежен регионални развој); 
• одржива животна средина; 
• заштићено, уређено и одрживо коришћено природно и културно наслеђе; 
• просторно-функционална интегрисаност у окружење; и 
• већи степен конкурентности. 

Као кључни проблем истиче се угрожен демографски потенцијал ове макрорегионалне целине. Јужно Поморавље је 
дефинисано као територија богатог биолошког и културног диверзитета, ослоњена на Јужну Мораву са једне стране, 
прожета великим планинским масивима, са значајним инфраструктурним потенцијалом, и др.  
 
Од планских докумената вишег реда, за Регионални просторни план Јужног Поморавља релевантне 
су одредбе Просторног плана Републике Србије (у даљем тексту ППРС) - (Закон о Просторном плану 
Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 13/96) . 

За подручје овог Регионалног просторног плана посебно су релевантни следећи циљеви, мере и 
планска решења ППРС:  

1. Поглављe II1. о Плану коришћења и заштите пољопривредног земљишта: чување површина и плодности 
пољопривредног земљишта; побољшавање бонитетне структуре; преструктурирање коришћења земљишних ресурса; 
потпуније искоришћавање компаративних погодности појединих подручја/газдинстава; повећање сточног фонда; 
подстицање процеса укрупњавања; специјализација и интензификација радно способних породичних пољопривредних 
газдинстава; подстицање ситних пољопривредних газдинстава; стварање услова за обнову, опстанак и развој 
породичних пољопривредних газдинстава на подручјима од великог геостратешког и културно-историјског значаја; 
развој пољопривредног задругарства и других облика заједничког организовања производње; и др. 

2. Поглављe II2. о Плану коришћења и заштити шума, шумских земљишта и ловних подручја: унапређење стања шума, 
повећање површина под шумом (пошумљавањем - за Јабланички и Пчињски округ предиђено је подизање шумовитости 
са садашњих 38,3% на оптималних 66,4%); уређење и повећање шумских комплекса око великих градских центара, 
производних комплекса и инфраструктурних коридора; значајно повећање бројности популације ситне дивљачи 
(посебно Јужноморавске зоне); и др. 

3. Поглављe II3. о Плану коришћења и заштити вода и водопривредној инфраструктури: коришће локалних изворишта 
подземних и површинских вода; ревитализација постојећих хидромелиорационих система и изградња, одбрана од 
поплава у оквиру интегралних система; заштита и унапређење квалитета вода; унапређивање пловидбе на унутрашњим 
пловним путевима; заштита од водне ерозије; заштита од поплава; спречавања механичког засипања водних 
акумулација и механичког и хемијског загађивања водотока; регионални системи коришћења, уређења и заштите 
речних вода у оквиру Јужноморавског система обухвата читав слив Јужне Мораве, а посебно Доње-јужноморавски 
систем са Власинским и Јабланичким подстемом; предвиђено је 9 акумулација (пет постојећих и четири планиране 
Кончуљ, Прохор Пчињски, Свође и Кључ) за водоснабдевање и уређење водних режима, од којих у први плански 
хоризонт улази Кончуљ на Биначкој Морави; у систему заштите вода планирано више ППОВ, са предтретманима за 
индустрије, при чему је на одређеном броју постројења предвиђено продужено биолошко пречишћавање; и др. 

4. Поглављe II5. о Плану коришћења енергетских извора и енергетске инфраструктуре: коришћење/примена геотермалне 
енергије за топлотне и бањско-рекреативне потребе (примат ће имати градови и насеља који су повољно лоцирани са 
становишта могућности увођења централизованог коришћења геотермалне енергије); изградња нове ТС 400 kV 
”Врање”, увођење трансформације 400 kV у постојећу ”ТС Лесковац” 220/110 kV, изградња ДВ 400 kV ”Врање-
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Лесковац 2” и ”Врање-Скопље”; резервација коридора за далеководе и постројења преносне и дистрибутивне мреже 110 
kV; гасификација источног и јужног дела Републике (магистрални гасовод Ниш – Лесковац – Врање – Бујановац – 
Прешево); и др. 

5. Поглављe III5. о Развоју и  размештају индустрије: селективно усмеравање нових производних капацитета у 
индустријско-градске центре локационо атрактивних појаса индустријског развоја, између осталих и у долини Јужне 
Мораве (Лесковац и Врање); селективно лоцирање малих индустријских капацитета у мањим градовима, општинским и 
секундарним центрима критично-развојног подручја (недовољно развијеног, пограничног, емиграционог, 
депопулационог); и др. 

6. Поглављe IV. о Саобраћају и везама: заштита и резервација простора за планирани аутопутски коридор Ниш-граница 
Републике Македоније као и друге коридоре магистралних и регионалних путева - Р-122, деоница Власинско Језеро – 
Босилеград - гранични прелаз Рибарци (Ћустендил - Бугарска) као дела државног пута првог реда М-1.13 и коридор 
регионалног пута Р-125, Бујановац - Трговиште - гранични прелаз Лесница - веза ка Кривој Паланци (Република 
Македонија), као наставак магистралног пута М-25.3; изградња обилазница на основним магистралним правцима (Ле-
сковац); развој регионалне мреже у недовољно развијеним и пограничним подручјима; изградња РТЦ-а (дистрибутивни 
центри, камионски, контејнерски и погранични терминали) између осталих у зонама Лесковца и Прешева; резервација 
коридора за пруге за велике брзине Ниш – Прешево - државна граница са Републиком Македонијом (Е-85) као и 
простора/земљишта за будући аеродром у Врању; реализација једноколосечне пруге Приштина – Бујановац, пограничне 
станице Прешево као и адекватно решење железничког саобраћаја у већим градовима (Лесковац и Врање); и др. 

7. Поглавље V1. о Развоју туризма и организацији туристичких простора: у складу са основним дугорочним циљевима, 
концептом и критеријумима развоја и организације туристичке понуде, утврђена је класификација туристичких 
простора, између осталог и: источне туристичке зона са туристичком регијом Крајиште и Власина (Острозуб, Чемерник, 
Варденик, Дукат, Козјак, Герман, клисура Јерме, Власинско језеро, Врање, Сурдулица, Власотинце, Црна Трава, 
Босилеград и Трговиште, Врањска Бања, Прохор Пчињски и др.); транзитни туристички правац ауто - пута Е-75 Ниш - 
граница Републике Македоније, пловно туристички систем Морава-Вардар који се до привођења намени користи као 
пољопривредно земљиште; градски туристички центри Врање и Лесковац; бање: Врањска, Бујановачка и Сијаринска 
Бања; приоритет међу новим туристичким просторима обухвата и Власину (Власинско језеро, Чемерник и Варденик) 
као северни део регије И.2. 

8. Поглављe V2. о Заштити животне средине: просторно - регионална диференцијација животне средине у 
Нишавско-лесковачкој зони и Јужно-моравској зони; пречишћавање отпадних вода из лесковачке индустрије; 
гасификација и топлификација Лесковца и решавање начина депоновања комуналних отпадака за Лесковац; посебна 
заштиту подручја Власине због релативног сиромаштва ове зоне у води; смањење ерозије у подручју Власине, 
Крајишта, Пчиње и Грделичке клисуре; и др.  

9. Поглављe V3. о Заштити природних добара: дефинисање статуса, просторног обухвата и режима заштите за природне 
целине и пределе: Радан, Кукавица, Власина, Бесна Кобила, Грделичка клисура и влажна станишта код Прешева; реги-
онални приоритети заштите природних добара у Јабланичком и Пчињском округу су: заштита планинских подручја 
(заједно са заштитом изворишта и водотока прве категорије) и заштита влажних и забарених површина уз Мораву (са 
циљем да се успостави мрежа заштићених површина); у градским насељима, предност ће имати: заштита секундарно 
измењених средина и заштита пејзажа и амбијенталних вредности. 

10.  Поглављe V4. ППРС о Заштити непокретних културних добара: интегрална заштита културних добара са простором у 
коме се налазе, као и обавезна интеграција са заштитом природе у природним просторима; третирање културних добара 
и њихове заштите као економског потенцијала развоја подручја; заштита непокретних културних добара од непланске 
градње и реконструкције, којима се деградира окружење културног добра, идентитет и интегритет добра; неопходност 
додатних истраживања ради потпуног евидентирања и валоризације добара, посебно културно-историјских целина и 
културних подручја, као и њиховог третмана у планским документима; установљење заштитне зоне - заштићене 
околине добара (утврђују службе за заштиту споменика културе и природе) и околног простора (предела) од значаја за 
презентацију добра (утврђује се одговарајућим планским документом); са аспекта планирања, посебан третман треба да 
добију сеоска подручја са вредним примерима аутентичне народне архитектуре, специфичних типолошких одлика и 
амбијената, са историјским, културолошким и традиционалним слојевима од значаја за разумевање историје и културе 
народа и начина живота у сеоским заједницама;  

Поједине планске концепције и решења Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш 
- граница Републике Македоније ("Службени гласник РС", број 77/02) имају директне или 
индиректне импликације на овај РПП. 
Просторним планом подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике Македоније третирано је 15,5% 
територије подручја РПП ЈП. 
Просторним планом подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније је утврђен план веза 
инфраструктурних система са окружењем као и утицај инфраструктурног коридора на животну средину, природна и 
непокретна културна добра. Утврђене су потребне површине за планиране магистралне инфраструктурне системе у 
инфраструктурном коридору (и то за: трајно заузимање земљишта за потребе изградње-функционисања, и заштитне појасе) 
применом следећих критеријума: задовољење просторних услова за смештање планираног инфраструктурног система; 
утврђивање безбедоносног растојања од инфраструктурног система, ради заштите од негативних утицаја на животну 
средину, у првом реду од буке и аерозагађења; и обезбеђење заштите основних функција у експлоатацији инфраструктурног 
система од негативних утицаја из окружења, у првом реду од непланске изградње, неконтролисаног одлагања отпада и 
других активности. Установљени су режими коришћења простора и правила за уређивање заштитних појаса 
инфраструктурних система (непосредног и ширег) и простора посебне намене. 

Због значаја изворишта површинских вода, у обзир је приликом израде ове Стратешке процене 
утицаја и РПП узет у обзир и Просторни план подручја посебне намене Власина ("Службени гласник 
РС", број 133/04) 
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Просторним планом подручја посебне намене Власина 6,2% територије подручја РПП ЈП третирано је као простор 
изворишта површинских вода на ком су утврђене зоне непосредне, уже и шире заштите изворишта са акумулацијама.  
Утврђена је функција туризма као компатибилна основној намени која ће се развијати на овом простору, и то у оквиру зона 
Власина Рид, Власина Стојаковића и Власина Округлица. Предвиђено је да се остале функције (становање, зоне за одмор и 
рекреацију, радне површине, комуникације, инфраструктура и др.) развијају у коегзистенцији са посебном наменом преко 
дефинисаних услова заштите природних ресурса, пре свега воде. Предвиђен је и развој пољопривреде као комплементарне 
делатности туризму, као и развој других допунских активности на планинском подручју (сакупљање лековитог биља, 
шумских плодова, развој коњарства и др.). Просторним планом подручја посебне намене Власина утврђена су: правила 
коришћења, уређења и заштите природе, ресурса и вредности (вода, шумског земљишта, пољопривредног земљишта, 
минералних сировина и др.); правила уређења и одрживог просторног развоја (мреже насеља и становништва, руралних 
подручја, привредних делатности, јавних служби, инфраструктурних система и др.). 

У току израде Стратешке процене утицаја и Просторног плана консултовани су следећи документи: 
1) Стратегијa регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године ("Службени гласник РС", 55/05 и 

71/05); 
2) Стратегија дугоричног економског развоја југа Србије – општине Прешево, Бујановац и Медвеђа ("Службени гласник 

РС" 55/05 и 71/05); 
3) Национална стратегија одрживог развоја ("Службени гласник РС", број 44/2005); 
4) Стратегија развоја туризма Републике Србије ("Службени гласник РС" 91/06); 
5) Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године ("Службени гласник РС", број 44/2005) са Програм 

остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године за период од 2007. до 2012. године;  
6) Водопривредна основа Републике Србије (″Службени гласник РС″, број 11/2002); 
7) Национална стратегија привредног развоја Републике Србије од 2006. до 2012. године;  
8) Стратегија за заједнички развој Пчињског и Јабланичког управног округа и управног округа Ћустендил и Перник у 

Републици Бугарској (експертски тимови из Општине Врање и „Центра за омладинске иницијативе - Ћустендил” 
Асоцијације, у сарадњи са ширим кругом партнера из циљног региона, у оквиру пројекта стимулисања прекограничне 
сарадње, који се реализује унутар PHARE програма) 

9) Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера (обрађивачи Horwath Consulting Zagreb и тим 
архитеката из фирме Atelier Architekt D.I. Walter Hoffelner);  

10) Стратешки план Општине Бојник 2007-2011. године, СО Бојник; 
11) Нацрт стратегије развоја Општине Босилеград 2006-2011. године, СО Босилеград; 
12) Пројекат израде стратешког плана Општине Бујановац, Институт за развој малих и средњих предузећа, Београд-

Бујановац, 2006. година; 
13) Стратешки план Општине Црна Трава 2006-2010. године, СО Црна Трава; 
14) Стартегија развоја Општине Лебане; 
15) Измене и допуне Програма развоја Општине Лесковац, од 2004. до 2008.г., СО Лесковац 2006. године; 
16) The Development Strategy of Presevo Municipality 2005-2015.; 
17) Стратешки план развоја Општине Сурдулица 2007-2011. године. СО Сурдулица; 
18) Стратегије развоја Општине Владичин Хан, СО Владичин Хан; 
19) Стратешки план Општине Власотинце 2006-2010. године, СО Власотинце, 2006. године; 
20) Стратегије развоја Општине Врање 2006-2010. године, СО Врање, 2006. године; 
21) Интегративни план социо-економског развоја Јужне Србије 2005-2007. године, Лесковац, локалне радне групе уз 

подршку Европске агенције за развој и реконструкцију; 
22) Економија и мала и средња предузећа, Регионални развојни план Јабланичког и Пчињског округа, Центар за развој 

Јабланичког и Пчињског округа, 2008. година; 
23) Инфраструктура, Регионални развојни Јабланичког и Пчињског округа, Центар за развој Јабланичког и Пчињског 

округа, 2008. година; 
24) Људски ресурси, Регионални развојни план Јабланичког и Пчињског округа, Центар за развој Јабланичког и Пчињског 

округа, 2008. година; 
25) Студија за развој туризма за Јабланички и Пчињски округ, Регионални развојни план Јабланичког и Пчињског округа, 

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, 2008. година; и др. 
26) Концепт просторног плана Републике Србије, верификован од стране Комисије за стручну контролу надлежног 

Министарства, 19.фебруара 2010. године) 
27) Нацрт Просторног плана Републике Србије, Републичка агенција за просторно планирање, 2010. 
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б) Однос националних и међународних докумената 

Документи су издвојени на основу тематских области које заступа СПУ и чине основни оквир у 
поступку формулације циљева СПУ.  

У Табели 1 приказан је тематски удео националних и међународних референтних докумената у СПУ.  
Табела 1. Национални и међународни референтни документи 
Планови, програми и остали документи Удео у СПУ 

Документи обавезни или препоручљиви у процесу планирања према Закону о планирању и изградњи,  
Закону о заштити животне средине и другим законима 

Просторни план Републике Србије (1996.) 

биодиверзитет, флора, фауна, одрживи развој,  
становништво, људско здравље. земљиште, вода, ваздух, 
природно и културно наслеђе, предео, социјализација, 
економски развој 

Национални програм заштите животне средине, (усвојила 
Влада 2008.) 

биодиверзитет, флора, фауна, одрживи развој,  
становништво, људско здравље. земљиште, вода, ваздух 

Национална стратегија управљања отпадом са програмом 
приближавања ЕУ (усвојила Влада, 2003., ревизија 2009.) 

одрживи развој, становништво, људско здравље. земљиште, 
вода, ваздух, развој инфраструктуре, комунална 
опремљеност 

Стратегија развоја пољопривреде (усвојила Влада, 2005.) 
биодиверзитет, флора, фауна, одрживи развој, 
становништво, људско здравље. земљиште, вода, ваздух, 
предео, економски развој 

Стратегија развоја шумарства (усвојила Влада, 2006.) биодиверзитет, флора, фауна, одрживи развој, земљиште, 
вода, ваздух, предео 

Стратегија развоја туризма (усвојила Влада, 2006.) економски развој, културно наслеђе, одрживи развој 
Водопривредна основа Републике Србије (2002.) биодиверзитет, флора, фауна, вода, предео, одрживи развој 

Међународни планови, програми, конвенције и остали документи 
Агенда 21 одрживи развој 
Рио Декларација о животној средини и развоју (1992.) одрживи развој 
Програм за даље спровођење Агенде 21 одрживи развој 
Европска стратегија за одрживи развој одрживи развој 
Конвенција о биолошкој разноврсности (1992.), СОР биодиверзитет, флора, фауна 
Самит у Јоханесбургу о одрживом развоју (2002.)  биодиверзитет, флора, фауна 
Конвенција о мочварама које су од међународног значаја 
нарочито као станишта птица мочварица-Рамсарска, 
конвенција (Рамсар, 1971.),  

биодиверзитет, флора, фауна 

Конвенција о међународном промету угроженим врстама 
дивље флоре и фауне (Вашингтон, 1973.), CITIES биодиверзитет, флора, фауна 

Конвенција о очувању миграторних врста дивљих животиња 
(Бон, 1979.), ратификована 2007. биодиверзитет, флора, фауна 

Директива о стаништима 1992/43/ЕС, основ за програм 
Natura 2000 који реализују земље чланице или у поступку 
придруживања ЕУ 

биодиверзитет, флора, фауна 

Европска конвенција о пределу, Република Србија почиње 
прирпеме за приступање тој конвенцији предеона разноврсност 

Архуска конвенција о доступности информација, учешћу 
јавности у доношењу одлука и правосуђа у областима које се 
тичу животне средине (није још увек ратификована од стране 
Републике Србије) 

становништво, људско здравље, доступност информација и 
учешће јавности 

Директива о водама (Water Framework Directive) 2000/60/ЕС вода и земљиште 
Директива о квалитету ваздуха 1996/62/ЕС, Директива 
Савета 1999/30/ЕС вода и земљиште 

Конвенција о прекограничном загађивању ваздуха на 
великим удаљеностима (Женева, 1979.) ваздух 

Конвенција о грађанској одговорности за штете настале 
услед активности које су опасне по животну средину 
(Лугано, 1993.) 

становништво, људско здравље 

Стокхолмска конвенција о дуготрајним органским 
загађивачима (Стокхолм, 2001.) вода и земљиште 

SEVESO II директива 96/82/EC 
о контроли хазарда постројења услед повећане количине 
опасних материја 

флора, фауна, становништво, људско здравље. земљиште, 
вода, ваздух 

Кјото протокол (1997.) климатски фактори 
Конвенција УН о климатским променама (1992.) климатски фактори 
Европски програм о климатским променама климатски фактори 
Бечка конвенција о заштити озонског омотача (Беч, 1985.) климатски фактори 
Конвенција о заштити светске културне и природне баштине 
(Париз, 1972.)  културно-историјско и природно наслеђе 
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Европска конвенција о заштити археолошке баштине (1969.)  културно-историјско наслеђе 
Европска конвенција о заштити археолошког блага (1985.) културно-историјско наслеђе 
 
1.2  Стање и фактори природе и животне средине на планском подручју и елементи 
животне средине за које постоји могућност да буду угрожени 
 
1.2.1  Природа, биолошка разноврсност и природне вредности 
 
1) Геолошке карактеристике и рудно богатство 

У геолошкој грађи Јужног Поморавља доминатно место заузимају кристаласти шкриљци, местимично пробијени 
гранитоидима. На подручју Јабланичког и Пчињског округа, издвајају се стене у различитим фазама геолошких процеса: 
невезане и слабовезане меке стене (алувијални седименти, речне терасе, пескови); невезане и слабовезане меке и слабо 
очврсле стене (неогени седиментни комплекс), слабо очврсле до чврсте стене (кластити и вулканокластити, офиолитски 
меланж, шкриљаве метаморфне стене) и чврсте до веома чврсте стене (карбонатне стене, магматити, серпентинити).  

Распрострањење стена са различитом структуром порозности, тектонском поремећеношћу, различитим степеном 
распаднутости и другим карактеристикама на територији општина Јужног Поморавља условило је сложеност 
хидрогеолошких односа истражног терена. 

Подручје је перпспективно са укупно 9 извора минералних, термалних и термоминералних вода. На подручју је само 
неколико уређених извора, који представљају бањска подручја са дугом традицијом, међу којима се истичу Врањска (са 
температуром воде до 95оC), Бујановачка и Сијаринска Бања. 

На основу зоне експлоатације металичних минералних сировина подручје припада Пасјачко-кукавичкој зони, а према 
подели на рудне рејоне припада Беснокобилско-осоговском рудном рејону. 

У експлотацији је 11 лежишта минералних сировина. Металичне минералне сировине, руда олова и цинка, експлоатишу 
се на локалитету "Бесна Кобила"-"Благодат" (Врање, Босилеград). Неметаличне минералне сировине експлоатишу се на 
следећим локалитетима: бентонитске глине на локалитету "кат. Лист 191А" (Власотинце); глине на локалитету "Големо 
Језеро" (Бујановац); шљунак на локалитету "Губеревац-Стојковце" (Власотинце); опекарске сировине на локалитетима 
"Чекмин" и "Старо Лојзе" (Лесковац); гранати на локалитету "Сомољица" (Бујановац); туфови на локалитетима "Корбевац" 
и "кат. Лист 195" (Врање); и мермери на локалитетима "Душкина махала" и "Стрезовци" (Прешево). Поред наведених 
локалитета, на терену је присутно индивидуално коришћење минералних сировина мањег обима за задовољење потреба 
локалног становништва, најчешће речног геолошког грађевинског материјала.  

Појаве минералних сировина у истраживању или оверене резерве утврђене су на 28 локација са појавама руда злата и 
пратећих плементих метала, олова и цинка, опекарске глине и сировине, андезита, базалта, дацита, серпентисаног габра, 
зеолита, амфиболита и мермера. 

 
2) Геоморфолошке карактеристике 

Основне геоморфолошке целине планског подручја су маркантна долина Јужне Мораве и планински терени средњих 
висина на левом (западном) и десном (источном) ободу те долине.  

Долина Јужне Мораве лоцирана је у делу „моравско-вардарске удолине”, крупне, изразито тектонски предиспониране, 
стратешки значајне геоморфолошке јединице која се правцем север-југ пружа од Дунава до Егејског мора. Јужноморавска 
долина је композитног карактера и чине је Лесковачка и Врањска котлина које су раздвојене Грделичком клисуром. 
Долинско дно, тј. алувијална раван и акумулативне терасе Јужне Мораве изграђени су од квартарних речних наноса 
(шљункови, пескови, глине), док су ниске површи и заталасано побрђе на дну и ободу Лесковачке и Врањске котлине 
сатављени од неогених језерских седимената (пескови, пешчари, лапорци, глине и др). Уздужни профил долине нагнут је од 
југа према северу, од 460 m на познатој „прешевској повији”, јужно од Прешева, ниској преседлини која представља 
најнижу тачку на развођу дунавског (црноморског) и вардарског (егејског) слива, до 200 m код села Брестовца, северно од 
Лесковца. 

Планински терени представљају део геотектонске структуре означене као „српско-македонска маса” или „српско 
кристаласто језгро”, некада означаване као „Родопски масив”, у чијој грађи доминирају метаморфне стене велике, углавном 
препалеозојске старости.  

Терен је интензивно дисециран густом мрежом речних долинских облика који припадају сливовима Пчиње, 
Драговиштице, Врле и Власине. Те су долине често клисурастог карактера и дубоко су усечене у односу на околне 
планинске врхове и темена развођа који су, углавном, заобљеног облика, без појаве стрмих или вертикалних стеновитих 
одсека.  

Више од 25% површине планског подручја има надморске висине до 500 m, око 30% је између 500 и 1000 m, док је око 
45% подручја на висинама већим од 1000 m. Терени са нагибима до 5о (равнице и благо нагнути терени), сматрају се као 
повољни и изузетно повољни заузимају око 10% планског подручја, са нагибима 6-12о (нагнути терени) који се сматрају 
условно, односно релативно повољним захватају око 18 % подручја, са нагибима 12-32о (значајно нагнути терени), који 
припадају групи терена потенцијално угрожених јаком ерозијом, спирање и клижењем земљишта, често неподесним за 
изградњу и ратарство, захватају око 60% подручја и терени 32-55о (врло стрми терени) који су изразито угрожени 
ерозионим процесима и одношењем/кретањем материјала, неподесни за ратарство и изградњу, обухватају око 12% подручја. 
Терени са нагибима преко 55о (литице), који обухватају најстрмије делове клисурастих речних долина и планинских врхова, 
сведени су на мање од 1%. 
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3) Хидрогеолошке и хидрографске карактеристике 
У хидрографском погледу преко три четвртине површинских вода подручја Просторног плана припада сливу Јужне Мораве 

(чије су највеће десне притоке Врла и Власина, а леве притоке Ветерница и Пуста река). Значајне хидрографске појаве 
представљају и делови водотокова који припдају Егејском сливу и то Пчиња (притока Вардара у Македонији) и Драговиштица 
(притока Струме у Бугарској). Специфични отицаји површинских вода су доста променљиви. Просечни отицај је мало већи од 
просечних вредности за Србију (5,7 l/s·km2) и износи око 6,2 l/s·km2 (профил Корвин Град на Јужној Морави). Највеће специфичне 
отицаје (профил Првонек на Бањској реци 12,8 l/s·km2) имају делови подручја Бесне Кобиле, Крајишта и Дуката, до око 15 l/s·km2. 
Најмањи специфични отицаји су на југу, у делу слива Биначке Мораве (око 5 l/s·km2), као и на северу, у сливу Пусте реке 
(Пауковац: 3,5 l/s·km2). Водни ресурси су временски врло неравномерни, што се очитује великим разликама између малих и 
великих вода. Тако се однос између малих месечних вода вероватноће 95% (меродавне воде са којима се одређују 
критеријуми заштите вода и дозвољене количине за захватање воде) и великих вода вероватноће 1% (меродавне воде за 
избор мера заштите од поплава) пење на преко 1:5000. Типичан пример је река Шуманка, на којој је (профил „Кључ“) где се 
екстремне вредности протицаја крећу у односу и до 1:7300, што је највећа вредност на рекама Србије. Поред неповољних 
водних режима већина водотока има бујични карактер (посебно леве притоке Јужне Мораве, које често лети и пресушују), са 
израженим краткотрајним поводњима током којих протекне преко 50% укупног годишњег протока, након чега наступе дуги 
периоди маловођа, са изразито малим протоцима, који нису довољни за водопривредно коришћење и основне еколошке 
функције водотока. Коефицијенти варијације годишњих протока и аутокорелације указују на феномен узастопног 
нагомилавања водних и сушних година. Неповољне водне режиме је, стога неопходно регулисати (изравнавати) деловањем 
постојећих и планираних водоакумулација. Стање квалитета вода је у горњим токовима Бањске реке, Ветернице, Врле, Пчиње 
(као извориштима републичког ранга) већим делом добро (I/II класа). Квалитетет осталих вода је у знатно лошијим класама 
(посебно Јужне Мораве, на потезу од Ристовца до Владичиног Хана и Грделице, као и Јабланице,  Ветернице, Пусте реке, 
Драговиштице и др., низводно од већих насеља која немају ППОВ). Хидролошке појаве од важности са медицинског, 
рекреативно-туристичког и привредног аспекта представљају изворишта минералних и термоминералних вода Врањске (74-
96 oC, 80 l/s), Бујановачке (18-43 oC, 10 l/s) и Сијаринске бање (15-73 oC, 30 l/s).  
 
4) Климатске карактеристике 

Одлике климе у великој мери условљене су општим географским положајем планског подручја. Средње годишње 
темепературе ваздуха у долини Јужне Мораве (осматране на метеоролошким станицама у Лесковцу – 220 m н.в., и Врању – 
458 m н.в.) износе 10,7 односно 10,8оC, у Босилеграду (830 m) 8,6оC, на Власини (1190 m) 5,6оC, а на Кукавици (1250 m) 
6,5оC. Најхладнији месец је јануар, а најтоплији јул на свим станицама, осим на Кукавици где је средњи месечни максимум 
у августу. Просечне годишње суме падавина крећу се од 610-630 mm у долини Мораве, преко 840 mm на Власини до 940 
mm на Кукавици. Максимум падавина је у периоду мај - јун, а минимум у периоду септембар - октобар. Просечено трајање 
снежног покривача већег од 1 cm је у долини Мораве 38-43 дана, на Кукавици 97 дана и на Власини 111 дана. Подручје 
власинске висоравни има оштрију климу него што је то карактеристично за терене те надморске висине, као и веће 
количине падавина и дуже трајње снежног покривача, без обзира на југоисточни положај у односу на територију Републике 
Србије.  
 
5) Земљиште  

Педолошки покривач је разноврстан с обзиром на хетерогени литолошки састав, висинску диференцираност и нагибе 
терена и просторну варијабилност климатских одлика. У погледу распрострањења, преовлађују ранкери, и то на 
метаморфитима (мање на еруптивима), а затим кисела смеђа земљишта (дистрични камбисол) која су везана за све типове 
стена, при чему су највише заступљена на геолошкој подлози изграђеној од метаморфних и магматских стена.  

Еутрична смеђа земљишта развијена су у зони побрђа тј. храстових шума, на различитој литолошкој подлози. Значајно 
је и учешће смоница, превасходно у нижим деловима подручја и на простору некадашњих језерских басена, док су у 
долинским равнима Јужне Мораве и већих притока присутни различити варијетети алувијалних земљишта. Доминирају 
земљишта средњег бонитета (од треће до пете бонитетне класе), погодна за ратарство и воћарство, док је висок проценат 
земљишта ниског бонитета (од шесте до осме бонитетне класе) са потпуном неподесношћу или веома озбиљним 
ограничењима коришћења за друге намене осим за сточарство (ливаде, пашњаци) и гајење шума. Поједини делови подручја, 
посебно Гределичка клисура, као и делови долина Пчиње, Пусте реке, Јабланице и Власине били су пре 5-6 деценија 
изложени процесима ексцесивне и јаке ерозије. Ти процеси показују тренд смиривања у последње 3-4 деценије, али је 
латентно присутна опасност њиховог разбуктавања у случају неправилног опхођења са травним и шумским покривачем, 
односно неадекватне обраде змељишта или непажљиве изградње саобраћајница и других објеката.  

 
6) Биљни и животињски свет, биодиверзитет 

Подручје је покривено шумама на око 242500 ha, односно на око 38,55% површине. Јабланичким и Јужноморавским 
шумским подручјем обухваћено је око 190800 ha, или нешто мање од 80% укупних површина под шумама.  

Најзаступљеније састојине су: газдинске класе букве са 64,5%:56,9%, затим састојине четинара 18,3%:15,6% састојине 
храстова 11,1%:20,5%, састојине осталих лишћара 2,4%:2,6% уз посебно издвојене шикаре и шибљаке са учешћем 
3,7%:4,4%. Природних четинара нема на овом подручју, а од вештачких четинара највише има састојина смрче 58,5% 
(37,2%), затим састојине борова (црни и бели бор) 40,1% (61,4%), и састојине осталих четинара 1,4%. 

Живи свет подручја одликује се екосистемском разноврсношћу, која је заснована на разноликостима и специфичностима 
станишта планинских терена, међу којима су најрепренезентативнија подручја власинске тресаве са околним планинама, 
Бесна кобила са Црнооком, Козјак са долином Пчиње и Радан. 

Процењује се, с обзиром да сви делови подручја нису подједнако и довољно детаљно биолошки истражени, да флору и 
вегетацију подручја чини око 1100 врста виших биљака и преко 60 биљних заједница које су представљене шумским, 
жбунастим и травним фитоценозама. Животињски свет представљен је са неких 140 врста птица, 35 врста сисара, 25 врста 
херпетофауне (гмизаваца и водоземаца) и око 20 врста риба.  
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Највећом разноврсношћу дивљег живог света одликује се заштићено подручја Власине. У погледу биолошке 
разноврсности и флористичко - вегетацијских и фаунистичких одлика посебно се истиче долина Пчиње која представља 
рефугијално станиште у коме се јавља већи број реликтних шумских и жбунастих заједница термофилног карактера, пре 
свега различите шуме храстова и шуме букве. 
 
1.2.2 Животна средина 
 
Животна средина и ризик појаве елементарних непогода на подручју Плана условљени су природним 
и антропогеним факторима. Природни фактори су геолошка грађа, хидрогеолошке, сеизмичке, 
морфолошке, климатске, хидролошке (ерозија, бујице) и биолошке особености.  

 
1) Геосеизмичност 

Интензитет сеизмичког хазарда на подручју Просторног плана, за повратни период од 100 година има различите 
вредности. Северни део Региона (од линије Медвеђа-Црна Трава) обухваћен је изосеистама од 6,5° до 7° MCS. Јужно од ове 
линије интентзитет је већи и износи 7-8°MCS, а у околини Врања и Бујановца, те западно од Прешева, ка Гњилану 
приближава се вредности од 9°MCS. 
 
2) Радионуклиди 

Јонизујуће зрачење природне и вештачке генезе није значајније изражено, осим на појединим локацијама које су 
контаминиране муницијом са осиромашеним уранијумом током НАТО бомбардовања 1999. (локације: Боровац 1 и 2 и 
Братоселце у општини Бујановац, Пљачковица у општини Врање и Рељан у општини Прешево). Урађена је делимична 
деконтаминација само у општини Бујановац, при чему је процена да је 10% муниције уклоњено са предметних локација. 
Основни проблем је мониторинг који на наведеним локацијама није дефинисан ни након 9 година од контаминације, а 
биогехемијски процесу су такви да осиромашени уранијум доспева у подземне воде и земљиште. Веће зрачење се јавља од 
два радиоактивна громобрана који се налазе на некадашњој фабрици „Утензилија“ у Бојнику и на Спомен дому на Радан 
планини, који због недостатка финансијских средстава нису демонтирани до данас. 
 
3) Рецентни геоморфолошки процеси 

Разматрано подручје је једно од најугроженијих у Србији по развоју ерозионих и бујичних процеса у сливовима. На том 
подручју се дуго одвијала и сада се одвија, посебно на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, неконтролисана 
експлоатација шума која је довела до додатног интензивирања већ развијених ерозионих процеса. У горњим деловима слива 
заступљене су, знатно више него у другим деловима Србије, екцесивна и јака ерозија (I и II категорија), које захтевају 
озбиљне техничке, биотехничке и биолошке мере заштите. Оцењује се да на разматраном подручју на I и II категорију 
отпада чак око 35% територије, што је знатно лошије стање него на другим подручјима Србије. Најнеповољније је стање на 
подручју слива Пчиње, где се око 18% територије налази под екцесивном ерозијом, што је уиједно и најлошије стање у 
Србији. Санација таквих стања је веома сложена, уз коришћење скупих техничких мера (бујичарске преграде, итд.) у 
комбинацији са биотехничким радовима (градони, терасе, контурни ровови, зидови против спирања, итд.) и биолошким 
мерама (пошумљавање, мелиорација деградираних шума, мелиорација пашњака и ливада, затрављивање, итд.). Обуздавање 
ерозије, посебно у те две најопасније категорије је предуслов за реализацију мера заштите од поплава и уређење водних 
режима.  

Стање је још теже због тога што са подручја АП Косова и Метохије доспевају велике количине наноса из ерозионо врло 
угрожених сливова Биначке Мораве и Криве реке који регулационе радове и уређење корита у горњем току Јужне Мораве 
чине врло сложеним. Томе доприноси и потпуно хаотична експлоатација песка и шљунка из речих корита, која је на низу 
места потпуно изменила морфологију речних токова, онемогућавајући реализацију регулационих радова. Због тога је једна 
од приоритетних мера успостављање контроле и планског усмеравања експлоатације грађевинских материјала из речних 
корита, у складу са принципима контролисаног ''управљања речним наносом''. Битан је принцип да се не сме дозволити 
експлоатација речног наноса без валидних пројеката, који морају бити потпуно усаглашени са пројектима регулације река и 
уређења речних корита.  

На подручју Јужног Поморавља били су веома развијени ерозиони и бујични процеси у сливовима водотока у зони 
Грделичке клисуре. Интензивним антиерозионим и бујичарским радовима, од којих су неки обављени синхронизовано са 
изградњом пута кроз клисуру доста су успешно обављене санације већег броја сливова. Одређени радови су обављани и у 
сливу Ветернице, у оквиру реализације акумулације Барје, као и у зони слива Власинског језера.  

 
4) Остале природне непогоде и пожари 

Што се тиче потенцијалног хазарда од елементарних непогода подручје је изложено опасностима од атмосферских 
непогода, поплава, одроњавања и клизања земљишта, пожара, земљотреса и др. Присутне су климатске појаве невремена, 
преко зиме са јаким ветровима, сметовима, снеголомовима и др., а преко лета са електричним пражњењима, олујама, 
бујицама и др. Учесталост елементарних непогода је значајно већа на контакту ободних делова котлина и подгорја. Посебан 
ризик су појаве везане за проблеме заштите хидрогеолошког ресурса подземних вода, односно заштиту квалитета језерских, 
речних и изворских вода. Од осталих природних елементарних непогода, најзначајније су биљне штеточине које изазивају 
сушење шума, а затим и животињске шумске штеточине. Посебну пажњу треба усмерити ка заштити шума од пожара и 
лечењу болести шума. 
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5) Угроженост земљишта 
Земљиште на подручју Јабланичког и Пчињског округа деградирано је услед: рада топлана, непланске и неконтролисане 

експлоатације минералних сировина (оштећење земљишта коповима, акумулацијама јаловине), одрона и клижења. 
На посматраном подручју јавља се и загађење земљишта око рудника, најчешће једињењима сумпора, угљоводоницима 

и сл.  
Посебан проблем представљају несанитарне, дивље депоније које контаминирају земљиште.  
Проблем су и: нерационално коришћење плодног пољопривредног земљишта, неконтролисана и прекомерна коришћења 

агрохемијских средстава, нерационална употреба пестицида и вештачких ђубрива, непостојање система праћења квалитета 
земљишта и сл. 

Земљиште је угрожено и од стране нерегулисаних и непричешћених отпадних вода, али и преко ваздуха (најчешће из 
окружења).  
 
6) Воде, ваздух и бука  

С обзиром да програмом систематског праћења стања животне средине у Републици Србији нису 
обухваћене воде (изузев објеката водоснабдевања), ваздух и бука, закључци о стању тих елемената 
животне средину, на нивоу овог плана и стратешке процене, засновани су на посредним 
показатељима и повременим мерењима и осматрањима. 

Ваздух. Загађивање ваздуха из ложишта индивидуалног грејања зависи од састава горива које се користи у ложиштима. 
Дрво се најчешће користи у сеоским срединама. Деловање топлана такође има утицај на квалитет ваздуха. Сагоревањем 
фосилних горива, а нарочито угља настају велике количине отпадних димних гасова и аеросола (доминантни су оксиди 
угљеника, сумпора и азота, као и пепео и чађ).  

Саобраћај својим функционисањем значајно утиче на загађење ваздуха јер издувни гасови превозних средстава су 
токсични или неповољни по људско здравље. 

Иако је највећи извор загађења поред саобраћаја индустрија, већи загађивачи ваздуха не постоје, јер на територији 
великог броја општина (Бојник, Трговиште, Власотинце, Црна Трава, Медвеђа, Лебане, Сурдулица, Владичин Хан, 
Босилеград и Прешево) индустријски објекти не раде.  

Ниво загађивања ваздуха се не мери на довољном броју пунктова у Јужном Поморављу (осим систематског спровођења 
мерења на пунктовима у Врању и Лесковцу и на локацијама неких појединачних загађивача у Бујановцу).  

Резултати имисије у Врању и Лесковцу указују на повећано загађење у зимском периоду године, што се објашњава 
великим бројем индивидуалних ложишта и већом фреквенцијом саобраћаја. У протеклом периоду није било потребно 
предузимати превентивне мере заштите ваздуха од загађења.  

У општини Бујановац, на основу података појединих загађивача, може се закључити да не постоји прекорачење ГВИ 
(Гранична вредност имисије). Осматрањем лишаја - биолошких индикатора квалитета ваздуха, може се закључити да 
прекорачења у самом граду нема, док одређене врсте показују да је ваздух чистији на периферији, на удаљености од око 2-3 
km од центра. 

На територији општине Бојник нешто већи загађивачи ваздуха не постоје, јер индустријски објекти не раде. Иста је 
ситуација и у општинама Трговиште, Власотинце, Црна Трава, Медвеђа, Лебане, Сурдулица, Владичин Хан, Босилеград и 
Прешево. 

Воде. Већина водотока, изворишта и језера на подручју Просторног плана се убрајају у незагађене водене средине. 
Међутим, одређене делатности, као и лоши комунално-хигијенски услови, нарочито у руралним срединама загађују 
поједине водене површине и токове. Проблем за тачно и аргументовано оцењивање квалитета вода је недовољан број 
мерних станица за анализе хемијског загађивања вида. Веома је мали број и бактериолошких анализа, па се не могу дати ни 
прецизне оцене сапробности. Не располаже се ни сталним подацима о квалитету подземних вода.  

Мерењима урађеним на 8 хидрографских станица утврђено је да реално стање не одговара класи квалитета одређеној 
Водопривредном основом. Треба истаћи да је цео слив Јужне Мораве уврштен у категорију II а и б, а да се квалитет током 
овог периода драстично разликовао на овим профилима. Према мерењима слив Јужне Мораве припада класи IV или нижој. 
Воде на подручју региона угрожене су: присуством NH3, NO2 i NO3, фенола и тешких метала, уз истовремено замућење и 
присуство других физичко-хемијских индикатора. У Табели 2. дата је евалуација квалитета водотокова.  

Бука. Значајни извори буке су државне путеви I реда и железничке пруге. Прецизнија мерења степена буке и вибрација 
нису рађена (осим у општини Врање). Средњи измерени ниво буке у Врању (на једном мерном месту) је 34 dB, а 
максимални 56,2 dB. У мање развијеним општинама, које немају индустрију, бука не прелази дозвољени ниво.     

 
Табела 2.  Статус квалитета површинских вода у сливу Јужне Мораве – процењене категорије  
  квалитета (1989 – 1993.)  

Посматрани квалитет воде 
Бр Река Профил 

Макс. Статус 
замућености 

Штетне 
Супстанце 

Одређена 
класа Задовољење 

1 Јужна Морава 
Ристовац 
Влад. Хан 
Грделица 

V/IV 
V/IV 
VI/III 

II/III 
III/II 
III 

III/II 
III/IV 

III 

IIб 
IIб 
IIб 

Не 
Не 
Не 

2 Власина Стајковце, 
Власотинце IV II/III II/III IIа Не 

3 Ветерница Лесковац III/II III/II III/II IIб Не 

4 Јабланица Печењевце V III/II III IIб Не 

5 Пуста река Брестовац IV II/III III/II IIа Не 
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1.2.3  Културно наслеђе 
На подручју Јужног Поморавља евидентирана су бројна непокретна културна добра (у даљем тексту НКД) од којих је у 

статусу заштите: од изузетног значаја (2), од великог значаја (13), већи број културних добара - просторне културно-
историјске целине или евидентирана непокретна културна добра под претходном заштитом, као и известан број 
неевидентираних објеката, посебно етно-баштине села. 

Осим сеоских цркава, целина и објеката народног градитељства, остала НКД су добро истражена, заштићена и уређена, 
али су недовољно валоризована и презентована, иако представљају значајне туристичке потенцијале. Уређеност 
ванградских добара је незадовољавајућа, нарочито археолошких налазишта, цркава и сеоског етно-наслеђа. Веома вредно и 
сачувано етно наслеђе налази се у забаченим планинским селима. Због напуштања села ти објекти су изложени пропадању и 
рушењу. У овим селима сачувани су амбијенти, архитектура архаичних села и објекти од аутохтоног материјала - стамбене 
зграде, привредни објекти воденица и др. Остала села су претрпела знатне трансформације, које су све веће што су насеља 
на нижим надморским висинама, саобраћајно приступачнија и ближа граду, тако што су аутентичну културну баштину 
заменили мање вредни објекти и амбијенти по узору на мешовита и градска насеља. 
 
1.2.4  Становништво,  мрежа насеља и јавне службе 

1) Становништво и домаћинства 
На подручју два управног округа живи 468613 становника (Попис 2002.), тј. 6,2% популације Републике. Просечна 

густина насељености на Подручју плана је 75 ст/km2 што је мање од републичког просека (85 ст/km2), с тим да густине 
насељености знатно варирају по општинама: највеће су у општинама Лесковац (153 ст/km2) и Прешево (132 ст/km2), а 
најмање у општинама Црна Трава (8 ст/km2), Босилеград и Трговиште (17 ст/km2). 

Становништво се на Подручју плана повећавало од 1948. до 1981. године у просеку за 2,5% у сваком међупописном 
периоду, а прво смањење укупног броја становника (за 1,6%) јавља се у периоду између 1981. и 1991. године. 

На основу природног прираштаја у периоду 1981-2005. становништво на Подручју плана се увећало за 43264 лица, с тим 
да се, посебно од средине 90-их година прошлог века, природни прираштај знатно смањује, а појединих година бележи 
негативне вредности, не само на општинском нивоу, већ и на целом планском подручју. Једине општине које су током целог 
периода 1981-2005. године имале позитиван природни прираштај су: Прешево (20452), Бујановац (15198) и Врање (8880). 

Између два последња пописа (од 1991. до 2002. године) са Подручја плана се одселило  
75162 становника, што је двоструко више у односу на становништво (33319) које се у истом периоду доселило на ово 
подручје. 

 
2) Мрежа насеља 

Насељска мрежа Региона је сложен и недовољно кохерентан систем од 699 насеља размештених у 681 катастарској 
општини од којих Врање (55052 становника), Лесковац (63185), Власотинце (16212), Бујановац (12001), Сурдулица (10914), 
Лебане (10004), Владичин Хан (8338), Врањска Бања (5882), Вучје (3090), Медвеђа (2810), Босилеград (2702), Грделица 
(1172), Сијаринска Бања (568) и Бело Поље (545) имају статус градских насеља. Општине Трговиште, Прешево, Црна Трава 
и Бојник немају градских насеља. У градским насељима живи 193864 становника или 41,4% од укупног становништва 
Региона. Просечна величина насељског атара износи око 9,2 km2. Сва насеља немају исти просторни обухват, у котлинском 
делу Региона он је мањи, а у планинском делу је већи. 

Рецентну насеобинску структуру Региона чине следећа насеља: 388 села имају испод 250 становника (са укупно 40871 
становника), 129 их имају између 250 и 500 ст (45480), 68 између 500 и 750 ст (39976), 44 између 750 и 1000 становника 
(38518), а 72 села изнад 1000 становника. Поредећи ту ситуацију са стањем из претходних пописа становништва запажа се 
сукцесија у демографском уситњавању сеоских насеља. 

Поред општинских центра који припадају типу градских насеља, одређен степен развијености спољних-централних функција 
имају мањи градски центри, поједина сеоска насеља приградског типа и поједини центри заједница села (Врањска Бања, Грделица, 
Вучје Сијаринска Бања, Бело Поље и др.) 
 
3) Јавне службе 

Услуге предшколског васпитања и образовања организоване су у 195 објеката дечјих вртића и издвојених одељења 
припремне предшколске наставе. Основно образовање и васпитање организовано је у 412 објеката, од којих је 104 
осморазредних школа (25,3%), 3 специјализоване школе (0,7%) и 305 (74%) издвојених четвороразредних одељења. Другим 
речима, у мрежи објеката основног образовања и васпитања три четвртине објеката су издвојена одељења на руралном 
подручју.  

Мрежа објеката вишег и високог образовања састоји се од 3 више школе и 2 факултета, са укупно 3235 студената у 
Лесковцу и Врању и један студентски дом капацитета 145 студената у Лесковцу. Мрежа објеката средњег, вишег и високог 
образовања на подручју Јужног Поморавља је рационално организована. 

Мрежу здравствених установа чине 2 здравствена центра (Врање и Сурдулица у Пчињском округу), 12 домова 
здравља, 3 опште и 4 специјалне болнице (по једна општа и специјална болница у Јабланичком и 2 опште и 3 специјалне 
болнице у Пчињском округу), 3 апотеке (једна у Јабланичком и 2 у Пчињском округу) и 2 завода за јавно здравље.  

Мрежу објеката социјалне заштите чини 11 центара за социјални рад (од којих је један међуопштински за општине 
Власотинце и Црна Трава у Власотинцу, док општина Трговиште нема центар за социјални рад), трајни смештај старих лица 
обезбеђује Дом за смештај старих лица у Сурдулици (са 80 корисника) и Геронтолошки центар у Лесковцу (са 180 
корисника. Услуге које организује невладин сектор у социјалној заштити нису довољно развијене и искоришћене, док 
приватан сектор још увек није укључен у пружање услуга социјалне заштите. 

Мрежа објеката културе је неразвијена, са прекомерном концентрацијом објеката у регионалним и општинским 
центрима, који су незадовољавајућег квалитета и недовољно опремљени. Објекти домова културе који постоје на руралном 
подручју већине општина, углавном, су ван функције, или су недовољно искоришћени због лошег одржавања, недостајуће 
опреме, оскудне понуде културних активности и неодговарајуће подршке.  
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Мрежа спортско-рекреативних објеката на подручју Јабланичког управног округа је релативно развијена, док је на 
подручју Пчињског управног округа недовољно развијена. Размештај и доступност месних канцеларија веома је 
неуједначен међу општинама Јужног Поморавља.   
 
1.2.5 Привреда 

 
1) Привреда/економски развој 

Привреда подручја Просторног плана је у фази стагнације последњих 20 година, иако је и у претходним периодима 
знатно заостајала за другим деловима земље, тако да много теже пролази кроз процес реструктурирања. Овај регион, као 
дугогодишње неразвијено подручје, протеклих година показује тенденције још наглашенијег заостајања. Измена привредне 
структуре и прилагођавање савременим тржишним условима привређивања одвија се доста споро, са недовољно успешно 
спроведеним процесом приватизације (у неразвијеним општинама оцењена као негативна - престанак рада предузећа, 
смањена запосленост). Подручје није довољно привлачно за инвеститоре (стране и домаће), па тако недостају већа улагања 
у модернизацију, техничку опремљеност локалних фирми и на тај начин значајније покретање привредног развоја. У целини 
посматрано, привреда овог подручја је ушла у фазу депресије и рецесије са вишеструким негативним резултатима: знатан 
пад друштвеног производа, висока стопа незапослености, застарелост опреме, неликвидност, ниска продуктивност и 
ефикасност. Ниво развијености (НД по становнику) нешто је виши само у регионалним центрима (Лесковац 49,2% и Врање 
88,3% у односу на републички просек), док је у осталим општинама на далеко нижем нивоу (нпр. Прешеву 14%, Медвеђи 
16,9%, Власотинцу 24,8%, Босилеград 21,4% и др.). 

Привреду подручја одликују доминација пољопривредне делатности (око 25% укупног дохотка и око 15% 
пољопривредног становништва) и индустрије (око 30%) која је углавном сконцентрисана у регионалним центрима. Лидери 
привредног развоја су у оквиру Јабланичког управног округа (фармацеутска индустрија ”Здравље”, хемијска индустрија 
”Невена”, прехрамбени комплекси ”Месокомбинат”, ”Токос”, ”Улпин” и ”Млекара”, пољопривредна фирма ”Поречје” и 
текстилне фирме ”Летекс” и ”Инкол” у Лесковцу), односно Пчињског управног округа (”Дуванска индустрија Врање”, 
”Алфа Плам”, ”Симпо”, и др. у Врању, ”Хеба” у Бујановцу, ”Фоп а.д.” у Владичином Хану, ”Мачкатица” и ”Вунизол”-Knauf 
у Сурдулици). Делатности услуга, саобраћаја и осталих сектора (посебно туризма) нису довољно развијене, у односу на 
могућности.  

Доминирају мала и средња, као и микро предузећа и предузетници са малим бројем запослених лица (5700 малих и 
средњих предузећа и 18900 предузетника 2007. године). Уочљиво је заостајање њиховог нивоа развоја у односу на просечне 
вредности у Републици Србији, код Јабланичког управног округа за 21,5%, а Пчињског 30,6%. Већина општинских центара 
условно располаже површинама предвиђеним за индустријске зоне (расположиво је око 84 ha од некада предвиђених 530 ha) 
различите величине и скромне инфраструктурне опремљености (од чега у већини општина непостоје услови за њихово 
активирање због нерешених имовинско-правних односа, промене или конфликта планиране намене и инфраструктурне 
неопремљености).  

Значајну помоћ у развоју инфраструктуре  и јавних објеката (посебно Прешева, Бујановца и Медвеђе) представљала су и 
средстава Координационог тела за југ Србије, као и стране донације. 
 
2) Пољопривреда 

Око 55% укупне територије подручја Просторног плана налази се под пољопривредним земљиштем (oko 3507 km2), које 
је по заступљености, начину коришћења и бонитету изразито хетерогено. Због јаке просторне хетерогености природних 
фактора, који се неминовно рефлектују на економске, социјалне и инфраструктурне услове за развој пољопривреде и других 
привредних делатности, у региону Јужног поморавља издвajajу се четири рурална подручја: брeжуљкaстo (око 740 km2  
површине укупне територије), брдскo, (1227,5 km2), прeтплaнинскo (1376,1 km2), плaнинскo (2946,6 km2). 

По укупним површинама пољопривредног земљишта и начину његовог коришћења, Јабланички округ има повољније 
услове за развој пољопривредне производње од Пчињског управног округа. У погледу агроеколошког потенцијала посебно 
се издваја општина Лесковац.  

Најквалитетнија обрадива земљишта су лоцирана доминантним делом у долинско-котлинским атарима, углавном, у 
рубним зонама градова, у којима је изражено стихијско запоседање плодних земљишта у стамбене и друге 
непољопривредне сврхе. С друге стране, планинска и друга периферна сеоска насеља, захваћена су депопулацијом. С 
обзиром на тесне међузависности основних фактора пољоривредне производње (земљиште, човек и капитал), атари 
лоцирани већим делом изнад 600 m н.в., у којима се налази око 63 % укупних површина пољопривредних земљишта Јужног 
поморавља, суочени су са претњом одумирања пољопривредне производње, што има вишеструко неповољан утицај на 
стање природне средине, агродиверзитет и укупан развој. О томе говоре, између осталог, велике диспропорције у 
просторном распореду основних аграрних ресурса, а нарочито чињеница да, располажући са више од 80% укупних 
површина ливада и пашњака, атари положени изнад 600m н.в. имају мање од половине укупног броја говеда Региона, док је 
њихово учешће у укупном броју оваца, такође, испод потенцијала крмне основе. Посебно је поражавајући низак ниво 
опремљености земљишта тракторима.  

Аграрна структура Планског подручја је јако уситњена, јер се газдинства са више од 3 ha укупно коришћене обрадиве 
површине ретко срећу, чак и у планинским крајевима. Динамични процеси дезаграризације становништва нису у 
претходном периоду искоришћени за побољшање/поларизацију аграрне структуре приватних газдинстава, која данас, 
генерално, најчешће нису у стању да обезбеде својим власницима нужни минимум новчаних прихода за подмиривање 
егзистенцијалних потреба, а још мање средства за инвестирање у развој и укрупњавање пољопривредне производње. Услед 
тога домаћинства са различитим варијететима пољопривредно-непољопривредних извора прихода чине данас апсолутно 
преовлађујући део укупног броја домаћинстава у свим издвојеним просторним целинама. Проблем није у малом броју 
становништва које се бави пољопривредном производњом, већ у преовлађивању пољопривредника у поодмаклим годинама 
старости, који већином нису мотивисани за улагања у развој и унапређивање пољопривредне производње. Због међусобно 
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повезаних пословних, производних и социоекономских функција људског фактора на породичним газдинствима, то има 
негативне импликације на очување и рационално коришћење аграрних ресурса.  
 
3) Шумарство и ловство 

Подручје плана покривено је шумама на око 242500 ha, односно на око 38,55% површине. Јабланичким и 
Јужноморавским шумским подручјем (ШП) обухваћено је око 190800 ha, или нешто мање од 80% укупних површина под 
шумама. Укупна површина Јабланичког шумског подручја износи 114086,77 ha и састоји се од: државних шума и шумских 
земљишта у 16 газдинских јединица, неуређених државних шума којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, 
и приватних шума. Шумама овог ШП управља Ј.П. "Србијашуме" преко своје организационе јединице Шумског газдинства 
"Шума"-Лесковац, која се састоји из шест шумских управа: Власотинце, Лебане, Предејане, Вучје, Медвеђа и Црна Трава. 
Укупна површина Јужноморавског шумског подручја износи 76751,05 ha и састоји се од: државних шума и шумских 
земљишта у 21 газдинској јединици, државних шума којима газдују предузећa за газдовање шумама и општине, а које нису 
обухваћене газдинским јединицама; и приватних шума. Јужноморавским шумским подручјем газдује Ј.П. "Србијашуме" 
преко своје организационе јединице Шумског газдинства "Врање"-Врање, а ово преко својих шумских управа: Врање, 
Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Бујановац и Прешево. 

Стање шума има следеће карактеристике: станишни услови су повољни за развој аутохтоних врста дрвећа (посебно 
букве, граба и храстова) са приоритетно производно-заштитнном функцијом; однос обраслих и необраслих површина се 
погоршава ако се необраслим површинама додају такође непродуктивне површине под шикарама и шибљацима које 
заузимају око 3,4% Јабланичког ШП, односно 3,8% површине Јужноморавско ШП. Од укупно обрасле површине на 
Јабланичком / Јужноморавском ШП, високе шуме заузимају 49,5% / 40,7%, изданачке 28,4% / 37,5%, вештачки подигнуте 
састојине 18,3% / 17,4%, и шикаре и шибљаци 3,8%  / 4,4% (од необрасле површине 72,8% / 88,6% отпада на шумско 
земљиште, а 27,2% / 11,4% на остало земљиште). Учешће најзаступљенијих састојина износи (Јабланичко ШП / 
Јужноморавско ШП): буква 64,5% / 56,9%, четинар 18,3% / 15,6%, храст 11,1% / 20,5%, остали лишћари 2,4% / 2,6%, док су 
и шикаре и шибљаци 3,7% / 4,4% (услед доминантне заступљености букове доминирају чисте, средњедобне и дозревајуће, 
састојине 80,2% / 81,7%). Од вештачких четинара највише има састојина смрче 58,5% / 37,2%, бора 40,1% / 61,4%, а удео 
мешовитих износи 19,8% / 18,3% 

Eвидентирана су заштићена природна добра: а) на подручју Јабланичког ШП-Строги природни резерват "Зеленичје" на 
планини Острозуб; подручје околине Јањушких манастира Св. Јован и Св. Богородица; стабла храста лужњака у селу 
Сливнику-Бојник; храст запис у Црној Бари-Власотинце; стабло тополе-запис у Губеревцу-Лесковац; Кутлешки храст-запис 
у селу Кутлеш-Лесковац; стабло оскоруше Сејанце-Лесковац; Богојевачки брест-запис у селу Богојевце-Лесковац, као и 
нови предлог за заштиту Предела изузетних одлика "Радан"; б) на подручју Јужноморавског ШП евидентиран је читав 
простор на којем се налази ГЈ "Козјак" као предео посебних природних лепота око манастирског комплекса Св. Прохор 
Пчињски. 

На подручју Просторног плана налази се 18 ловишта (10 на територији Јабланичког управног округа, 7 на територији 
Пчињског управног округа и 1 на територијама оба управног округа) укупне површине 6255 km2.. Основни податци о 
ловиштима и стање бројности дивљачи дати су у табели I-3. 

 
4) Рударство 

На основу поделе на зоне експлоатације металичних минералних сировина планско подручје припада Пасјачко-
кукавичкој зони, а према подели на рудне рејоне припада Беснокобилско-осоговском рудном рејону. На основу садашњег 
степена истражености појава и заступљености лежишта у експлоатацији, као и оних у фази истраживања и припреме, на 
подручју Јужног Поморавља има металичних и неметаличних минералних сировина које се веома мало користе. 

У експлотацији је 11 лежишта минералних сировина. Металичне минералне сировине, руда олова и цинка, експлоатишу 
се на локалитету "Бесна Кобила"-"Благодат" (Врање, Босилеград). Неметаличне минералне сировине експлоатишу се на 
следећим локалитетима: бентонитске глине на локалитету "кат. Лист 191А" (Власотинце); глине на локалитету "Големо 
Језеро" (Бујановац); шљунак на локалитету "Губеревац-Стојковце" (Власотинце); опекарске сировине на локалитетима 
"Чекмин" и "Старо Лојзе" (Лесковац); гранати на локалитету "Сомољица" (Бујановац); туфови на локалитетима "Корбевац" 
и "кат. Лист 195" (Врање); и мермери на локалитетима "Душкина махала" и "Стрезовци" (Прешево). Поред наведених 
локалитета, на терену је присутно индивидуално коришћење минералних сировина мањег обима за задовољење потреба 
локалног становништва, најчешће речног геолошког грађевинског материјала.  

Појаве минералних сировина у истраживању или оверене резерве утврђене су на 28 локација са појавама руда злата и 
пратећих плементих метала, олова и цинка, опекарске глине и сировине, андезита, базалта, дацита, серпентисаног габра, 
зеолита, амфиболита и мермера. 

Геолошки ресурси, као потенцијали за развој на подручју Јужног Поморавља су селективно коришћени, што је 
последица инвестиционих улагања и приоритета.  
 
5) Туризам 

Подручје Јабланичког и Пчињског округа, са планинама (Чемерник, Бесна Кобила, Варденик, Дукат и др.), Власинским 
језером, Врањем, Врањском и Бујановачком Бањом и другим насељима, објектима и природним и културним вредностима, 
представља део Источне туристичке зоне и туристичке регије Крајиште и Власина, односно са планином Радан, 
водоакумулацијом Брестовац, археолошким налазиштем Царичин град и другим вредностима предстваља југоисточни део 
Средишње туристичке зоне. 

Многобројни природни потенцијали оба управног округа, положај између Републике Македоније на југу и Републике 
Бугарске на истоку и Аутономне покрајне Косово и Метохија на западу, са снажним гравитационим центрима (Београд, 
Ниш, Софија, Скопље, Солун) и коридором X, представљају фактор развоја планинског, водног, бањског, градског, 
транзитног, излетничког, руралног и других видова туризма и рекреације. 

Потенцијали за развој туризма нису довољно искоришћени, па је неопходно стварање услова за адекватно активирање 
туристичких потенцијала. То се односи на: бољи маркетинг туристичке понуде; промоцију регионалног имиџа; развој 
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целогодишње туристичке понуде уз функционалну интеграцију више видова туризма како на подручју управног округа, 
туристичких рејона и општина, тако и са непосредним окружењем; развој комуналне и туристичке инфраструктуре; и 
реконструкцију постојећих смештајних капацитета и реализацију нових. 

Постојећа туристичка понуда организована је на Власинском језеру, Врањској, Бујановачкој и Сијаринској бањи, 
регионалним центрима Врању и Лесковцу и општинским центрима Сурдулици, Власотинцу и др., са различитим 
манифестацијама. 

На транзитном туристичком коридору аутопута Е-75 нису довољно заступљени рецептивно-информативни пунктови са 
мотелима, етно-пунктови и одмориштима. На руралном подручју, постоје потенцијали за развој сеоског туризма, који је до 
сада био заснован на локалној иницијативи, без веће подршке општине и недовољно мотивски и организационо повезан са 
планинским, бањским, ловним (ловишта "Влајна", "Кукавица", "Радан" и др.) и риболовним и другим видовима туризма. 

Смештајни капацитети су врло скромни и резултат су стагнације туристичких активности и недовољних инвестиција у 
модернизацију и изградњу туристичких објеката. Карактерише их различит ниво туристичке услуге и садржаја, и тренутно 
су већином лошег квалитата. Највише смештајних капацитета сконцентрисано је у оквиру бањских комплекса, Власинског 
језера и коридора аутопута, који су се до сада афирмисали као најзначајнији атрибути туристичке понуде. 

Носилац промоције туризма, координације понуде и потражње и културно - едукативне делатности у туризму су 
туристичке организације у Врању (покрива и Врањску Бању), Лесковцу, Владичином Хану, Бујановцу (покрива Прохор 
Пчињски), Сурдулици (покрива Власинско језеро), Лебану и Медвеђи. Туристичке организације су у процесу формирања у 
још неким општинама (Црна Трава, Прешево и др.) а постоји иницијатива о потреби формирања туристичке организације на 
регионалном нивоу. 
 
1.2.6 Саобраћај и технички системи  

Постојећу мрежу друмског саобраћаја на подручју Просторног плана, чине: Државни путеви I реда (укупне дужине око 
306 km), Државни путеви II реда (око 981,9 km) и локални-општински путеви, (око 3221 km). Стање државних путева I реда 
(магистралних путева) је задовољавајуће. Потребно је обављати радове на редовном одржавању коловоза, система 
одводњавања и осталих техничких елемената. Стање путева II реда је доста различито, али генерално је у јако лошем стању. 
Стање локалних-општинских путева је незадовољавајуће. Од остале саобраћајне инфраструктуре, подручјем Просторног 
плана, пролази једноколосечна железничка пруга Ниш-граница Републике Македоније, односно деоница од Липовца до 
границе (у чијем ширем коридору је планирана и пруга за велике брзине Е-85). Подручје Просторног плана има повољан 
положај у односу на аеродроме у Нишу, као и у Скопљу у Македонији, оба на траси коридора ″X″. На подручју Просторног 
плана налазе се и спортски аеродром у Лесковцу, као и алтернативни војно-спортски аеродром Бојник.  

Карактеристике водопривредне инфраструктуре на подручју Јужног Поморавља су: неповољни водни режими, 
неопходност регулисања протока акумулацијама са годишњим регулисањем протока, доста брз раст потрошње воде, лоше 
решен систем финансирања водопривреде Републике, недовољна средства усмеравана у снабдевање водом насеља, због 
изостајања грађења ППОВ стање санитације насеља и заштите квалитета воде се стално погоршава, због недовољно улагања 
у заштиту од вода, степен заштите од поплава је незадовољавајући, непланска градња објеката у плавним зонама стално 
повећава обим потенцијалних штета од поплава, неконтролисана експлоатација шума, посебно у горњим деловима сливова на 
подручју општина Медвеђа, Врање, Прешево, Бујановац, и симболична улагања у антиерозиону заштиту - доводе до 
погоршања ерозионих процеса и режима наноса, експлоатација грађевинских материјала из река одвија се неконтролисано, 
што доводи у питање све активности на уређењу водотока, нарочито у горњим деловима сливова.  

Снабдевање водом насеља на разматраном подручју има је следеће одлике: сви водоводи су се најпре ослањали на 
оближња локална изворишта, најчешће алувијалних подземних вода, која су због ширења урбаних центара брзо постајала 
угрожена и недовољна;раст потрошње је био бржи од могућности ангажовања нових изворишта, због чега су у већини 
урбаних центара у маловодним деловима године који коинцидирају са периодима највеће потрошње, настајале кризе у 
снабдевању водом, са неопходношћу увођења редукција, које не решавају проблем, већ га чак и заоштравају; изградња 
резервоарских простора је каснила у односу на потребе (нигде није био испуњен критеријум за поуздано снабдевање по 
коме у резервоарима треба да буде обезбеђено најмање око 300 l/корисник); сви водоводи имају велике губитке у мрежи (по 
правилу веће од 30%) због: застарелих дистрибутивних мрежа, изграђених претежно од азбест-цементних цеви (AЦЦ), 
великог броја нерегистрованих прикључака, и неповољних хидрауличких режима рада, нарочито у периодима редукција; 
због недовољног броја резервоара и њиховог неравномерног размештаја (често недостају тзв. контрарезервоари, на другом 
крају система) висинске зоне често нису у пожељним опсезима, због чега се у насељима често јављају подручја са 
превеликим или недовољним притисцима, што нарушава хидрауличку стабилност система; посебан проблем су приградска 
и сеоска насеља повезана на градске водоводе, у којима се вода из водовода користи ненаменски, за заливање башти и 
окућница; сви водоводи су у веома лошем економском стању услед: ниске цене воде, која не покрива ни трошкове просте 
репродукције; и малог степена наплате.   

Осим Бањске реке, Ветернице узводно од акумулације Барје, Врле у горњем току, као и Пчиње, које се као изворишта 
републичког ранга налазе у својим горњим деловима у I/II класи квалитета, остале реке на разматраном подручју се налазе у 
знатно лошијим класама од оних које су захтеване Водопривредном основом Републике Србије (у даљем тексту ВОС), I/II, 
IIa и IIb класа. Најнеповољније стање квалитета је на току Јужне Мораве, управо у њеном горњем току, јер прима отпадне 
воде низа великих насеља - Прешева, Бујановца, Врања, Владичиног Хана.  

Стање канализационе инфраструктуре и санитације насеља није задовољавајуће. Санитација насеља није пратила развој 
водоводних система (ситуација је чак нешто лошија од просечне у Србији), тако да све веће количине отпадних вода које 
прате развој водовода постају један од највећих здравствених проблема. Само око 65% градског становништва је 
прикључено на канализацију, док у селима практично не постоје системи за одвођење отпадних вода, што све озбиљније 
угрожава сама насеља, јер доводи до загађивања изворишта и ствара услове за развој епидемија хидричног порекла. 
Посебно је лоша санитација сеоских насеља. Посебан проблем је заштита Власинског језера у условима повећаног 
ефлуентног оптерећења изазваног повећањем броја житеља, туриста и саобраћаја на простору око језера. Отпадне воде се 
сакупљају (само један њихов део) и без пречишћавања испуштају у Власину низводно од бране. То је лоше решење јер се на 
тај начин угрожава река која се мора одржавати у I и I/II класи квалитета на целом току, јер је и низводни део извориште 
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републичког ранга (слив акумулације Свође). Због тога је заштита Власинског језера од загађивања приоритетна обавеза, 
којој треба прилагодити сва друга решења на том сливу.  

На разматраном подручју налази се један од значајнијих хидроенергетских система Србије, ХС ''Власина'', са четири 
хидроелектране дуж тока реке Врле (ХЕ Врла 1, ХЕ Врла 2, ХЕ Врла 3 и ХЕ Врла 4). Кључни објекат система је акумулација 
Власина, које омогућава тзв. вишегодишње регулисање протока.  

Подручје Просторног плана опремљено је следећом електроенергетском преносном и дистрибутивном мрежом и 
објектима: 12 деоница далековода 110 kV (укупне дужине око 270 кm), 1 деоницом ДВ 220 kV (дужине 38,8 km), 4 ТС 
110/35 kV, 1 ТС 220/х kV ”Лесковац 1” (снаге 2 х 150 MVA), 6 деоница ДВ 110 kV (укупне дужине око 40 кm), 54 деонице 
ДВ 35 kV (укупне дужине око 468 кm, 9 ТС 110/35/10 kV, 47 ТС 35/10 kV. 

Електропреносни систем на подручју Просторног плана одликује смањена сигурност и поузданост снабдевања 
потрошача електричном енергијом. Овакво стање последица је старости и лошег одржавања постојеће опреме, 
дугогодишњег застоја у развоју, што узрокује високе губитке у односу на укупну преузету електричну енергију који износе 
око 15%. Стање мерне инфраструктуре је такође лоше што доприноси губицима у дистрибутивној мрежи. 

На подручју Просторног плана укупно је прикључено 104553 телефона на oкo 467000 становника (Попис из 2002. 
године) што износи 22,3 телефона на 100 становника. Према овом критеријуму стање се може оценити као 
незадовољавајуће, јер је број телефона знатно испод просека у Србији (око 37 телефона). По техничко-технолошком 
критеријуму стање је нешто боље. Проценат дигитализације претплатника који износи 86% (на подручју мрежне групе-МГ 
Лесковац 81%, а МГ Врање 92%), као и број двојника од 11% (у МГ Лесковац 15%, а у МГ Врање 7%) су у нивоу 
републичког просека. Стање у фиксној телекомуникационој мрежи се, стога, по квалитету претплатничке мреже може 
оценити као релативно задовољавајуће. 

Разлози мале густине телефона по броју становника су последица ниске густине насељености подручја Региона (76 
ст/km2) и скоро трећине насеља са мање од 100 становника. Стога није извршена модернизација телекомуникационих 
капацитета у мањим местима, нити су грађени такозвани рурални радио - телефонски системи - РР системи. 

На подручју Просторног плана налази се 126 постојећих базних станица мобилне телефоније сва три оператера, од чега 
Telekom-а 59, Telenor-а 57 и VIP-а 10. 

На подручју Региона у раду су поштанске јединице на укупно 68 локација и то: на територији Јабланичког управног 
округа 30 локација са 59 шалтера (4083 становника по шалтеру), а на територији Пчињског управног округа 38 локација са 
95 шалтера (2396 становника по шалтеру). Стање није задовољавајуће с обзиром на број становника по поштанској 
јединици/шалтеру, као и на просторну дистрибуцију која није усклађена са мрежом насеља, нарочито у Јабланичком округу. 
 
1.2.7 Комунална опремљеност  

Постојеће стање комуналне опремљености подручја може се оценити као делимично задовољавајуће. Отпад општина 
Јабланичког и Пчињског округа се без било каквог предтретмана одлаже на депоније, које су у Јабланичком округу 
несанитарне или дивље, а у Пчињском округу углавном несанитарне (изузев у Врању). Јавна комунална предузећа имају 
надлежност само у градским општинама, док су рурална подручја изостављена из циклуса сакупљања отпада, што за 
последицу има постојање локалних сметлишта, односно дивљих депонија у многим селима. Постојеће депоније због свог 
лошег положаја изазивају аерозагађења мањих размера, као и загађење воде, земљишта и сл. Просечна количина створеног 
отпада на територији Јабланичког и Пчињског округа износи 105.850 t/год. Однос између процентуалног удела комуналног 
и индустријског отпада, према анкетама, износи 75% : 25% (у корист комуналног отпада). Према истим анкетама утврђено 
је да је дневна количина комуналног отпада у Јабланичком и Пчињском округу око 0,4 kg по становнику (што је мање од 
републичког просека који износи око 0,87 kg по становнику). Прецизни подаци о количинама опасног отпада на територији 
Јабланичког и Пчињској управног округа нису забележени, а не постоји ни организовани систем за управљање овом врстом 
отпада (осим депоније „Косанчић“ на територији општине Бојник), тако да се овај отпад, неселектован, одлаже на градске 
депоније, или се, као и у још неким општинама Србије извози у иностранство на третман. У септембру 2009. године 
отворена је регионална депонија за 6 општина Јабланичког управног округа, на територији К.О. Жељковац (општина 
Лесковац). Регионална депонија је у власништву општине са укупно 30% капитала, а 70% власништва имају инострани 
партнери. По отварању наведене депоније у току је, или су затворене општинске депоније на територији Јабланичког 
управног округа. Одвожење отпада из руралних насеља још увек није прецизно дефинисано, нити је плановима управљања 
отпадом утврђен механизам његове елиминације. На подручју Пчињског управног округа постоји само једна санитарна 
депонија, општинског типа („Метерис“), на територији општине Врање.  

Општине Јужног Поморавља имају значајнији проблем са гробљима. Наиме, постојећи капацитети су мали и 
неадекватни. Општински центри располажу уређеним градским гробљима, чији ће капацитет бити недовољан за плански 
период. Попуњеност сеоских гробља је скоро потпуна са мало слободног простора за ширење. Поред тога, значајан проблем 
огледа се и у чињеници да за управљање гробљима у градским срединама ингеренцију имају локална општинска јавна 
комунална предузећа, док се о сеоским гробљима стара локално становништво. Сва гробља имају изражен проблем 
неспроведене кишне канализације. Сточна гробља се налазе у већем броју општина, ван градског подручја, међутим, још 
увек не задовољавају локалне потребе.  

Опремљеност насеља зеленим и сточним пијацама је релативно задовољавајућа, и оне су у надлежности општинских 
јавних комуналних предузећа. У већој или мањој мери уређене су према одговарајућим стандардима, с израженим 
проблемима незадовољавајућих хигијенских услова. 
 
1.2.8  Елементи животне средине за које постоји могућност да буду угрожени 

Територија подручја Јабланичког и Пчињског округа представља сложену структуру природних 
(морфолошких, хидрогеолошких, педолошких и других) одлика и антропогених утицаја у изграђеним 
урбаним, руралним и инфраструктурним зонама. Имајући у виду садашњи начин коришћења 
простора где углавном доминирају природни предели са малом густином насељености изван 
градских и приградских зона, може се закључити да највећи део подручја Плана није изложен већем 
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"еколошком" оптерећењу (осим предела изложености радијационом зрачењу, већем загађењу од 
инфраструктурних коридора и угрожености ерозијом).  

На основу предложеног модела природно-функционалног зонирања планског подручја датог у оквиру 
Просторног плана и процене могућег еколошког оптерећења појединих просторних целина, могу се 
дефинисати релативно хомогене зоне са становишта ризика од загађивања животне средине. Заштита 
и унапређење квалитета животне средине спроводиће се диференцирано према дефинисаним 
просторно-еколошким зонама (на основу параметара животне средине), применом режима и правила 
изградње и уређења простора и мера заштите животне средине. Оваква просторна диференцијација 
подручја Плана неопходна je и за утврђивање утицаја планских решења на животну средину, који су 
саставни део Стратешке процене утицаја. 

Полазећи од стања квалитета животне средине на подручју Просторног плана, утврђене су категорије 
животне средине (а на основу категоризације Просторног плана Републике Србије и истраживања 
рађених за потребе овог Просторног плана) и то: 

1) висок степен загађености (подручје изузетне загађености животне средине) налази се на 
локалитетима са прекораченим граничним вредностима емисија и то радијационих загађивања, и 
загађивања канцерогеним и мутагеним материјама; у ову категорију убрајају се локалитети 
јонизујућег зрачења природне и вештачке генезе који су контаминирани: (а) муницијом са 
осиромашеним уранијумом током НАТО бомбардовања 1999. године и то на локацијама: Боровац 1 и 
2 и Братоселце (у општини Бујановац), Пљачковица (у општини Врање) и Рељан (у општини 
Прешево); (б) зрачењем радиоактивних громобрана са објеката („Утензилија“ у Бојнику и Спомен 
дому на планини Радан); 
2) виши степен загађености (подручје загађене и деградиране животне средине) са великим 
утицајем на загађење животне средине налази се на локалитетима са индустријским капацитетима 
који емитују загађујуће материје у ваздух и воду и штетне индустријске отпатке у ужим градским 
зонама и насељеним местима са епизодним загађењем ваздуха која су изнад дозвољених вредности и 
незадовољавајућом контролом квалитета животне средине, са могућношћу појаве проблема 
угрожавања буком, непријатним мирисима, индустријским и комуналним отпадом и саобраћајем, 
који се налазе на растојању од око 10 km у правцу доминантног ветра великих загађивача – Врања, 
средњих загађивача - Лесковац, ужег коридора аутопута и пруге. Taкође, у категорији вишег степена 
загађености налазе се и локације регионалних депонија Жељковац (Лесковац) и планиране депоније 
Метерис 2 (Врање) као и локалитети експлоатације и прераде металичних минералних сировина; 
3) средњи степен загађености (подручје угрожене животне средине) са средњим утицајем на 
загађење животне средине имају локалитети: око ширих зона градских језгара, односно периурбане 
зоне са без организованог система мера заштите животне средине (Лебане, Бујановац, Сурдулица, 
Босилеград, Власотинце и Прешево), индустријским капацитетима (прехрамбеним, текстилним и 
осталим индустријама са уграђеним системима за пречишћавање ваздуха и вода – Владичин Хан) 
који емитују извесне загађујуће материје и штетне индустријске отпатке; зоне екцесивне и јаке 
ерозије; зоне са бесправном изградњом и незадовољавајућим решењима контроле квалитета животне 
средине; у овој категорији су и локалитети малих загађивача, зоне интензивне пољопривреде, шири 
коридори државних путева I реда и зоне око великих сточних фарми; 
4) мали степен загађености (подручје претежно квалитетне животне средине)су локалитети на 
већем делу планског подручја са: релативно неизмењеном природном средином; неадекватно 
регулисаним саобраћајем; индивидуалним грејањем; нерешеним системом прикупљања и каналисања 
отпадних вода; неадекватном употребом агрохемијских средстава, која проузрокује загађивање 
земљишта; у ово категорију се убрајају насеља Црна Трава, Трговиште, Бојник и Медвеђа, као и 
туристички комплекси и места са недовољно контролисаном посетом; 
5) незагађена подручја (подручја квалитетне животне средине) су локалитети са скоро 
неизмењеном или неизмењеном природном средином који се углавном налазе на планинском 
подручју (ливадско-пашњачка подручја) и заштићеним зонама природних вредности и који су 
погодни за живот људи, уз извесни ризик од елементарних непогода ( у првом реду земљотреса); у 
ову категорију убрајају се подручја предела изузетних одлика „Власина“ и „Долина Пчиње“, 
споменика природе, резервата природе „Острозуб-Зелениче“, „Кукавица“ и „Јарешник“ и непосредне 
околине и природног простора „Јашуњски манатири“, као и виши предели Бесне Кобиле, Варденика, 
Чемерника и др.; 
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Не постоје релевантни подаци о стању животне средине и о оцени стања загађености, осим 
појединачних мерења која се спроводе на територији Лесковца и Врања. Стање животне средине је 
зато дато као процена, на основу идентификације потенцијалних извора загађивања и могућих 
значајних негативних утицаја на животну средину. 

Као елементи/вредности животне средине у којима су индиковани (могући) значајнији утицаји и 
промене на планском подручју идентификовани су:  

• биолошка разноврсност, геодиверзитет и предео, чије је стање на највећем делу подручја 
добро или веома добро - са могућим утицајем експлоатације металичних минералних 
сировина у општинама Врање и Босилеград, техничко-грађевинских интервенција, боравка 
људи и неадекватног вршења делатности и активности (пољопривреде, шумарства, ловства, 
риболова, туризма и др), као и подручја екцесивне и интензивне ерозије у југоисточном делу 
планског подручја; 

• земљиште,  чије је стање углавном добро у односу на: присуство штетних хемијских 
материја, али је претежно лошег и средњег бонитета и са присуством или  
могућим/очекиваним утицајем природних и антропогених процеса (појава процеса ерозије, 
бујица – југоисток подручја), деградираност експлоатацијом минералних сировина оштећење 
земљишта коповима, акумулацијама јаловине), заузимање земљишта и губитка продуктивног 
шумског и пољопривредног земљишта из примарне производње, депонија комуналног отпада 
(општинских, које су у фази затварања и регионалних, које ће тек бити отворене), заузеће 
објектима и грађевинским радовима, загађивање отпадним водама у водозаштитним зонама), 
рад топлана, нерационално коришћење плодног пољопривредног земљишта, неконтролисана 
и прекомерна коришћења агрохемијских средстава, нерационална употреба пестицида и 
вештачких ђубрива, непостојање система праћења квалитета земљишта и др.; 

• воде, чије је стање у погледу квалитета подземних вода углавном добро (иако не постоје 
прецизне оцене квалитета вода); у погледу квалитета и режима површинских вода стање је 
углавном добро, а главне негативне утицаје врше лоши комунално - хигијенски услови, 
нарочито у руралним срединама, упливи загађења из домаћинстава, одлагање отпада у речна 
корита, са могућим утицајем изградње објеката супраструктуре, саобраћаја и транспорта, 
пројеката водоснабдевања и нерешених комуналних проблема отпадних вода и чврстог 
отпада; поред тога постоји и проблем загађивања водоакумулација; 

• ваздух, чије је стање добро и релативно добро (изузев у градским зонама, саобраћајним 
коридорима – нарочито коридору аутопута, индустријским зонама и у зонама експлоатације 
минералних сировина, због суспендованих честица) - са могућим погоршањем квалитета у 
зонама нове изградње и услед очекиваног повећања фреквенције моторних возила; посебан 
ризик за предметно подручје представљају појаве везане за заштиту хидрогеолошког ресурса, 
то јест заштиту квалитета изворских и подземних вода; посебан проблем могу представљати и 
радијациона зрачења као резултат ранијег дејства на овом подручју; 

• заштићена природна добра, са релативно повољним стањем у погледу заштите предела, 
резервата и споменика природе и очекиваним притисцима услед повећања туристичке посете 
и градитељског притиска; 

• културно историјско наслеђе, са релативно повољним стањем у погледу степена 
конзервације и уређености, са могућим утицајима услед изградње објеката у околини 
непокретних културних добара и очекиване туристичке посете и градитељског притиска у 
селима; 

• велики ризик представљају постројења која се налазе на SEVESO II листи, које се могу 
сматрати потенцијално опасним са аспекта ризика од удеса (постројења нижег реда-А.Д. 
„Фабрика омотног папира и амбалаже Владичин Хан“, Владичин Хан, Д.О.О. „НИС 
Светлост“, Бујановац, А.Д. „ИНТЕР ЛЕМИНД“, Лесковац); 

• значајан ризик за разматрану територију представљају загађења животне средине која могу 
достићи ниво елементарне непогоде, а последица су рударских и геолошких радова, 
каменоломи и рудници, услед специфичног технолошког поступка и токсичног контакта са 
подземним водама, али и акциденти на њима., као и две регионалне депоније (једна постојећа 
и једна планирана на територији Плана). 
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II  Општи и посебни циљеви стратешке процене утицаја и избор 
индикатора 

 
Општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у погледу 
заштите животне средине у другим локалним плановима и програмима, циљева заштите животне 
средине утврђених на нивоу региона, Републике и на међународном нивоу, прикупљених података о 
стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине 
у овом Плану. На основу дефинисаних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који ће се 
користити у изради стратешке процене. 

Простор општина Јужног Поморавља обухвата подручје изузетних природних вредности 
биодиверзитета, предела и гео и културног наслеђа, део Источне туристичке зоне и туристичке регије 
Крајиште и Власина, са снажним гравитационим центрима (Лесковац, Врање) и коридором X, које 
представљају фактор развоја планинског, водног, бањског, градског, транзитног, излетничког, 
руралног и других видова туризма и рекреације.  

 
2.1 Полазишта и основе општих и посебних циљева 
Кључно полазиште за идентификацију општих циљева СПУ, као и основ/инпут дефинисања 
посебних циљева, представљају следеће одлике планског подручја:   

• подручје паневропског инфраструктурног коридора X (са делимично изграђеним магистралним системима); 
• посебне природне и културно историјске вредности, изражене кроз висок степен биодиверзитета, богато гео-

наслеђе и очуваност, атрактивност и разноврсност предела, уз мање нарушавање предеоних карактеристика 
експлоатацијом минералних сировина, ерозијом и инфраструктурним коридорима; 

• природне и туристичке вредности (са изразитим потенцијалима за развој туризма, интегрално са комплементарним 
активностима); 

• разноврсно културно-историјско наслеђе; 
• изворишта вода - националног и регионалног ранга, са 5 постојећих и 4 планиранe водоакумулацијe, објектима 

заштите од вода, потенцијалним коридором пловног пута и др.; 
• потенцијали за пољопривредну делатност засновани на земљишту брдског и долинског појаса погодном за 

воћарство, сточарство и ратарство; 
• пространи шумски покривач са низом значајних еколошких функција и пратећим, успутним  производно-

економским ефектима; 
• постојање рудног блага, са могућношћу ограничене, еколошки прихватљиве и строго контролисане експлоатације 

лежишта минералних сировина у складу са документима вишег реда; 
• заступљеност геотермалних извора, погодних за здравствено и рекреативно коришћење и као додатни, обновљиви, 

енергетски извор; 
• неизграђен систем контроле и одговора на акциденте, непокривеност територије, недовољан број мобилних 

јединица и недостатак техничке подршке и опреме за мониторинг зоне специјалне намене са постојећим и 
планираним граничним прелазима и дугим граничним појасом према Републици Бугарској и Републици 
Македонији и Копненом зоном безбедности дуж административне границе са Аутономном Покрајином Косово и 
Метохија. 

 
2.2 Избор посебних циљева и индикатора 
Посебни циљеви СПУ представљају конкретан, делом и квантификован исказ општих циљева дат у 
облику смерница за промену и акција (мера, радова, активности) којима ће се те промене извести.  

Ти циљеви чине, првенствено, методолошко мерило/репер кроз које се тестирају/проверавају ефекти 
плана на животну средину. Они треба да обезбеде чиниоцима/факторима одлучивања јасну и 
меродавну слику о суштинском питању стратешке процене: да ли просторни план доприноси 
циљевима заштите животне средине и квалитета живота (односно одрживог развоја), или је у 
конфликту са њима. Ипак, при утврђивању циљева СПУ није се могло избећи, што иначе 
методологија стратешке процене у земљама Европске Уније допушта и примењује, удвајање - 
односно преклапање са циљевима заштите животне средине и одрживог развоја.  

Индикатори за вршење стратешке процене утицаја, односно за евалуацију утврђених циљева, 
изабрани су на основу меродавних и суштинских одлика и садржаја области животне средине на коју 
се процена односи. Они проистичу из општих циљева и представљају директан ослонац за 
идентификацију и мониторинг посебних циљева СПУ. Циљеви и индикатори, рађени за потребе ове 
Стратешке процене дати су у Табели 3.  
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Табела 3. Циљеви и индикатори СПУ  
Област СПУ Општи циљеви Индикатори Посебни циљеви 
1. Биодиверзитет, 
геодиверзитет и 
предео 

1.1. Очување и унапређење 
специјске, генетичке и екосистемске 
разновсрности 
1.2. Очување, презентација и 
одрживо коришћење природних 
вредности (геоморфолошког, 
хидрографског и геолошког 
карактера) 
1.3. Очување и унапређење главних 
(природних, културних и 
антропогених) елемената предеоног 
лика 

-број таксона аутохтоне 
дивље флоре и фауне, 
величина и здравствено 
стање и структура 
полуплације и површина 
ретких и значајних врста 
-број идентификованих и 
регистрованих објеката 
геонаслеђа 
-врста и обим радова на 
уређењу, презентацији и 
одживом коришћењу 
-број, површина и просторна 
дистрибуција типова предела 
-врста и обим  активности на 
санацији оштећења и 
рекултивацији деградираних 
предала 

-очување постојећих дивљих 
врста биљака и животиња и 
повећање њиховог броја 
реинтродукцијом и 
реколонизацијом ишчезлих 
или еколошки прихватљивих 
представника дивље флоре и 
фауне 
-евидентирање, истраживање 
и вредновање феномена и 
подручја са специјалним 
геолошким, 
геоморфолошким и 
хидрографским одликама 
-очување, обележавање, 
уређење и презентација 
објеката геонаслеђа 
-идентификација типова 
предела и формулисање 
програма њихове заштите 
-израда и реализација 
пројеката урешења значајних 
амбијенталних целина 

2. Ваздух  
 

2.1. Обезбедити задовољавајући 
квалитет ваздуха смањењем емисије 
СО2 из индивидуалних возила у зони 
аутопута и државних путева првог и 
другог реда 
2.2. Унапређење енергетске 
ефикасности применом чисте 
енергије 
2.3. Смањење нивоа емисије 
штетних материја у ваздуху до 
нивоа који не угрожава животну 
средину 

-број дана када је 
прекорачена ГВИ за чађ, SO2, 
NO2 
-саобраћајно оптерећење 
(возила/час) 
-врста и број регистрованих 
возила 
-% возила старијих од 6 
година 
-процентуална употреба 
електричне енергије, гаса и 
алтернативних извора 
енергије 
 

-смањење нивоа загађења 
ваздуха од саобраћаја, 
нарочито у зони аутопута, 
-смањење нивоа загађења 
ваздуха из ложишта до 2013. 
 

3.  Вода и земљиште 
 

3.1. Смањење коришћења 
неадекватних агрохемикалија у 
пољопривреди 
3.2. Повећање уредног снабдевања 
водом и обезбеђивање канализације 
за кориснике водовода 
3.3. Обезбеђивање пречишћавања 
отпадних вода, побољшање 
санитације насеља 
и унапређење квалитета вода према 
прописаним класама 
3.4 Умањење ефеката ерозије 
земљишта и ублажавање ефеката 
елементарних непогода 
3.5. Унапређење квалитета 
земљишта девастираног 
експлоатацијом минералних 
сировина  
 

-количина/губици у 
земљишту/уништена 
земљишта, 
-квалитет (биолошки и 
хемијски) река, потока и 
друго 
-% домаћинстава 
прикључених на водовод и 
канализацију 
-% третираних санитарних 
вода 
-прописана класа квалитета 

-унапређење рада надлежних 
служби за контролу отпадних 
вода, 
-смањење за 10% укупне 
површине контаминираног 
земљишта, 
-изградња водовода и 
повезивање насеља на 
регионалне системе 
-изградња канализације у 
деловима Плана где не 
постоји 
-унапређивање квалитета 
воде овећањем мониторинга 
на рекама 
-реализација пројеката 
ревитализације ерозионих 
подручја, као и дефинисање 
мера антиерозионе заштите 

4. Отпад 4.1. Смањење количине комуналног 
отпада рециклирањем 
4.2. Обезбеђивање прикупљања 
отпада руралним подручјима плана 
и одлагање на регионалне депоније 
Жељковац и Метерис 2 
4.3. Смањење количине опасног 
отпада и транспорт на трајна 
складишта за одлагање отпада 

-количина отпада (кг/ст/дан) 
-% отпада који се рециклира 
-% смештајних капацитета 
укључених у систем 
одлагања отпада 
-% отпада који се одлаже на 
санитарну депонију 

-смањење створене количине 
отпада на руралном подручју 
-побољшање квалитета 
живота и спречавање 
настанка дивљих депонија 
 

5. Културно-
историјско наслеђе  

5.1. Очување, презентација и 
адекватно коришћење непокретних 

-број евидентираних, 
категорисаних и 

-установљење и доследно 
спровођење мера на чувању и 
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 културних добара и очување 
етнографско-фолклорног наслеђа 
5.2. Очување објеката народног 
градитељства 

проглашених непокретних 
културних добара 
-очуваност главних обележја 
и вредности објеката, других 
садржаја и простора 
непокрентих културних 
добара 
-врста и обим интервенција 
на конзервацији и уређењу   
-врста и обим мера и радова 
на презентацији и 
коришћењу 
-број евидентираних, 
рестаурираних и стављених у 
функцију објеката народног 
градитељства 
-врста и број 
традиционалних предмета, 
опреме и алата сакупљених, 
конзервираних и стављених у 
функцију 
-врста и обим активности на 
очувању фолклорних 
тековина и народних 
умотворина 

текућем одржавању 
споменика културе, 
просторних културно-
историјских целина, 
археолошких налазишта и 
других НКД 
-израда и реализација 
програма и пројеката 
презентације и стављања 
НКД у функције од општег 
интереса (култура, 
образовање, туризам) 
-израда и реализација 
програма и пројеката 
обнављања и функционалног 
оспособљавања објеката 
народног градитељства, као и 
сакупљања, заштите и 
адекватног коришћења 
етнографских и фолклорних 
вредности 
-установљење и спровођење 
мера заштите и уређења 
простора у околини НКД 

6. Становништво и 
људско здравље 
 

6.1. Заштита здравља становништва 
и стварање услова за одмор и 
рекреацију  
6.2. Смањење буке и вибрација у 
оквиру изграђених простора 
6.3. Мониторинг и контрола 
јонизујућег зрачења на целом 
подручју Плана 
 

-% становништва са 
адекватним системима 
прикупљања и 
пречишћавања отпадних 
вода 
-% становништва са 
приступом објектима 
основне здравствене заштите 
-број људи који је под 
утицајем буке 
-пропорција мирних 
простора у односу на 
просторе загађене буком 
-број мерних станица за 
мерење радијационог 
зрачења на планском 
подручју 
 

-дефинисање система 
водоснабдевања који ће 
омогућити доступност 
физичко-хемијски-биолошки 
исправне воде 
-регулисање евакуације 
отпадних вода 
-повећање степена 
доступности становништва 
установама здравства 
-смањење нивоа буке у 
насељима, посебно у зонама 
коридора 
-установљавање 24-часовног 
система мониторинга 
радијационог зрачења 
-стварање услова за одмор и 
рекреацију 

7. Шуме 
 

7.1. Обезбеђење очувања шумског 
фонда од непланиране сече и 
повећање шумског фонда 
7.2. Очување шума које припадају 
категорији заштићених природних 
добара 
7.3. Очување и унапређење шумске 
фауне и спречавање криволова 

-шумовитост/површина под 
шумом 
-обраслост 
-структура дебљинских 
разреда 
-структура узгојних типова 
-здравствено стање 
-прираст 
-бројност врста на 
територији 
-број јединки врсте по 
хектару шуме 
 

-повећање степена 
шумовитости за 25% у 
односу на садашње стање 
пошумљавањем и природним 
обнављањем 
-повећање просечног обраста 
за 15% 
-побољшање структуре 
дебљинских разреда, 
односно повећање учешћа 
дрвећа у категорији сред-ње 
јаких и јаких дебљин-ских 
разреда (пречника преко 30 
cm) 
-повећање површина под 
високим састојинама, на 
рачун изданачких шума и 
шикара 
-адекватна и благовремена 
заштита шума од пожара, 
штеточина и болести 
 

8 Јачање 
институционалне 
способности за 
заштиту животне 
средине 

8.1. Унапређење информисаности 
јавности о питањима животне 
средине и успостављање система 
мониторинга параметара животне 
средине (нарочито у домену 

-број развојних програма за 
заштиту животне средине 
-број мерних тачака у 
системима мониторинга 
 -број информација о 

-дефинисање едукативних 
програма за локалну управу 
и грађане 
-омогућавање приступа 
грађана плановима подручја 
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јонизујућег зрачења) 
8.2. Унапређење финансирања 
заштите животне среидне 

животној средини у 
средствима информисања 
-удео финансирања из других 
извора 
-број писаних месечних и 
годишњих извештаја о стању 
животне средине 

на чијој територији се налази 
објекат или парцела у 
њиховом власништву 
-омогућавање приступа 
грађана подацима о 
појединим параметрима 
животне средине 

 

 
III  Процена могућих утицаја на животну средину 
 
Процена могућих утицаја Плана на животну средину, према Закону о стратешкој процени утицаја на 
животну средину, члан 15., садржи следеће елементе: 

1. приказ процењених утицаја варијантних решења Плана повољних са становишта заштите 
животне средине са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање 
позитивних утицаја на животну средину; 

2. поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења; 
3. приказ процењених утицаја плана на животну средину са описом мера за спречавање и 

ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину; 
4. начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине, укључујући 

податке о: ваздуху, води, земљишту, клими, јонизујућем и нејонизујућем зрачењу, буци и 
вибрацијама, биљном и животињском свету, становништву, здрављу људи, градовима и 
другим насељима, културно-историјској баштини, инфраструктурним, индустријским и 
другим објектима, или другим створеним вредностима; 

5. начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа, интензитет, 
сложеност/реверзибилност, временска димензија (локација, географска област, број 
изложених становника, прекогранична природа утицаја, кумулативна и синергијска природа 
утицаја). 

3.1 Разматрана питања и проблеми заштите природе и животне средине у Просторном 
плану и образложење разлога за изостављање одређених питања и проблема из 
поступка процене  
Према члану 6. Закона, критеријуми за утврђивање могућности значајних утицаја на животну 
средину планова и доношење одлуке о изради стратешке процене садржани су у Прилогу I Закона о 
СПУ. Ови критеријуми заснивају се на: карактеристикама Плана и карактеристикама утицаја.  

За доношење одлуке о изради и обухвату СПУ, уз примену осталих критеријума, посебно је важна 
идентификација проблема заштите животне средине планског подручја и могућност утицаја 
Просторног плана на: природне ресурсе и богатства (шуме, воде, земљиште...) ваздух, буку, 
јонизујуће зрачење, повећање ризика од удеса, становништво, насеља, јавне службе и здравље, 
шумарство, ловство и риболов, пољопривреду и експлоатацију минералних сировина, културно-
историјско наслеђе, туристички развој, инфраструктурне и комуналне објекте, развој 
инфраструктурних коридора (у првом реду саобраћајних) и коридора осталих техничких система, 
управљање чврстим комуналним и осталим типовима отпада и јачање институционалних 
способности за заштиту животне средине. 

На основу процене стања животне средине на подручју Просторног плана, посебно су разматрана 
следећа питања:  
• проблем загађења ваздуха, воде и земљишта, нарочито у коридору Х, као и његовој непосредној близини; 
• проблем загађења ваздуха у непосредној близини индустријских зона у Лесковцу и Врању, као и на правцу ветрова; 
• загађење јонизујућим зрачењем на више локација у планском подручју, која су резултат НАТО бомбардовања из 1999. 

године; 
• неразвијен мониторинг животне средине и промена у простору, уз непостојање информационог система; 
• проблем експлоатације минералних сировина и девастација предела и земљишта настала као резултат радова; 
• угроженост подручја природним и осталим појавама и процесима (поспешених антропогеном деструкцијом) - ерозија, 

клизишта, јаруге, одрони, суфозије, спирање, бујице, транспорт наноса, површинско разарање тла, , као и климатске 
појаве невремена; 

• пропадање објеката народног градитељства; 
• земљиште претежно средњег бонитета - са могућим утицајем природних и антропогених процеса ерозије, загађивања 

водом, хемијским материјама и отпадом; 
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• неадекватно управљаље заштитом животне средине на пољопривредним површинама; 
• распрострањеност криволова и кривосече, неконтролисано сакупљање шумских плодова; 
• смањење броја становника и неравномерно учешће старосних група; 
• недовољна инфраструктура за одвођење и пречишћавање отпадних вода на подручју; 
• недовољна опремљеност канализационом инфраструктуром у руралним насељима; 
• лоша инфраструктура за прикупљање, третман и одлагање комуналог отпада на територији руралних средина; 
• непостојање организованог сакупљања, транспорта и одлагања отпада у сеоским насељима; 
• недовољно инвестирање у заштиту животне средине. 

 
Сходно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја, извештај о СПУ може се изјаснити о томе 
зашто поједина питања из области заштите животне средине нису била меродавна за разматрање. У 
конкретном случају као таква питања оцењени су: 

а) климатске промене и девастација озонског омотача - с обзиром да садашња и очекивана продукција СО2 и других 
(пет) гасова са ефектом стаклене баште, или са утицајем на озонски омотач, на планском подручју није меродавна у 
негативном или позитивном смислу са становишта обавеза које наша земља има у односу на одговарајуће, релевантне 
међународне споразуме у вези климатских промена и заштите озонског омотача;  

б) нејонизујуће зрачење - с обзиром да утицај постојећих и планом предвиђених објеката који су извор таквог зрачења 
није идентификован као значајан на нивоу овог плана и СПУ, нити је заштита од тог зрачења законом уређена; процена 
утицаја тих објеката вршиће се, на основу наших прописа и међународних искустава и стандарда, на нижим хијерархијским 
нивоима планирања и пројектовања;  

 
Проблем јонизујућег зрачења, због појединачних извора насталих током НАТО бомбардовања биће 
обрађен само у ужим територијалним оквирима, у којима може бити индикован негативан утицај по 
здравље људи, уз поштовање прописа и обавеза у вези постојања и руковања материјалима и 
опремом која је извор зрачења;  планским решењима се не предвиђају мере и радови којима би се 
стање у овој области животне средине могло погоршати, а решењима стратешке процене дате су 
основне мере за смањење утицаја емисије јонизујућег зрачења. 

 
3.2  Приказ варијантних решења Просторног плана 
У поступку израде Просторног плана, у фази припреме Концепта плана, нису разматрана варијантна 
решења која су од значаја за заштиту животне средине и одрживи развој планског подручја, већ је у 
Извештају о Стратешкој процени утицаја на животну средину вршено вредновање и коментар 
планских решења датих РПП ЈП. 
 
3.3  Планска решења заштите, уређења и коришћења простора  
Са становишта циљева заштите животне средине и циљева стратешке процене утицаја, значајним и 
меродавним сматрају се планска решења која се односе на заштиту животне средине (зонирање 
подручја по нивоима загађености на висок, виши, средњи, мали и незнатан степен загађености), 
заштиту природних и културних добара, физичку намену простора, експлоатацију минералних 
сировина, туризам, изградњу супра и инфраструктуре и решавање основних комуналних питања. 

а) Зонирање заштите 

Заштићена природна добра се штите и уређују у складу са актом о проглашењу и сходно одредбама 
Закона о заштити природе РС, у првом реду утврђених 12 природних добара на укупно 15537 ha за 
које су установљени режими заштите I степена на 133 ha, II степена на 7017 ha и III степена на 8387 
ha. У биланс (у Табели 4.) нису укључене површине под заштитом мање од једног хектара. За 6 
природних добара, која су установљена на основу ранијих закона о заштити природе, извршиће се 
усаглашавање са одредбама актуелног закона који регулише заштиту природних добара.  
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Табела 4 Преглед заштићених природних добара 
Назив и врста 

Заштићеног природног 
добра 

Општина и 
површина 

(у ha) 

Категорија Степен заштите 
и површина 

(у ha) 

Година 
заштите 

Законски основ и врста акта 

Предео изузетних одлика  
„Власина“ 
 

ЦрнаТрава      513  
Сурдулица   12228 
Укупно        12741 

Прва категорија 
(од изузетног значаја) 

I степен-       10 
II степен - 4354 
IIIстепен-  8387 

2006 Закон о заштити животне 
средине из 1991. године, 
Уредба Владе 

Предео изузетних одлика  
„Долина Пчиње“ 

Бујановац   2485 Прва категорија 
(од изузетног значаја) 

II степен - 2485 
 

1996 
2003 

Закон о заштити животне 
средине из 1991. године, 
 Уредба Владе 

Споменик природе 
Стабло храста лужњака у 
Славнику 

Бојник Трећа категорија 
(значајно природно 
добро) 

II степен 1968 Закон о заштити природе, 
Решење општине 

Споменик природе 
Храст запис у Црној Бари 

Власотинце Трећа категорија 
(значајно природно 
добро) 

II степен 2003 Закон о заштити животне 
средине из 1991. године, 
Одлука општине 

Споменик природе 
Богојевачки брест - запис 

Лесковац Трећа категорија 
(значајно природно 
добро) 

II степен 2004 Закон о заштити животне 
средине из 1991. године, 
Одлука општине 

Споменик природе 
Стабло оскоруше у 
Сејаници 

Лесковац Трећа категорија 
(значајно природно 
добро) 

II степен 2004 Закон о заштити животне 
средине из 1991. године, 
Одлука општине 

Споменик природе 
Кутлешки храст - запис 

Лесковац Трећа категорија 
(значајно природно 
добро) 

II степен 2004 Закон о заштити животне 
средине из 1991. године, 
Одлука општине 

Резерват природе 
„Острозуб-Зелениче“ 

Лесковац         21 
Црна Трава      21 
Укупно            42 

Трећа категорија 
(значајно природно 
добро) 

I степен       42 
 

1950 
1971 

Закон о заштити природе, 
- Решење Завода за заштиту 
природе (1950), 
- Закључак општине Црна 
Трава (1971) 

Резерват природе 
„Кукавица“ 

Владичин Хан   78 Трећа категорија 
(значајно природно 
добро) 

Iстепен-       78 
 

1980 Закон о заштити природе, 
Решење општине 

Резерват природе 
„Јарешник“ 
 

Босилеград       3 Трећа категорија 
(значајно природно 
добро 

I степен -      3 
 

1961 Закон о заштити природе, 
Решење Завода за заштиту 
природе 

Споменик природе 
„Стабло црног бора у 
Петковској махали“ 

Босилеград   Трећа категорија 
(значајно природно 
добро) 

II степен 1961 Закон о заштити природе, 
Решење Завода за заштиту 
природе 

Непосредна околина и 
природни простор 
„Јашуњски манатири“ 

Лесковац       188 Трећа категорија 
(значајно природно 
добро) 

II степен 1989 Закон о заштити природе и 
Закон о заштити културних 
добара, 
Одлука општине 

 
До окончања истраживања и установљавања нових природних добара различите врсте (парк природе, 
предео, резерват природе), категорија и режима заштите, овим Просторним планом се резервише 
простор идентификованих просторних целина и то: планине Радан, укључујући и шири амбијент 
Царичиног града и Брестовачког језера, планина Бабичка гора и Крушевица, укључујући и већ 
заштићени амбијент Јашуњских манастира, планине Острозуб, подручје Кукавице, Грделичке 
клисуре као комбинације природног и културног предела, планине Варденик, укључујући клисуру и 
слив реке Масурице, планинско било Валози и извориште Лисинске реке, планине Бесна кобила, 
планине Дукат, са врховима Црноок и Големи врх. 

Оријентациона укупна површина наведених просторних целина предвиђених за стицање статуса 
заштићених природних добара/подручја износи 69000 ha. До стицања статуса заштићеног природног 
добра установљава се режим коришћења простора који одговара режиму заштите III степена. 

Процењује се да ће се заштитом мањих подручја и локалитета, актима локалне самоуправе, актима 
Владе (установљење резервата и споменика природе националног ранга вредности, утврђивање 
еколошких значајних подручја по програму НАТУРА 2000 и др.) обухватити још 1500 ha. Процењује 
се да ће укупна површина заштићених природних добара (15500 ha) идентификованих просторних 
целина са природним вредностима (око 69000 ha) и потенцијалних локалитета и мањих подручја (око 
1500 ha), износити око 86000 ha, или око 13,7% подручја Просторног плана.  

Такође, на подручју Просторног плана заштићено је 2 НКД од изузетног и 12 од великог значаја.3 

                                                 
3 Остала непокретна културна добра, евидентирана добра која уживају претходну заштиту и пописана добра назначена су и описана у 
Аналитичко-документационој основи Просторног плана.   
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Изградња нових објеката и комплекса у планинском простору (туристичких, пољопривредних и др.) 
биће у духу регионалне архитектуре, уз пажљиво уклапање са традиционалном архитектуром старих 
планинских села, ако су локалитети новоградње у склопу или у близини старих села. Непокретна 
културна добра на подручју Просторног лана иницираће формирање више итинерера - “стаза 
културе” које ће бити у функцији презентације НКД и повезивања са осталим видовима туристичке 
понуде. Стара сеоска насеља, објекти народног градитељства и амбијенталне целине комплетирају 
туристичку понуду на овим “стазама културе” и отварају могућности формирања нових стаза - са 
старим планинским селима, засеоцима и бачијама и др. 

б) Туризам 
Према Просторном плану Републике Србије туристички простор планског подручја обухваћен је: 

• јужним делом Источне туристичке зоне I степена и туристичком регијом Крајиште и Власина 
I.1 степена, међународног и националног ранга са водећим активностима турног и алпског 
скијања и других зимских спортова као и летње рекреације (језерске, еколошке, сеоске и др.); 
за реализацију туристичке понуде до 2010. године предност је дата северном делу туристичке 
регије који обухвата Власину (Власинско језеро, Чемерник и Варденик); 

• крајњим југоисточним делом Средишње туристичке зоне I степена, са планином Радан, са 
водећим активностима летње рекреације (еколошке, ловне, сеоске и др.). 

На планском подручју ће се развијати и друмски транзитни туристички правци: поред коридора 
аутопута Е-75 (деоница Ниш-граница Републике Македоније)4 , то су и државни путеви који имају 
посебну улогу у повезивању и опслуживању територије, у првом реду коридор пута II реда Р-122, 
деоница Власинско језеро-Босилеград-гранични прелаз Рибарци/Ћустендил (Бугарска) као део пута I 
реда М-1.13 и коридор пута II реда Р-125, Бујановац-Трговиште-гранични прелаз Лесница-веза ка 
Кривој Паланци/Република Македонија, као наставак пута I реда М-25.3. 

Врање је утврђено за градски туристички центар II степена у националном рангу и за центар 
туристичке регије Крајиште и Власина, Лесковац за градски туристички центар II степена у 
националном рангу у функцији развоја туристичке регије Крајиште и Власина, Врањска бања за 
међународну и националну бању I степена, а Сијаринска бања за националну бању III степена. 

Планско опредељење је да се туристичка регија Крајиште и Власина организује преко три субрегије и 
то: северне (планински сектор Чемерник-Острозуб-Грамада са Власотинцем и Црном Травом и др), 
средње (планински сектор Бесна Кобила-Варденик-Милешевска планина са Сурдулицом, 
Власинским језером, Врањем, Врањском Бањом, Бујановцем и др.) и јужне (планински сектор Дукат-
Патарица-Црноок са Босилеградом, Трговиштем и др.). Субрегије би биле организоване преко 
основних просторних јединица-туристичких рејона. Ван туристичке зоне и регије утврђене 
Просторним планом Републике Србије, предлаже се формирање туристичких рејона: Горња 
Јабланица-Пуста река, Кукавичко-Грделички, Лесковачки и Прешевски рејон. 

Наведени глобални зонинг релевантног дела територије Јабланичког и Пчињског округа диференцира 
се на следеће туристичке рејоне са целовитим и међусобно интегрисаним комплексима и местима 
туристичке понуде и то: 
1) Црнотравско-Власотиначки рејон (са планинама) 
Рејон представља северни део туристичке регије Крајиште и Власина, која у Јабланичком округу захвата делове општина 
Власотинце и Црна Трава и у Пчињском округу делове општина Сурдулица, Врање, Босилеград, Трговиште и Сурдулица. 
Рејон обухвата планински сектор Чемерник-Острозуб-Грамада (1721 m н. в.) са Власотицем, Црном Травом и другим 
насељима, објектима и вредностима као и део Власинског језера - главног средишта туристичке понуде регије на воденим 
површинама.  
Главна туристичка понуда рејона биће организована у следећим комплексима и местима: туристички комплекс Власотинце 
са туристичким потенцијалима рејона; и туристички комплекс Црна Трава са туристичким потенцијалима рејона. 
2) Сурдулички рејон (са језером и планинама) 
Рејон представља средишњи део туристичке регије Крајиште и Власина и обухвата Варденик и Милешевску планину (1875 
m н. в.) и део Чемерника са Власинским језером, туристичким местом-општинским центром Сурдулицом и другим 
насељима, објектима и природним и културним вредностима.  
Главна туристичка понуда рејона биће организована у следећим комплексима и местима: туристички комплекс Сурдулица-
Власина-Чемерник; и туристички комплекс Варденик-Милешевска планина. 
3) Врањско-Бујановачки рејон (са бањама и планинама) 

                                                 
4 У оквиру коридора Е-75 резервисаће се простор за потенцијални пловно-туристички систем Морава-Вардар (који ће се до 
привођења намени користити као пољопривредно земљиште). 
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Рејон представља западни део туристичке регије Крајиште и Власина и обухвата град Врање (градски туристички центар II 
степена и центар туристичке регије), општински центар Бујановац,  Врањску бању, Бујановачку бању, водоакумулацију 
Првонек, Прохор Пчињски, део Бесне Кобиле (1922 m н. в.) и друга насеља, објекте, природне и културне вредности. 
Главна туристичка понуда рејона биће организована у следећим комплексима и местима: туристички комплекс градског 
центра Врање са непосредном околином; туристички комплекс Врањска бања-водоакумулација Првонек-скијалиште Бесна 
Кобила; и туристички комплекс општински центар Бујановац-бањско место Бујановачка бања-Прохор Пчињски. 
4) Трговишко-Босилеградски рејон (са планинама и језерима) 
Рејон представља јужни део туристичке регије Крајиште и Власина и обухвата планински сектор и део Бесне Кобиле са 
туристичким местима-општинским центрима Босилеградом и Трговиштем (на око 600 m н. в.) и другим насељима, 
водоакумулацијом Лисина, објектима и природним и културним вредностима 
Главна туристичка понуда рејона биће организована у следећим комплексима и местима: туристички комплекс општински 
центар Трговиште-водоакумулација Пчиња-Дукат (запад); туристички комплекс општински центар Босилеград-
водоакумулација Лисина-Бесна Кобила (исток); туристички комплекс општински центар Босилеград -Црноок-Дукат (исток). 
5) Рејон Горња Јабланица-Пуста река 
Рејон представља крајњи југоисточни део Средишње туристичке зоне I степена, која у Јабланичком округу захвата делове 
општина Бојник, Лебане и Медвеђа. Рејон обухвата источне падине планине Радан, водоакумулацију Кључ, 
водоакумулацију Брестовац, археолошко налазиште Царичин град, Сијаринску бању (и потенцијални локалитет Туларска 
бања), туристичка места-општинске центре Бојник, Лебане и Медвеђа и друга насеља, излетишта, објекте и вредности.  
Главна туристичка понуда рејона биће организована у следећим комплексима и местима: туристички комплекс општински 
центар Бојник-водоакумулација Брестовац-Радан; туристички комплекс општински центар Лебане-водоакумула Кључ-
Царичин град; и туристички комплекс општински центар Медвеђа-Сијаринска бања. 
6) Лесковачки рејон  
Рејон обухвата Лесковац са околним селима и североисточни део општине (који се долинама Манастирске и Каменичке 
реке пружа ка превоју на Бабичкој гори (1020 m н. в.).  
Главна туристичка понуда рејона биће организована у следећим комплексима и местима: туристички комплекс градског 
центра Лесковац са непосредном околином; и комплекс са значајним туристичким потенцијалима рејона. 
7) Кукавичко-Грделички (еколошко-контактни) рејон 
Рејон се налази на деловима територије општина Лесковац, Врање и Владичин Хан. Обухвата  планине Кукавицу и Пољану, 
Грделичку клисуру, водоакумулацију Барје, Јовачка језера, туристичко место-општински центар Владичин Хан, 
субопштинске центе општине Лесковац (Вучје, Грделицу и Предејане) и друга насеља, ловиште "Кукавицу", излетишта, 
објекте, природне и културне вредности. 
Главна туристичка понуда рејона биће организована у следећим комплексима и местима: рекреативни комплекс 
водоакумулација Барје-Кукавица (север); и  рекреативни комплекс Пољана-Кукавица (југ)-Гределица.  
8) Прешевски рејон 
Рејон се налази на делу територије општине Прешево, са туристичко-рекреативном понудом заснованом на транзитном 
туристичком коридору, спортско-рекреативним потенцијалима, ловним и риболовним ресурсима. Обухвата туристичко 
место-општински центар Прешево са гравитирајућим селима, мања вештачка језера у селима Ораовица и Буштрање, 
објекте, природне и културне вредности.  
Главна туристичка понуда рејона биће организована у следећим комплексима и местима: туристичко комплекс општински 
центар Прешево са рекреативним потенцијалима рејона; и туристички визитор комплекс на коридору Е-75. 
 
в) Саобраћајна инфраструктура 

Развој путне инфраструктуре у планском периоду подразумеваће подизање квантитета и квалитета 
путне мреже, применом следећих решења:  
1) повећање саобраћајне доступности подручја Просторног плана и подизање квалитета саобраћаја на државним путевима I реда и 
то: завршетак изградње деонице ауто-пута Е-75 од Лесковца/Бели Брег (km 868+575) до границе Републике Македоније (km 
963+336) у дужини од 94,7 km; појачано одржавање осталих деоница путева I реда; изградња обилазница Свођа, 
Власотинца, Лесковца, Лебана и Медвеђе на путу број 9, обилазнице Сурдулице на путном правцу број 1.13, обилазнице 
Бујановца на путном правцу број 25.3 (са јужне стране до везе са постојећим путем првог реда број 1 односно Е-75) као и 
обилазнице Прешева на путном правцу број 25.2 (све у циљу побољшања услова одвијања саобраћаја на мрежи путева 
првог реда, као и побољшања услова живота у насељима); 
2) комплетирање мреже (реконструкција и изградња), модернизација, рехабилитација, и појачано одржавање на државним 
путевима II реда и то: изградња неизграђених и непроходних деоница са савременим коловозом у дужини од око 278,4 km; 
рехабилитација коловоза и осталих елемената на око 703,65 km (уз израду потребне пројектне документације и пратећих 
студија); и реконструкција и изградња пута број 214-алтернативног путног правца аутопута (од пресека границе Нишавског 
управног округа и Јабланичког управног округа km 202+000 до чвора 0592/граница Македоније km 332+850, дужине 130,8 
km, на деловима где аутопут не користи постојећи државни пут I реда бр. 1, сходно Идејним пројектима аутопута Е-75) 
паралелно са изградњом аутопута од Лесковца до Границе Македоније. 
3) реконструкција и изградња локалне путне мреже у циљу повећања саобраћајне доступности и повезаности насеља 
међусобно, са центрима заједнице села, субопштинским центрима, односно општинским и регионалним центрима као и 
повезивања са зонама туристичког развоја (уз израду идејних и главних пројеката); и 
4) повећање проходности/безбедности државних путева I и II реда и локалних путева при проласку кроз насеља, 
формирањем уличног профила пута. 
5) реализација обилазница око водоакумулација, у складу са режимима зона заштите изворишта 
 У циљу повећања саобраћајне доступности подручју, развоја туризма на Власини и Крајишту (Бесној Кобили, Дукату и 
др, као и улазима у скијалиште) размотриће се могућност и оправданост: изградње тунела на попречним везама 
(непроходној деоници пута II реда Р-125 Трговиште-Босилеград) кроз масив Дуката (непроходној деоници пута II реда Р-
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239 Крива Феја-Босилеград) и кроз масив Бесне Кобиле; као и стављање у функцију гребенског-панорамског туристичког 
коридора - пута на правцу Власотинце–Чемерник–Власина-Бесна Кобила - Дукат. 
 Предвиђа се повећање опремљености и функционалности постојећих граничних прелаза Прешево, Прохор Пчињски, 
Стрезимировци и Рибарци. Планирани гранични прелази са Републиком Македонијом (на основу међудржавног уговора из 
2003. године) су: "Калово" - путу II реда број 238 Трговиште (Калово)-Македонија (Огут) Крива Паланка; "Караманица" - 
путу II реда број 122а Караманица (Србија)-Голема Црцорија (Македонија); "Миратовац" - општинском путу Прешево-
Миратовац/Србија - Лојане/Македонија; "Стрезовце" - општинском путу Стрезовце/Србија-Сопот/Македонија; и 
"Славујевац" - општинском путу Славујевац/Србија-Петровци/Македонија. 
 Планско опредељење је повећање саобраћајне доступности подручја и саобраћајних веза са окружењем развојем више 
модалитета саобраћаја. Просторним планом се предвиђа: 

-резервисање коридора пруге Ниш-Прешево-граница са Републиком Македонијом (Е-85) односно изградња 
двоколосечне и електрифициране пруге, са брзином вожње од 160 km/h, која ће у највећој могућој мери користити 
постојећи коридор пруге; 

-истраживање могућности и оправданости реализација једноколосечне пруге Бујановац-Гњилане - Приштина; 
-развој ваздушног саобраћаја коришћењем спортског аеродрома Лесковац и алтернативног-војно-спортског аеродрома 

Бојник као и резервисање простора/земљишта за потенцијални спортско-привредни аеродром у Врању; 
-развој мултимодалног саобраћаја комбиновањем и обједињавањем функција даљинског путног и железничког 

саобраћаја изградњом робно-транспортног центра у зони Владичиног Хана, и разматрање оправданости њихове реализације 
код Лесковца и Прешева; 

-мултимодалност саобраћаја у туристичким зонама развојем вертикалног транспорта жичарама, бициклистичких 
(Eurovelo 11 и др.) и пешачких стаза у оквиру туристичке инфраструктуре. 
 
г) Коришћење и заштита вода 

Основна концепција заштите и коришћења вода 

1) заштита квалитета вода 
• изворишта вода регионалних система за снабдевање становништва водом – водотока у горњим деловима Бањске реке, 
Ветернице, Врле, Пчиње, Власине 
• постојећих и планираних водоакумулација у I/II класи квалитета;  
• успостављање и спровођење режима зона санитарне заштите постојећих водоакумулација  
• резервисање простора за зоне потапања планираних акумулација  
• применом организационо-економских мера за спречавање и смањење загађења вода 
• површинских и подземних вода од загађивања и непланског коришћења 
• локалних изворишта и њиховог одрживог коришћења у складу са правилима. 

2) заштита од вода 
• одбрана од поплава комбинацијом хидротехничких и организационих мера; 
• хидротехничке мере садрже пасивне (линијски заштитни системи) и активне мера заштите (реализацијом 
водоакумулација) 
• организационе мере у првом реду стварањем услова за планско уређење насеља (спречавањем изградње нових урбаних, 
привредних и инфрастуктурних садржаја у зонама угроженим од поплава), регулацијом река и уређењем обала у зони 
насеља по принципима урбане регулације, уређењем водних режима управљањем акумулацијама, и др. 
• успостављање контроле и планског усмеравања експлоатације грађевинских материјала из речних корита у складу са 
принципима контролисаног ''управљања речним наносом''. 

3) водопривреда и енергетика, заснована на развоју интегралних регионални системи коришћења, уређења и 
заштите речних вода у оквиру Јужноморавског система и ХС ''Власина''. 
 
Регионални системи 
Планирана су три регионална система и то: 
• два система за обезбеђење воде највишег квалитета, који се ослањаjу на реализоване и планиране водоакумулације и 
изворишта подземних вода:   
1. Горње-јужноморавски систем, са два подсистема: 
Врањско-пчињски подсистем и подсистем Власинско језеро 
2. Доње-јужноморавски систем, који снабдева насеља на подручју низводно од Грделичке клисуре, са пет подсистема, од 
којих су три на подручју Просторног плана: (а) Јабланички подсистем, (б) Власински подсистем, (в) Топлички подсистем. 
• речни систем за уређење водних режима 
3. Јужноморавски речни систем за обезбеђење вода за потребе хидроенергетике, снабдевања водом индустрије и 
наводњавања, као и за заштиту вода и уређења водних режима, који се ослања на реализоване и планиране водоакумулације, 
укључујући мере на уређењу вода и водотока, заштиту квалитета вода, ППОВ насеља и индустрија. 

Водоакумулације 
Поред реализованих пет водоакумулација (Власине, Лисине, Барја, Брестовца и Првонека) у склопу регионалних 
водопривредних система планира се  
1) друга фаза развоја постојећих водоакумулација Власина, Лисина, Барје и Првонеккоја обухвата следеће радове: 
2) реализација планираних водоакумулација „Кључ“, „Прохор Пчињски“, „Свође“ и „Кончуљ“, 
Снабдевање водом насеља  
• Планира се развој водоводних система у општинама и градовима, као и за сеоска насеља. 
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Каналисање и пречишћавање отпадних  вода  
Предвиђа се интегрална заштита вода, која подразумева примену технолошких, водопривредних и организационо-
економских мера заштите. Технолошке мере подразумевају пречишћавање отпадних вода у ППОВ свих насеља већих од 
5.000 ЕС, као и мањих насеља која се налазе у зони заштите изворишта (Црна Трава, Власина Рид, итд.). У ППОВ ће се 
уводити отпадне воде општинских центара и свих приградских насеља повезаних на групне канализационе системе. 
Производна предузећа ће реализовати своја комплетна ППОВ, или предтретмане. Предтретманом се отпадне воде из 
технолошких процеса пречишћавају до стања да смеју да буду упуштене у градску канализацију и упућене према ППОВ. 
Морају се уклонити све опасне материје, посебно оне које би својим токсичним деловањем ометале рад биоаерационог дела 
ППОВ. 

Каналисање насеља ће се обављати по принципима сепарационих система, са раздвојеним системима за отпадне воде 
насеља и атмосферске воде. Предвиђа се  повећање обухвата насеља на више од 90%. У долинским насељима ће се градити 
групни магистрални системи, спајањем канализационих система више насеља, ради довођења отпадних вода на заједничко 
ППОВ. Планирају се следећи радови на реализацији канализационих система: у општинама и градовима, као и у Власина 
Риду. Санитација сеоских насеља, која не могу да буду обухваћена малим групним системима са ППОВ, посебно у 
планинским подручјима (код дисперзованих и неприступачних насеља) обављаће се по принципима руралне санитације - са 
одвођењем отпадних вода у индивидуалне или групне водонепропусне објекте и комбинацију са секундарним билошким 
пречишћавањем, уз оперативну организацију даљег поступка са отпадним водама, односно, уклањања и коришћења у 
пољопривреди на санитарно безбедан начин како не би дошло до загађења површинских и подземних вода. 
Хидроенергетика 
ХС ''Власина'', са четири хидроелектране дуж тока реке Врле, укупне инсталисане снаге око 128 MW, представља 
јединствен хидраулички и енергетски стабилан систем, предвиђен за производњу вршне електричне енергије и 
високовредну регулациону и оперативну резерву ЕЕС Србије.  
 
д) Минералне сировине 
План коришћења и заштите геолошких ресурса обухвата: 

• Стварање услова за интезивније и комплексније коришћење истраженог и билансираног минералног богатства; 
• Интензивирање геолошких истраживања у перспективним подручјима; приоритетно руде олова и цинка, 

молибдена, злата и племенитих и ретких метала, шљунка, песка, кварцног песка, ватросталне глине, грађевинско-техничког 
и архитектонског камена и др.; 

• Ревитализација технолошких процеса у експлоатацији и металуршкој преради металичних минералних сировина; 
• Санирање деградиране, загађене и девастиране површине око постојећих рударских објеката и развој пројеката 

који минимално угрожавају животну средину, применом тзв. „зелено инжењерство“ и „техологије без или са минимумом 
отпадака“; 

• Стимулисање рударства малих капацитета, односно оптималног коришћења малих лежишта, што је посебно 
интересантно код злата и квалитетнијег грађевинско-техничког камена; 

• Разрада стратегије размештаја рударских производних капацитета, полазећи од локације рудних лежишта, 
оптималног избора метода откопавања, потребног простора за одлагалишта свих врста јаловине, евентуална будућа 
проширења постојећих капацитета и изградња пратећих погона и објеката. 

• Израда стратегија и дугорочних планова образовања потребних кадрова за геолошка истраживања, рударство, 
металургију и друге релевантне струке, имајући у виду и локалне образовне институције и структуре; 

• Дефинисање дугорочне стратегије давања истражних права и, првенствено, концесија за истраживање и 
експлоатацију минералних сировина, полазећи од републичких и локалних интереса и услова заштите животне средине;  

• Примена принципа потпуности и комплексности који подразумева искоришћавање основних минералних 
сировина из лежишта, као и свих пратећих компоненти које се могу рентабилно екстрахирати, уз посебан нагласак на бочне 
и подинске стене лежишта које се често могу користити као грађевинско-технички камен или у друге сврхе; 

• Примена принципа минимизирања техногеног отпада и његове трансформације у техногену сировину која се 
користи у одговарајућем производном процесу.  
  
е) Енергетска инфраструктура 
Развој електро-енергетске мреже и објеката (по напонским нивоима) обухвата: 
1) изградњу ТС 400 kV и то: ТС "Лесковац 2", и ТС "Врање 4"; 
2) изградњу ДВ 400 kV на правцу ТС "Ниш 2"-ТС "Скопље 5", и то: "Ниш 2 – Лесковац 2", "Лесковац 2 – Врање 4"  и 

"Врање 4 – граница Републике Македоније; 
3) изградњу ДВ 110 kV на правцу ТС "Лесковац 6-Лебане" , "ХЕ Свође-Власотинце", и увођење двоструког вода "Врла 3-

Лесковац 2" у ТС "Бело Поље";  
4)увођење прикључка ТС "Владичин Хан" на ДВ "Врла 3-Врање", ДВ "Врла 3-Врање 1" у ТС "Врање 2"; 
5) увођење двоструких ДВ 110 kV "Врање 1-Ристовац" у ТС "Врање 2", "Врање 1-Врање" у ТС "Врање 3" и "Врање 1-

Ристовац" у ТС "Врање 3"; или алтернативне опције изградње ДВ "Врање 3-Врање 2" ; 
7) увођење двоструког ДВ "Врање 1-Ристовац" у ТС "Врање 3"; 
8) изградња ДВ 110 kV Врање 3-Прешево ; 
9) изградња ДВ 35 kV (у општини Бујановац) између ТС 110/35/10 kV и ТС 35/10 kV "Гробље", реконструкција ДВ 35 kV 

"Врање 2 – Бујановац 1", изградња новог трафо поља и трансформатора снаге 31,5 МVА у ТС 110/35/10 kV "Бујановац 1" 
и изградња ДВ 35 kV на правцу ТС "Бујановац 1"-планирана ТС 35/10 kV Трновац; 

10) изградња ТС 35/10 kV "Леце" (у општини Медвеђа), опремање ћелије 35 kV у ТС 110/35 Јабланица (правац ка 
Сијаринској Бањи), проширење ДВ на правцу ТС 35/10 kV "Сијаринска Бања" - ТС 35/10 kV "Клаић", и опремање ћелија 
35 и 10 kV у ТС 35/10 kV "Газдаре"; и 
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11) изградња далековода 110 kV (у општини Прешево) на правцу ТС "Бујановац 1" - планиране ТС "Прешево 1", за потребе 
двоструко напајање града и подручја општине Прешево, као и изградња ТС 35/10 kV "Прешево 2" и изградња ТС 
110/35 kV "Прешево 1". 

За развој система гасификације предвиђена је изградња: 
1) разводног гасовода РГ 11-01 и РГ 11-02 Ниш-Лесковац-Врање, који представља везу са магистралним гасоводом МГ-11 

Ниш - Прокупље – Приштина, чиме се обезбеђује правац снабдевања потрошача пре свега у регионалним центрима 
Лесковац и Врање, са могућношћу проширења ка општинама Власотинце, Владичин Хан и Сурдулица, и стварају 
претпоставке за бржи развој гасификације југа Србије и Аутономне Покрајине Косово и Метохија, као и повезивање са 
Републиком Македонијом; и 

2) доводно-разводних гасовода, у фазама, од разводног гасовода РГ 11-01 ка општинама Јужног Поморавља и већим 
индустријским потрошачима и насељима; 

Разводни гасовод РГ 11-01 Ниш-Лесковац-Врање чине следећи водови и објекти на правцу: ГРЧ (Главни разводни чвор) 
"Орљане" - ГРЧ "Лесковац" - ГМРС (Главна мерно регулациона станица) "Лесковац" - ГМРС "Врање". Предвиђен је развој 
гасовода у две фазе: (1) деоница Ниш - Лесковац (деонице гасовода МГ-11 ГРЧ "Ниш 1" – ГРЧ "Орљане", ГРЧ "Орљане" – 
ГРЧ "Лесковац" и ГРЧ "Лесковац" – ГМРС "Лесковац"); и (2) деоница Лесковац - Врање (ГРЧ "Лесковац" - ГМРС "Врање"). 

Предвиђено је коришћење обновљивих извора енергије у првом реду хидроенергије изградњом малих 
хидроелектрана (у даљем тексту МХЕ), као и осталих видова енергије (соларна, геотермална, 
биомаса, биогас, и др.). Број МХЕ по општинама, снага и производња приказани су на рефералним 
картама Плана, и табеларно условним координатама тачака у Аналитичко-документационој основи 
Просторног плана. Изградња МХЕ се предвиђа, искључиво за коришћење хидропотенцијала са малим 
улагањима, према планској документацији, тако да не угрожавају еколошку равнотежу, а да буду од 
користи за повећање сигурности снабдевања електричном енергијом. Димензионисање ових 
хидроелектрана стриктно ће се примерити природним протоцима и падовима водотока. Поред 
производње електричне енергије из МХЕ предвиђено је коришћење ОИЕ, и то:  

1) соларне енергије применом разних врста пасивних соларних система (у којима објекат представља пријемник који 
захвата и чува највећи део енергије) и активних соларних система (који захватају енергију инсталисањем посебне 
опреме); и активни и пасивни системи користиће се само у оквиру грађевинских подручја насеља; 

2) коришћење термоминералних извора - посебно Врањске, Бујановачке и Сијаринске Бање за бањско-рекреативне, али и за 
топлотне потребе самих бања, градских и општинских центара (Врања, Бујановца и Медвеђе), као и насеља која су повољно 
лоцирана са становишта могућности увођења централизованог коришћења геотермалне енергије); 

3) биомасе као неисцрпног извора енергије које нема негативан утицај на природну средину уколико се правилно 
експлоатише (нпр. коришћење дрвних отпадака из шумарства и прераде дрвета), односно ако се шумама прописно 
газдује, и ако се плански поступа са изворима биомасе; и 

4) производњом електричне енергије из био-гаса канализационог муља на ППОВ. 

ОИЕ могу се реализовати уколико нису у супротности са правилима изградње и уређења простора, 
односно ако испуњавају услове санитарне заштите изворишта, заштите животне средине, природних 
и културних добара. Примена ОИЕ биће условљена регулативним и подстицајним мерама државе, при 
чему се могу очекивати резултати смањења загађења околине, смањења потрошње електричне енергије за 
грејање, економске исплативости примене, смањења топлотних губитака, развој савремених технологија 
и опреме и др.  

ж) Основна намена простота 

Планиране промене у коришћењу простора до 2021. године највише ће се одразити на 
пољопривредно земљиште које ће се смањити за 325 km 2 (9,3%) и износиће око 3183 km 2 или 50,6% 
подручја Просторног плана. Шумске површине повећаће се за око 325 km 2 (13,4%) и износиће око 
2750 km 2 или 43,7% подручја Просторног плана. Промене у коришћењу простора настаће 
претварањем пољопривредног у шумско земљиште пошумљавањем ораница најнижег производно-
економског потенцијала (7. и 8. катастарске класе), дела деградираних брдских пашњака и 
нископродуктивних/оштећених пољопривредних земљишта, приоритетно у циљу заустављања 
ерозије и заштите сливних подручја водоакумулација и значајнијих водотокова. 
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Табела 5  Промене у коришћењу пољопривредног и шумског земљишта 2008-2021. године (у km2) 
земљиште % од укупних површина Подручје /Округ година 

пољoпривредно шуме Пољопривредно Шумско 
2008 1544,53 1061,50 55.8 38.3 
2021 1394,96 1211,07 50.4 43.7 

Јабланички округ 

промена -149,57 149,57 - 
2008 1963,24 1363,66 55.8 38.7 
2021 1787,89 1539,01 50.8 43.7 

Пчињски округ 

промена -175,35 175,35 - 
2008 3507,77 2425,16 55.8 38.6 
2021 3182,85 2750,08 50.6 43.7 Подручје 

Просторног плана 
промена -324,92 324,92   

 
До незнатних промена у коришћењу пољопривредних, шумских и неплодних површина (на око 0,3% 
подручја Просторног плана) може доћи у зонама развоја инфраструктурних коридора, 
водопривредних система, туризма и појединих насеља. Планско опредељење је да се, где је то могуће, 
изврши делимична компензација местимичним пошумљавањем, као и конверзија коришћења са 
неплодним површинама (чија површина износи око 105 km2). 

Најзначајније трансформације у намени осталог земљишта спровешће се у циљу реализације:  

1) планираних водоакумулација, укупне површине око 7,8 km2 ("Свођа" - 1,75 km2 на територији Црне 
Траве и Власотинца; "Прохора" - 3,98 km2 на територији Трговишта, "Кључа" - 1,88 km2 на територији 
Лебана и Лесковца и др.); 2) инфраструктурних система и објеката укупне површине око 13,8 km2 
(аутопута и пруге за велике брзине у коридору Х5, путева I и II реда, локалних саобраћајница и 
обилазница општинских центара); туристичке инфраструктуре; индустријских зона и др. 

Планско опредељење је да се рационалније и интензивније користе и уређују постојећа грађевинска 
подручја насеља и да се ограничи и контролише њихово ширење. Подручја насеља задржавају у 
оријентационо истим површинама, док ће се изградња путне мреже, сем у случају аутопута, вршити 
претежно у коридорима постојећих траса.  
Табела 6 Процена промене коришћења у структури осталог земљишта, 2008-2021. година, (у km2) 

 Година  Путеви Пруге Акумулације Насеља Неплодне 
површине Укупно 

2008 13,38 2,0 18,25 218 105 357 
2021 22,65 6,55 26,01 218 100 373 Подручје 

Просторног плана промена +9,27 +4,55 +7,76 0 -5 +16 
 
3.4  Претходне консултације са заинтересованим органима и организацијама 
 
У поступку израде Просторног плана и Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину 
обављен је широк круг консултација са заинтересованим и надлежним организацијама и органима, у 
току којих су прибављени подаци, услови и мишљења већег броја субјеката, а посебно од:  

1.  Министарства Одбране 
2.  Завода за заштиту природе Србије 
3.  Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд 
4.  Републичког геодетског завода 
5.  Министарства унутрашњих послова 
6.  Министарства спољних послова 
7.  Министарства рударства и енергетике 
8.  ЈП „Електромрежа Србије“ 
9.  „Југоросгас“ 
10.  ЈП „Србијагас“ 
11.  ЈП „Транснафта“ 
12.  Завода за унапређивање образовања и васпитања 
13.  ЈП „Путеви Србије“ 
14.  ПОШТА ЈП ППТ саобраћаја „Србија“ 
15.  Телекома Србија 
16.  VIP Mobile мреже 
17.  Telenor мреже 

                                                 
5 ) Регионалним просторним планом поштују се опредељења Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - Република 
Македонија (Сл. гл. РС 77/2002) у погледу биланса за реализацију планираних инфраструктурних система. 
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Сви ови контакти могу се сматрати релеватним за СПУ, у складу са чланом 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину, посебно за оцену алтернатива и избор најповољнијих 
варијантних решења.  
 
3.5  Процена алтернатива просторног развоја планског подручја без примене и са 
применом Просторног плана 

 
Планско подручје, према критеријумима Просторног плана Републике Србије обухвата делом 
Нишавско-лесковачку зону (са основним приоритетима гасификације и топлификације насеља, 
депоновањем комуналног отпада, пречишћавањем отпадних вода из индустрије, посебном заштитом 
подручја Власине) и Јужноморавску зону (са приоритетима смањења ерозије у подручју Власине, 
Пчиње и Грделичке клисуре и заштите од отпадних вода и других отпадака). 

Општине Јужног Поморавља, према Просторном плану Републике Србије, налазе се у трећој 
категорији по загађењу (проблем угрожавања буком, непријатним мирисима, индустријским и 
комуналном отпадом и саобраћајем) и то Врање, Лесковац и коридори аутопута и брзе пруге код 
Врања, четвртој категорији (загађења од прехрамбене и текстилне индустрије и соталих индустрија 
са уграђеним системима за пречишћавање ваздуха и вода, прекомерног оптерећења простора 
туристичким зонама и др) - Бујановац, петој, шестој и седмој категорији (локалитети са већим 
оптерећењем простора, териорије сеоских насеља, подручја са природном деградацијом простора, 
ограниченом привредном активношћу) – сва остала насеља. 

Подручје Плана показује и позитивна кретања у погледу квалитета ваздуха (осим у општинама Врање 
и Лесковац), нарочито у општинама Трговиште, Босилеград, Власотинце, где се категорише као 
изузетан и повољан за развој туризма. Већина водотокова, језера и изворишта могу се сматрати 
незагађеним воденим срединама, а стање квалитета земљишта је углавном задовољавајуће. Сем 
појединачних тачкастих извора загађивања (индустрија, саобраћај, јонизујуће зрачење), 
становништво није изложено већем загађењу. Основни проблем на подручју Плана представља 
непостојање интегративног система мониторинга животне средине, неизграђен систем контроле и 
одговора на акциденте, непокривеност територије , недовољан број мобилних јединица и недостатак 
техничке подршке и опреме,  неприлагођеност индустријске производње и других активности које би 
могле угрозити животну средину еколошким условима, инфраструктурна неопремљеност, појава 
ексцесивне и јаке ерозије и низак квалитет живота у појединим општинама, услед економске 
неразвијености. 
У оквиру СПУ садржана је и кључна, само концептуално постављена дилема: да ли је за заштиту и 
одрживи развој планског подручја прихватљивија опција без имплементације плана („no plan and 
action”) или опција са пуном применом просторног плана („protection, business and usual”). 

По већини тестираних циљева и индикатора, опција са планом је у значајној предности, чиме се 
показало да просторни план обезбеђује успешну интеграцију на рационалном и прагматичком 
нивоу/контексту циљева и активности заштите и социо-економског и културног развоја целог 
планског подручја, односно модела одрживог развоја. Уважавајући основни циљ израде стратешке 
процене утицаја који подразумева заштиту животне средине и обезбеђивање имплементације 
стратегије одрживог развоја, неопходно је да резултат процене укаже на могуће негативне утицаје 
имплементације планских решења и да предложи мере за умањење или избегавање негативних 
утицаја.  

СПУ подразумева разматрање најмање две основне варијанте: 
1) варијанта да се не усвоји и не имплементира план (или да се план уопште не ради) и 
2) варијанта која заступа усвајање и имплементацију плана. 

За процену ефеката варијанти на животну средину користи се метод матрице. На тај начин се, 
уважавајући претходно формулисане циљеве СПУ као и планске секторе, разматра утицај на стање 
предметне средине. Уважавајући да се СПУ ради за Просторни план који се доноси за дужи 
временски период, што самим тим утиче на неизвесност у реализацији, примењен је метод израде 
сценарија развоја за сваки сектор плана, како би се омогућила процена позитивних и негативних 
утицаја изабраних варијанти. 
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3.5.1 Варијанта 1: Развој без примене Просторног плана  

Просторни план чини значајан интегративни и усмеравајући инструмент развоја предметног 
подручја, заједно са другим мерама и политикама којима држава утиче на управљање развојем. У 
случају да се настави коришћење простора без примене Просторног плана и одговарајућих државних 
мера, може доћи да поспешивања постојећих и могућих конфликата и то: 

• девастација ваздуха, земљишта и воде, угрожавање буком и вибрацијама подручја у коридору 
Х и његовој заштитној зони; 

• девастација земљишта и предела екцесивном и јаком ерозијом, спирањем, бујицама и 
клизиштима, нарочито у јужном делу планског подручја (Прешево, Трговиште и Босилеград); 

• даље угрожавање квалитета вода и повећање нивоа загађености (прелазак у нижу класу 
квалитета вода) услед људског немара; неадекватно одржавање главних колектора и 
канализационе мреже и нерешено пречишћавање отпадних вода, тако да су често ван класе; 

• угроженост шума штетним абиотичким и биотичким факторима, штеточинама и пожарима, 
недовољне активности и финансија на заштити, нези и подизању шума; 

• могућност удеса из постројења која се налазе на SEVESO II листи; 
• једновремено функционисање регионалних депонија и некадашњих општинских депонија и 

смањење комуналне хигијене; 
• даља неконтролисана емисија радијационог зрачења насталог као резултат НАТО 

бомбардовања, нарочито у подручјима у којима није успостављен систем основног 
мониторинга; 

• даљи наставак девастације предела, угрожавање био- и геодиверзитета и квалитета ваздуха, 
вода и земљишта неконтролисаном експлоатацијом минералних сировина на планском 
подручју која може угрозити животну средину; 

• запостављеност активне заштите, уређења и презентације непокретних културних добара и 
природних вредности; 

• недовољно искоришћен потенцијали за развој туризма; 
• интерно угрожавање природе и природних вредности у урбаним подручјима, са могућим 

значајнијим последицама; 
• непланска изградње нових објеката на локацијама где није била планирана изградња, озбиљно 

заостајање реализације планиране инфраструктуре и комуналне опреме, посебно у погледу 
фекалне канализације (тамо где и постоји, не функционишу постројења за пречишћавање 
отпадних вода), атмосферске канализације; 

• депопулација и старење села, са смањењем фертилитета и природног прираштаја, 
неорганизованост села за производњу и пласман пољопривредних производа, и неразвијеност 
сеоског туризма, релативна неопремљеност села јавним услугама и службама, комунална 
неопремљеност, слабија саобраћајна приступачност руралним подручјима и др.; 

• изложеност елементарним непогодама различитог интензитета – клизишта, ерозије, поплаве, 
електрична пражњења; 

• неразвијен систем мониторинга ваздуха, воде, земљишта, буке, јонизујућег зрачења; 
• недостатак адекватних локалних еколошких акционих планова; 
• даљи недостатак система контроле и одговора на акциденте, непостојање техничке подршке и 

опреме за мониторинг; 
• лоше стање у погледу еколошке „образованости“ становништва и мали удео учешћа јавности 

у питањима која се тичу заштите животне средине. 

3.5.2 Варијанта 2: Развој са применом Просторног плана  

По варијанти која подржава уређење и коришћење простора уз примену Просторног плана, 
имплементацијом планских решења омогућава се у потпуности или делом реализација потреба 
предметног подручја са становишта заштите и то:  

• уређење еколошких зона и целина, сагласно ППРС; 
• смањење нивоа буке и загађења из саобраћаја, и ризика од појаве хазарда услед изливања 

опасних материја које се превозе коридором Х, државним путевима I и II реда, железницом и 
градским саобраћајницама;  

• спречавање деградације природних вредности животне средине и предела посебних 
вредности; 
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• установљење и практично уважавање режима заштите постојећих и планираних 
водоакумулација; 

• побољшање квалитета воде (посебно Јужне Мораве, на потезу од Ристовца до Владичиног 
Хана и Грделице, као и Јабланице, Ветернице, Пусте реке, Драговиштице и др., низводно од 
већих насеља која немају ППОВ) до прописаних класа квалитета, које су, услед људског 
немара, изузетно угрожене и тренутно загађене преко дозвољених граница; 

• уклањање спољних извора загађивања свих површинских вода, пореклом из домаћинстава, 
као и уклањање кабастог отпада са обала и из корита ових река; 

• адекватно одржавање главних колектора и канализационе мреже и решавање питања 
пречишћавања отпадних вода у градским насељима; 

• зaштитa пoљoприврeднoг, шумскoг зeмљиштa и шумa;  
• успостављање система елиминације комуналног отпада смaњeњeм кoличинe отпада, 

пoвeћaњeм стeпeнa рeциклирaњa и успoстaвљaњeм систeмa упрaвљaњa кoмунaлним oтпaдoм 
у Јабланичком и Пчињском округу; 

• санација дивљих депонија и редовна евакуација отпада из руралних средина; 
• регулисање прикупљања, одвођења и руковања отпадним водама у руралним насељима, као и 

нередовно одлагање комуналног отпада или потпуно одсуство ове интервенције у простору; 
• решавање проблема индустријског, медицинског и опасног отпада и пречишћавања отпадних 

вода, проблема отпада из пољопривреде и неправилног коришћења агрохемикалија; 
• oбeзбeђeњe прeдoстрoжнoсти зa aктивнoсти кoje мoгу дa изaзoву нeгaтивнe утицaje нa 

oкoлину (јонизујућа зрачења) или eкoлoшки ризик (постројења која се налазе на SEVESO II 
листи), примeнoм систeмa прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину прe реализације активности 
или дoнoшeњa инвeстициoних oдлукa o рaзвojу сaoбрaћaja, приврeдних aктивнoсти и 
изгрaдњe oбjeкaтa; 

• ограничавање промене намене простора, промене постојећег коришћења земљишта, појава 
стварања и лагеровања, као и привременог складиштења миниералних сировина, промене 
морфологије терена, оштећења слике предела услед коришћења минералних сировина на 
подручју; 

• забрана непланске експлоатације и коришћења минералних сировина на подручју Плана; 
• реализација одрживих капацитета експлоатације природних ресурса, сагласно еколошким 

захтевима; 
• пoвeћaњe oбимa инвeстициja зa зaштиту живoтнe срeдинe; 
• унaпрeђeњe систeмa упрaвљaњa зaштитoм живoтнe срeдинe у окрузима и општинама; 
• унaпрeђeњe еколошке eдукaциje и инфoрмисaњa o стaњу и прoблeмимa зaштитe живoтнe 

срeдинe и укључивaњe jaвнoсти у прoцeс дoнoшeњa плaнских и инвeстициoних oдлукa и у 
aкциje зa oчувaњe и унaпрeђeњe живoтнe срeдинe (према принципима Архуске конвенције); 

• успостављање система сталног мониторинга свих параметара квалитета животне средине у 
свим општинама на територији Јужног Поморавља (земљишта, воде, ваздуха, буке, 
јонизујућег зрачења и квалитета живота); 

• израда катастра загађивача природе и животне средине на подручју оба управна округа; 
• израда процена утицаја на природу и животну средину свих планираних активности и 

садржаја, посебно каналисања и пречишћавања отпадних вода, саобраћаја, водоснабдевања, 
грејања и сакупљања смећа, као и електроинсталација, пољопривреде и др. 

 
3.5.3 Резултати процене  

На основу наведених варијанти могуће је закључити следеће: 

1. Уколико се решења дата Просторним планом не реализују (неспровођење донетих планских 
докумената и/или одступање од планских решења) наставиће се: недовољна искоришћеност 
најважнијих потенцијала, посебно могућности инфраструктурног коридора X за развој привреде, као 
и природних ресурса за развој туризма; демографско пражњење и погоршана старосна структура 
становништва - посебно сеоских насеља у пограничним областим; депопулација великог броја насеља 
руралног карактер, што отежава њихово инфраструктурно опремање; економско заостајање, посебно 
смањена инвестициона активност; успорен процес реструктурирања привреде и изражена 
незапосленост као последица лошег пословања постојећих привредних капацитета;  недостатак 
инвестиција у отварање нових привредних капацитета; недовољна развијеност примарних 
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прерађивачких капацитета, као и капацитета мале привреде, посебно у руралним деловима и 
недостатак уређених локација за развој, посебно МСП, неопремљеност планинских подручја, 
непосредног окружења коридора аутопута и др. за потребе туризма; појава неповољних водних 
режима, са израженом временском неравномерношћу протока, и недовољна снабдевеност водом 
насеља из локалних изворишта; недовољна изграђеност и непостојање система одвођења отпадних 
вода као и третмана отпадних вода; недовољна заштићеност водних ресурса од загађивања, 
недовољна изграђеност саобраћајне мреже и слабији квалитет државних путева првог и другог реда и 
општинских путева; недовољно одржавање путне мреже, неразвијеност телекомуникационе и 
електроенергетске инфраструктуре, занемарљиво коришћење обновљивих извора енергије, посебно 
геотермалне, биомасе и малих хидроелектрана, уз изражену енергетску неефикасност у привреди и 
домаћинствима и наставак проблема загађења животне средине, због ниског нивоа развијености 
комуналних услуга, а посебно због нефункционисања система управљања отпадом; загађивања 
речних токова, појава ерозије и др, и недостатак средстава и инвестиција за улагање у развој и у 
заштиту животне средине.  

Ако се би се овај тренд наставио могли би се очекивати само негативни ефекти у сваком од 
наведених сектора у односу на циљеве стратешке процене утицаја на животну средину. 

2. Имплементација Просторног плана ће условити развој са позитивним ефектима у свим наведеним 
секторима и отклањање до сада уочених негативних тенденција. Притом је неопходно вршити 
мониторинг индикатора који би могли да покажу потенцијалне негативне утицаје на животну 
средину (загађење ваздуха, воде и земљишта око коридора постојећих и планираних саобраћајница и 
железничке мреже, загађење вода, земљишта и ваздуха јонизујућим зрачењем, ерозионих процеса у 
југоисточном делу планског подручја, неконтролисане експлоатације минералних сировина и др.). 

На основу изнетог може се закључити да је варијанта примене предложеног Плана знатно повољнија 
у односу на варијанту да се План не примени.  

 
3.6 Приказ врсте и карактеристика утицаја планских решења на животну средину 
3.6.1 Врста и предмет утицаја 

Утицаји планских решења анализирани су на релацији: извор дејства - дејство – предмет (објекат) - 
последица. 

Извори дејства су потребни радови и активности да се одређено планско решење реализује. Кључни 
извори дејства су планска решења у вези изградње инфраструктуре и супраструктуре у непосредној 
функцији развоја планског подручја (посебно руралних средина), реализације комуналних објеката, 
реализација малих хидроакумулација и водозахвата, изградње далековода и трафостаница, гасовода, 
даље експлоатације минералних сировина и дефинисања нових локација за експлоатацију, објеката 
туризма и других садржаја на планском подручју. 

Од значаја за животну средину су и решења која се односе на коришћење и заштиту вода, развој 
пољопривреде, обнову становништва и развој мреже насеља. Такође, заштита природних вредности 
генерише утицаје који се вреднују са становишта циљева у Плану и циљева стратешке процене. 

Дејства/утицаји на животну средину су по својој основној природи углавном механички, физички и 
хемијски, а могу бити и биохемијски и физиолошки. Предмет или објекат утицаја је медијум преко 
кога се дејство преноси, или на који се одражава. У овој СПУ ти су медијуми груписани у неколико 
основних категорија: природне вредности- биодиверзитет, културно - историјско и геонаслеђе, 
предео, шуме, ваздух, воде, земљиште, отпад, становништво и људско здравље и микроклиматске 
промене. 

Последица дејства је промена (особина, изгледа или функција), која је могућа у два смера: 
позитивном и негативном - посматрано са становишта задатих циљева, при чему се мала или 
незнатна промена игнорише и означава као стање без промене. 

Дискутована релација између извора дејства и последице у пракси се исказује кроз веома сложене 
везе, због чињенице да сваки елемент ове релације има низ пратећих обележја, односно субособина, 
које ће бити приказане под појмом карактеристике утицаја. 
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3.6.2 Карактеристике утицаја - методологија и приказ оцене 

РПП ЈП генерише већину приказаних врста/типова утицаја и њихових ефеката, који су најчешће 
чврсто повезани и међусобно условљени. У спровођењу ове стратешке процене узете су у обзир 
могућности таквих утицаја, пре свега код ефеката који су оцењени као могуће (потенцијално) 
значајни. Посебно су размотрени ризици ефеката и очекиване промене објеката геонаслеђа, естетике 
предела и културно историјског наслеђа услед даљег развоја саобраћајних коридора, експлоатације 
минералних сировина, квалитета и режима вода, квалитета ваздуха, квалитета и плодности земљишта 
у односу на планска решења, врсту и капацитете туристичке изградње, развој пољопривреде, 
управљање водама и на проблеме настале услед непогода природне и антропогене генезе, као и 
угроженост здравља људи буком и јонизујућим зрачењем, и др. 

У следећој табели дат је приказ скале за процену утицаја према јачини утицаја који се оцењују 
бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак плус на позитивне промене. 
Табела 7  Критеријуми за оцењивање величине утицаја 

Величина утицаја Ознака О п и с 
Критичан - 3 Јак негативан утицај 
Већи - 2 Већи негативан утицај 
Мањи - 1 Мањи негативни утицај 
Нема утицаја, или 
нејасан утицај   0 Нема утицаја, нема података или није примењиво 

Позитиван + 1 Мањи позитивни утицај 
Повољан + 2 Већи позитиван утицај 
Врло повољан + 3 Јак позитиван утицај 
 
У следећој табели приказани су критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја. 
 
Табела 8 Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја 

Размере утицаја Ознака О п и с 
 Глобални Г Могућ глобални утицај 
 Државни Н Могућ утицај на националном нивоу 
 Регионални Р Могућ утицај на регионалном нивоу 
 Општински О Могућ утицај на општинском нивоу 
  Локални Л Могућ утицај у некој зони или делу општине 
 
Вероватноћа утицаја се одређује према следећој скали. 
 
Табела 9  Скала за процену вероватноће утицаја 
Вероватноћа Ознака Опис 
100% И утицај известан 
више од 50% В утицај вероватан 
мање од 50% М утицај могућ 
мање од 1% Н утицај није вероватан 

 
У односу на време трајања утицаја могу се дефинисати привремени - повремени (П) и дуготрајни (Д) 
ефекти. 

На основу критеријума процене величине и просторних размера утицаја планских решења према 
циљевима стратешке процене обавља се евалуација значаја идентификованих утицаја. За утврђене 
значајне утицаје процењују се вероватноћа и време трајања. 

За Просторни план посебно су значајни утицаји који имају јак позитиван или већи позитиван ефекат 
и јак негативан или већи негативан ефекат на целом подручју Плана, односно на локалном, 
регионалном или националном нивоу планирања.  

3.6.3 Процена утицаја планских решења прве етапе реализације Просторног плана на животну 
средину 

Планска решења у Предлогу плана која су обухваћена проценом утицаја на животну средину односе 
се на прву етапу реализације до 2014. године.  
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Заштита и коришћење пољопривредног земљишта и развој пољопривреде 

Планско решење Заштита и коришћење пољопривредног земљишта и развој пољопривреде 

1.1 Рурална рејонизација  
1.2 Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта 
1.3 Развој и реструктурирање пољопривредног сектора 

 
Коришћење и заштита шума и шумског земљишта и развој  ловства 
Планско решење Заштита и коришћење шума и шумског земљишта и развој ловишта 
2.1 Одрживо коришћење и заштита шумског земљишта и шума  
2.2 Развој ловства 

 
Водни ресурси   
Планско решење Водни ресурси 
3.1 Заштита квалитета вода 
3.2 Заштита од вода 

 
Геолошки ресурси   
Планско решење Геолошки ресурси   

4.1 Експлоатација минералних сировина и интензивирање геолошких истраживања у 
перспективним подручјима 

4.2 
Санирање деградиране, загађене и девастиране површине око постојећих рударских 
објеката и развој пројеката који минимално угрожавају животну средину, применом 
тзв. „зеленог инжењерства“ и „техологија без или са минимумом отпадака“ 

 
Развој становништва, мреже насеља и јавних служби 
Планско решење Становништво, привредни развој, мрежа насеља и објеката јавних служби 
5.1 Демографска обнова  
5.2 Развој људских ресурса 

5.3 Интеграција, функционална међузависност и функционално повезивање насељских и 
просторних система 

5.4 Очување и трансформација руралних насеља и подручја 
5.5 Развој јавних служби, посебно њихове доступности у руралним подручјима 

 
Развој привредних делатности  
Планско решење  Развој привредних делатности 
6.1 Привредни развој 
6.2 Опремање и реализација нових производних капацитета и улазних инвестиција 

 
Развој туризма 
Планско решење Развој туризма 
7.1: Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору 
7.2: Реализација првих сегмената туристичке понуде и инфраструктуре  
7.3: Израда развојних докумената и сарадња субјеката развоја туризма 

 
Развој саобраћајне инфраструктуре  
Планско решење Развој саобраћајне инфраструктуре  

8.1 Повећање саобраћајне доступности подручја Просторног плана и подизање квалитета 
саобраћаја на државним путевима I реда 

8.2 Комплетирање мреже (реконструкција и изградња), модернизација, рехабилитација, и 
појачано одржавање на државним путевима II реда и општинским-локалним путевима 

8.3 
Усмеравање утицаја саобраћајне инфраструктуре на процесе урбанизације, развој 
урбаних центара и система насеља и ублажавање демографског пражњења подручја 
Јужне Србије 

8.4 Модернизација пруге Е-85 у складу са европским захтевима за саобраћај возовима 
великих брзина 

 
Развој водопривредне инфраструктуре  
Планско решење Развој водопривредне инфраструктуре  
9.1: Фазни развој система водоакумулација 
9.2: Побољшање и развој система водоснабдевања  
9.3: Развој система за каналисање и пречишћавање отпадних вода традиционалних насеља и 
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нових туристичких центара и туристичких насеља  
9.4: Развој система за обезбеђење воде за техничке потребе, заштита и уређење водног земљишта 

 
Развој енергетске инфраструктуре 
Планско решење Развој енергетске инфраструктуре 

10.1 Изградња електроенергетске мреже и објеката 
 

10.2 
Проширење мреже напојних и дистрибутивних електроенергетских објеката и реконструкција 
мреже напојних и дистрибутивних електроенергетских објеката   
 

10.3 Развој гасоводне инфраструктуре 
 

10.4 Употреба ОИЕ 
 

 
Развој телекомуникационе инфраструктуре 
Планско решење Развој телекомуникационеинфраструктуре 
11.1 Побољшање постојећег стања телекомуникационе инфраструктуре 
11.2 Проширење мреже телекомуникационе инфраструктуре  
11.3 Развој поштанске мреже  

 
Комунални садржаји  
Планско решење  Комунални садржаји 
12.1 Интегрално управљање комуналним отпадом 

12.2 Управљање опасним отпадом на територији Јабланичког и Пчињског округа 
 
Заштита животне средине  
Планско решење Инфраструктурни системи и објекти заједничке комуналне потрошње  
13.1 Унапређења и заштите квалитета животне средине 
13.2 Ревитализација простора  угроженог НАТО бомбардовањем 
13.3 Заштита квалитета живота 
13.4 Превенција  ризика од удеса и акцидената 

 
Заштита природе и природних вредности  
Планско решење Заштита животне средине  
14.1 Заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара     

14.2 Идентификација и резервација просторних целина са посебним природним 
вредностима и установљавање заштићених природних добара различите врсте 

14.3 Предузимање низа активности на међународној афирмацији заштите природних 
вредности 

 
Заштита непокретних културних добара 
Планско решење Заштита природних и непокретних културних добара 
15.1 Заштита и презентација непокретних културних добара и њихове заштићене околине  
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Табела 10  Процена величине утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја 
 
ПЛАНСКА РЕШЕЊА ЦИЉЕВИ 

СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 13.1 13.2 13.3 13.4 14.1 14.2 14.3 15.1 
Очување и 
унапређење специјске, 
генетичке и 
екосистемске 
разновсрности 

0 0 0 +2 0 0 0 -1 +1 0 +2 0 0 +3 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 +3 0 0 0 +3 +3 +3 0 

Очување, 
презентација и 
одрживо коришћење 
природних вредности 
(геоморфолошког, 
хидрографског и 
геолошког карактера) 

0 0 0 +3 0 +3 0 -2 +1 +3 +1 0 0 +2 0 0 +2 +2 +2 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 +3 +3 0 +3 +3 +3 +3 +3 

Очување и 
унапређење главних 
(природних, 
културних и 
антропогених) 
елемената предеоног 
лика 

+2 +1 0 +1 0 0 0 -1 +3 0 +1 0 +3 +2 0 0 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +3 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 +2 +2 +1 0 0 0 +1 +3 +3 +3 

Обезбедити 
задовољавајући 
квалитет ваздуха 
смањењем емисије 
СО2 из индивидуалних 
возила у зони 
аутопута и државних 
путева првог и другог 
реда 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 

Унапређење 
енергетске 
ефикасности 
применом чисте 
енергије 

0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0 0 -1 -1 +3 +3 0 0 0 +1 0 +2 0 +1 0 0 0 0 0 

Смањење нивоа 
емисије штетних 
материја у ваздуху до 
нивоа који не 
угрожава животну 
средину 

0 +1 0 +2 0 0 0 -1 +2 0 0 0 0 0 -1 -2 0 0 0 -1 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 -1 +3 0 0 0 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 0 +3 0 

Смањење коришћења 
неадекватних 
агрохемикалија у 
пољопривреди 

+1 +3 +3 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0 +3 0 0 0 0 

Повећање уредног 
снабдевања водом и 
обезбеђивање 
канализације за 
кориснике водовода 

0 0 0 0 0 +3 0 0 0 +3 +3 +3 +2 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +3 0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 +3 0 0 0 0 0 

Обезбеђивање 
пречишћавања 
отпадних вода, 
побољшање 
санитације насеља и 
унапређење квалитета 
вода према 
прописаним класама 

0 +1 0 +1 0 +3 0 0 0 0 +2 0 +1 +2 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 +3 +3 +1 +2 0 0 

Умањење ефеката 
ерозије земљишта и 
ублажавање ефеката 
елементарних 
непогода 
 

+1 +1 0 +2 0 0 +3 -1 +1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 +2 +1 +1 +1 0 0 

Унапређење квалитета 
земљишта 
девастираног 
експлоатацијом 
минералних сировина  

0 +1 0 +1 0 0 0 -1 +3 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0 0 +3 +2 0 0 

Смањење количине 
комуналног отпада 
рециклирањем 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 +2 +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 +3 0 +1 0 0 0 0 0 
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ПЛАНСКА РЕШЕЊА ЦИЉЕВИ 
СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 13.1 13.2 13.3 13.4 14.1 14.2 14.3 15.1 
Обезбеђивање 
прикупљања отпада 
руралним подручјима 
Плана и одлагање на 
регионалне депоније 
Жељковац и Метерис 
2 

+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 +2 0 +1 0 0 0 +2 +2 +2 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 +3 0 +1 0 0 0 0 0 

Смањење количине 
опасног отпада и 
транспорт на трајна 
складишта за 
одлагање отпада 

0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 +1 +1 0 +2 0 +1 0 0 0 +2 +2 +2 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +2 0 +1 +3 0 0 0 0 

Очување, 
презентација и 
адекватно коришћење 
непокретних 
културних добара и 
очување етно-
фолклорног наслеђа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 +2 +1 0 0 +2 +2 +2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +3 

Очување објеката 
народног 
градитељства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 +2 +1 0 0 +2 +2 +2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +3 

Заштита здравља 
становништва и 
стварање услова за 
одмор и рекреацију  

0 0 0 +2 +1 +3 +3 -1 +1 +1 +3 +1 +2 +3 -1 -1 +3 +3 +3 +1 +1 +1 -1 0 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +2 0 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 

Смањење буке и 
вибрација у оквиру 
изграђених простора 

0 0 0 +1 0 0 0 -2 +1 0 +1 0 0 +1 -1 -1 0 0 0 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 +2 0 +3 0 +1 +1 0 0 

Мониторинг и 
контрола јонизујућег 
зрачења на целом 
подручју Плана 

0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +2 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 0 

Обезбеђење очувања 
шумског  фонда од 
непланиране сече, 
повећање шумског 
фонда 

+1 0 +1 +3 0 0 0 -1 +1 0 +1 0 +1 +2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 +2 0 +3 +3 +3 +3 

Очување шума које 
припадају категорији 
заштићених 
природних добара 

0 0 0 +3 0 0 0 0 +1 0 +1 0 0 +3 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 +2 0 +3 +3 +3 +3 

Очување и 
унапређење шумске 
фауне и спречавање 
криволова 

0 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 +3 +3 +3 0 

Унапређење 
информисаности 
јавности о питањима 
животне средине и 
успостављање система 
мониторинга 
параметара животне 
средине  
 

0 0 +1 0 0 +1 0 0 +2 +3 +3 0 0 +3 +1 +1 0 0 +3 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +1 

Унапређење 
финансирања заштите 
животне среидне 

0 0 +1 0 0 0 0 0 +2 +2 +3 0 0 +3 +1 +1 0 0 +1 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +1 
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Табела 11  Процена територијално-просторних утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја6 
 

ПЛАНСКА РЕШЕЊА ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 13.1 13.2 13.3 13.4 14.1 14.2 14.3 15.1 
Очување и унапређење 
специјске, генетичке и 
екосистемске 
разновсрности 

   н    Р Р  Р   Р      Р Р Р Р     Л Л Л       Р    Р Л Р  

Очување, презентација и 
одрживо коришћење 
природних вредности 
(геоморфолошког, 
хидрографског и 
геолошког карактера) 

   Р  Р  Р Р Р Р   Р   Р Р Р Р Р Р Р     Л Л Л       Р Р  Р Р Л Р Р 

Очување и унапређење 
главних (природних, 
културних и антропогених) 
елемената предеоног лика 

Р Р  Р    Р Р  Р  Р Р   Р Р Р Р Р Р Р Р    Л Л Л     Р Р Р    Р Л Р Р 

Обезбедити 
задовољавајући квалитет 
ваздуха смањењем емисије 
СО2 из индивидуалних 
возила у зони аутопута и 
државних путева првог и 
другог реда 

           Р     Л Л  Р Л Р Р              Р        

Унапређење енергетске 
ефикасности применом 
чисте енергије 

   Л          Л Л Л        Р    Л Л Р Л    Л  Л  Л      

Смањење нивоа емисије 
штетних материја у 
ваздуху до нивоа који не 
угрожава животну средину 

 Л  Л    Л Л      Л Л    Р Л Р Р       Л Л    Л Р Л Р Р Р Л  Р  

Смањење коришћења 
неадекватних 
агрохемикалија у 
пољопривреди 

Р Р Р        Л    Л Л                     Л   Л     

Повећање уредног 
снабдевања водом и 
обезбеђивање канализације 
за кориснике водовода 

     Л    Л Л Р Л Л          Р Р  Р          Л  Л      

Обезбеђивање 
пречишћавања отпадних 
вода, побољшање 
санитације насеља и 
унапређење квалитета вода 
према прописаним класама 
 

 Л  Л  Л     Л  Л Л Л           Р           Л  Л Л Л Л   

Умањење ефеката ерозије 
земљишта и ублажавање 
ефеката елементарних 
непогода 

Л Л  Р   Л Л Л  Л                          Р  Р Л Л Л   

Унапређење квалитета 
земљишта девастираног 
експлоатацијом 
минералних сировина  

 Л  Л    Л Л  Л                          Р    Л Л   

Смањење количине 
комуналног отпада 
рециклирањем 

          Л Л Л Л Л Л                   Л  Р  Р      

Обезбеђивање прикупљања 
отпада руралним 
подручјима Плана и 
одлагање на регионалне 
депоније Жељковац и 
Метерис 2 

Р          Р Р  Р  Л    Р Р Р Р            Р  Р  Р      

Смањење количине 
опасног отпада и транспорт 
на трајна складишта за 
одлагање отпада 

        Р  Р Р  Р  Р    Р Р Р Р             Р Р  Р Р     

Очување, презентација и 
адекватно коришћење 
непокретних културних 
добара и очување етно-
фолклорног наслеђа 

         Р Р  Р Р   Р Р Р Р Р Р Р                    Р Р 

                                                 
6 Н-национални утицај, Р-регионални утицал, О-општински утицај, Л-локални утицај 
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ПЛАНСКА РЕШЕЊА ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 13.1 13.2 13.3 13.4 14.1 14.2 14.3 15.1 
Очување објеката народног 
градитељства          Л Л  Л Л   Л Л Л    Л                    Р Л 

Заштита здравља 
становништва и стварање 
услова за одмор и 
рекреацију  

   Р Р Р Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Р Р Р Л Л Л Л  Р Р Р Л Л Л Л Л Л  Л Р Л Р Р Р Л Л Р Р 

Смањење буке и вибрација 
у оквиру изграђених 
простора 

   Л    Л Л  Л   Л Л Л    Л Л Л Л     Л Л Л  Л Л    Р  Р  Л Л   

Мониторинг и контрола 
јонизујућег зрачења на 
целом подручју Плана 

        Р  Р   Р                       Р Р Р Р Р Л Р  

Обезбеђење очувања 
шумског  фонда од 
непланиране сече, 
повећање шумског фонда 

Р  Р Р    Р Л  Л  Л Л Л Л                     Р  Р  Л Л Р Л 

Очување шума које 
припадају категорији 
заштићених природних 
добара 

   Н     Р  Р   Р Р Р    Р Р Р Р              Р  Р  Р Л Р Р 

Очување и унапређење 
шумске фауне и 
спречавање криволова 

    Л         Л                       Р    Л Л Р  

Унапређење 
информисаности јавности 
о питањима животне 
средине и успостављање 
система мониторинга 
параметара животне 
средине (нарочито у 
домену јонизујућег 
зрачења) 

  Р   Р   Л Р Л   Л Л Л   Р    Р           Л   Р Р Р Р Р Л Р Л 

Унапређење финансирања 
заштите животне среидне   Р      Л Р Л   Л Л Л   Л    Р              Р Р Р Р Р Л Р Р 
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Табела 12  Идентификација и евалуација стратешки значајних утицаја планских решења на животну средину и одрживи развој 

Идентификација и евалуација значајних 
утицаја 

Ознака Планско решење 

Ознака циља СПУ Ранг 

Образложење 

1.3 Р+2МД Могућ дугптрајан врло повољан утицај планског решења на очување и унапређење главних (природних, културних, антропогених) 
елемената предеоног лика  

1.1 Рурална рејонизација 

4.2 Р+2МД Могућ дуготрајан врло повољан утицај планског решења на обезбеђивање прикупљања отпада у руралним подручјима Плана и одлагање на 
регионалне депоније Жељковац и Метерис 2 

1.3 Р+1МД Могућ дуготрајан делимично повољан  утицај планског решења на очување и унапређење главних (природних, културних, антропогених) 
елемената предеоног лика 

1.2. Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта 
3.1 Р+3МД Могућ дуготрајан, изузетно повољан утицај планског решења на смањење коришћења неадекватних хемикалија у пољопривреди 

3.1 Р+1МД Могућ дуготрајан делимично повољан утицај планског решења на смањење коришћења неадекватних хемикалија у пољопривреди 
1.3 Развој и реструктурирање пољопривредног сектора 

8.2 Р+1МД Могућ дуготрајан, делимично повољан утицај планског решења на унапређење финансирања заштите животне средине 

1.1 Н+2ВД Вероватан дуготрајан утицај средњег позитивног интензитета националног ранга на очување и унапређење генетичке, специјске и 
екосистемске разноврсности 

1.2 Р+3МД Могућ дуготрајан позитиван утицај јаког интензитета на регионалном нивоу планског решења на очување, презентацију и одрживо 
коришћење природних вредности 

1.3 Р+1МД Могућ дуготрајан позитиван утицај регионалног карактера планског решења на очување и унапређење главних (природних, културних, 
антропогених) елемената предеоног лика 

2.3 Л+2ВД Вероватан локални позитивни дуготрајни утицај планског решења на смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не 
угрожава животну средину 

3.5 Р+2МД Могућ дуготрајни позитивни утицај регионалног карактера наведеног планског решења на умањење ефеката ерозије земљшита и 
ублажавање ефеката елементарних непогода 

6.1 Р+2ВД Вероватан дуготрајни позитивни утицај регионалног карактера планског решења на заштиту здравља становника и стварање услова за одмор 
и рекреацију 

7.1 Р+3ВД Вероватан дуготрајан регионални јачи позитивни утицај планског решења на обезбеђење очувања шумског фонда од непланиране сече 

2.1 Одрживо коришћење и заштита шумског земљишта и шума  

7.3 Н+3МД Могућ дуготрајан позитивни утицај националног карактесра планског решења на очување шума које припадају категорији заштићених 
природних добара 

2.2 Развој ловства 6.1 Р+1ВД Вероватан дуготрајни позитивни утицај регионалног карактера планског решења на заштиту здравља становника и стварање услова за одмор 
и рекреацију 

  7.3 Л+3ВД Вероватан дуготрајни локални позитивни утицај планског решења на очување и унапређења шумске фауне и спречавање криволова 

1.2 Р+3МД Могућ дуготрајан позитивни регионални утицај планског решења на очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности 

3.2 
3.3 
3.5 

Л+3МД 
Могућ дуготрајан локални позитивни утицај планског решења на повећање уредног снабдевања водом и обезбеђивање канализације за 
кориснике водовода и обезбеђивање пречишћавања отпадних вода, побољшање санитације насеља и унапређење квалитета вода према 
прописаним класама, као и умањење ефекта ерозије земљишта 

3.1 Заштита квалитета вода 

6.1 Р+3МД Могућ дуготрајни позитивни утицај регионалног карактера планског решења на заштиту здравља становништва и стварање услова за одмор 
и рекреацију 

3.2 Заштита од вода 3.5 
6.1 

Л+3МД Могућ дуготрајни позитивни утицај локалног карактера планског решења на умањење ефекта ерозије земљишта и ублажавање ефеката 
елеметарних непогода, као и заштиту здравља становништва и стварање услова за одмор и рекреацију 
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1.1 
1.3  

Р-1МД Могућ дуготрајни негативни утицај планског решења регионалног карактера на очување и унапређење генетичке, специјске и екосистемске 
разноврсности и очување и унапређење главних (природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика 

1.2 Р-2МД Могућ дуготрајан већи негативан утицај планског решења на регионалном нивоу на очување, презентацију и одрживо коришћење природних 
вредности 

2.3 
3.5 

Л-1МД 
Могућ дуготрајан негативан утицај мањег интензитета локалног карактера на смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа 
који не угрожава животну средину и умањење ефеката ерозије земљшита и ублажавање ефеката елементарних непогода 

4.1 Експлоатација минералних сировина и интензивирање геолошких 
истраживања у перспективним подручјима 

6.2 Л-1МД Могућ дуготрајан негативан утицај мањег интензитета локалног карактера на смањење буке и вибрација у овкиру изграђених простора 

1.3 Р+3МД Могућ дуготрајни врло повољни утицај планског решења регионалног карактера на очување и унапређење главних (природних, културних, 
антропогених) елемената предеоног лика 

2.3 Л+2МД Могућ дуготрајан негативан утицај мањег интензитета локалног карактера на смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа 
који не угрожава животну средину 

3.6 Л+3ИД Известан дуготрајни изузетно позитивни утицај локалног карактера планског решења на унапређење квалитета земљишта девастираног 
експлоатацијом минералних сировина 

4.2 

Санирање деградиране, загађене и девастиране површине око постојећих 
рударских објеката и развој пројеката који минимално угрожавају животну 
средину, применом тзв. „зеленог инжењерства“ и „техологија без или са 
минимумом отпадака“ 

4.3. Р+3МД Могућ дуготрајан позитиван утицај регионалног карактера планског решења на смањење количине опасног отпада и транспорт на трајна 
складишта за одлагање отпада 

1.2 Р+3МД Могућ дуготрајан позитиван утицај регионалног карактера планског решења на  очување, презентацију и одрживо коришћење природних 
вредности 

5.1 Р+2МД Могућ дуготрајан позитиван утицај регионалног карактера планског решења на очување, презентацију и адекватно коришћење НКД и 
очување етно-фолклорног наслеђа 

8.1 Р+3МД Могућ дуготрајан позитиван утицај регионалног карактера планског решења на унапређење информисаности јавности о питањима животне 
средине и успостављање система мониторинга параметара животне средине 

5.1 Демографска обнова  

8.2 Р+2МД Могућ дуготрајан позитиван утицај регионалног карактера планског решења на унапређење финансирања заштите животне средине 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3,5 
3.6 
4.1 
5.2 
6.1 

Л+2МД 

Могућ дуготрајан позитивни локални утицај планског решења на смањење коришћења неадекватних агрохемикалија у пољопривреди, 
повећање уредног снабдевања водом и обезбеђивање канализације за кориснике водовода, обезбеђивање пречишћавања отпадних вода, 
побољшање санитације насеља, унапређење квалитета вода према прописаним класама, умањење ефеката ерозије земљишта и ублажавање 
ефеката елементарних непогода, унапређење квалитета земљишта девастираног експлоатацијом минералних сировина, смањење количине 
комуналног отпада рециклирањем, очување објеката народног градитељства и заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и 
рекреацију 
 

5.2 Развој људских ресурса 

1.1 
1.3 
4.2 
4.3 
8.1 
8.2 

Р+1МД 

Могућ дуготрајни позитивни ефекат регионалног типа планског решења на очување и унапређење генетичке, специјске и екосистемске 
разноврсности и очување и унапређење главних (природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика, смањење количине 
опасног отпада и транспорт на трајна складишта за одлагање отпада, обезбеђивање прикупљања отпада у руралним подручјима и одлагање 
на регионалне депоније, на унапређење информисаности јавности о питањима животне средине и успостављање система мониторинга 
параметара животне средине и на унапређење финансирања заштите животне средине 
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5.3 Интеграција, функционална међузависност и функционално повезивање 
насељских и просторних система 

3.2 
4.2 
4.3 

Р+1МД 
Могућ дуготрајан позитивни регионални утицај планског решења на смањење количине опасног отпада и транспорт на трајна складишта за 
одлагање отпада, обезбеђивање прикупљања отпада у руралним подручјима и одлагање на регионалне депоније и повећање уредног 
снабдевања водом и обезбеђивање канализације за кориснике водовода 

5.4 Очување и трансформација руралних насеља и подручја 1.3 
5.1 

Р+1МД Могућ дуготрајан позитивни регионални утицај планског решења и унапређење главних (природних, културних, антропогених) елемената 
предеоног лика и очување, презентацију и адекватно коришћење НКД и очување етно-фолклорног наслеђа 

1.1 
1.2 
1.3 
4.2 
4.3 
5.1 
6.3 

Р+1ВД 

Планско решење ће генерисати вероватни позитивни регионални утицај планског решења на очување и унапређење специјске, генетичке и 
екосистемске разновсрности, очување, презентација и одрживо коришћење природних вредности, очување и унапређење главних 
(природних, културних и антропогених) елемената предеоног лика, смањење количине опасног отпада и транспорт на трајна складишта за 
одлагање отпада, обезбеђивање прикупљања отпада у руралним подручјима, мониторинг и контролу зрачења на целом подручју план, 
очување, презентацију и адекватно коришћење НКД и етно фолклорног наслеђа 

5.5 Развој јавних служби, посебно њихове доступности у руралним подручјима 

2.2 
3.1 
3.2 
3.3 

 

Л+2МД 

Могућ дуготрајан локални позитивни утицај планског решења на унапређење енергетске ефикасности применом чисте енергије, смањење 
коришћења неадекватних агрохемикалија у пољопривреди, повећање уредног снабдевања водом и обезбеђивање канализације за кориснике 
водовода, обезбеђивање пречишћавања отпадних вода, побољшање санитације насеља и унапређење квалитета вода према прописаним 
класама 
 

2.3 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 

Л-1МД 

Планско решење може генерисати локалне негативне утицаје мањег интензитета на смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до 
нивоа који не угрожава животну средину, на заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију, смањење буке и 
вибрација у оквиру изграђених простора, обезбеђење очувања шумског фонда, као и очување шума које припадају категорији заштићених 
природних добара  6.1 Привредни развој 

8.1 
8.2 

Л+1МД 
Планско решење може генерисати локалне позитивне утицаје мањег интензитета на унапређење информисаности јавности о питањима 
животне средине и успостављање система мониторинга параметара животне средине и на унапређење финансирања заштите животне 
средине 

2.3 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 

Л-1МД 

Планско решење може генерисати локалне негативне утицаје мањег интензитета на смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до 
нивоа који не угрожава животну средину, на заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију, смањење буке и 
вибрација у оквиру изграђених простора, обезбеђење очувања шумског фонда, као и очување шума које припадају категорији заштићених 
природних добара  

6.2 Опремање и реализација нових производних капацитета и улазних инвестиција 
4.2 
4.3 
8.1 
8.2 

Л+1МД 

Планско решење може генерисати локалне позитивне утицаје мањег интензитета на унапређење информисаности јавности о питањима 
животне средине и успостављање система мониторинга параметара животне средине и на унапређење финансирања заштите животне 
средине и смањење количине опасног отпада и транспорт на трајна складишта за одлагање отпада, обезбеђивање прикупљања отпада у 
руралним подручјима, мониторинг и контролу зрачења на целом подручју Плана 

1.2 
5.1 
6.1 

Р+2МД Планско решење може генерисати дуготрајне позитивне регионалне ефекте на очување, презентацију и одрживо коришћење природних и 
непокретних културних вредности и заштиту здравља становника 

7.1 Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору 

5.2 Л+2МД Могућ дуготрајан позитивни локални утицај планског решења на очување објеката народног градитељства 

1.2 
5.1 
6.1 

Р+2МД Планско решење може генерисати дуготрајне позитивне регионалне ефекте на очување, презентацију и одрживо коришћење природних и 
непокретних културних вредности и заштиту здравља становника стварање услова за одмор и рекреацију 

5.2 Л+2МД Могућ дуготрајан позитивни локални утицај планског решења на очување објеката народног градитељства 7.2 Реализација првих сегмената туристичке понуде и инфраструктуре 

2.1 Л-1МД Могућ дуготрајни негативни утицај локалног типа на обезбеђивање одговарајућег квалитета ваздуха смањење емисије угљен диоксида у 
зони државних пруга и путева 
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1.2 
5.1 
6.1 
8.1 

Р+2МД 
Планско решење може генерисати дуготрајне позитивне регионалне ефекте на очување, презентацију и одрживо коришћење природних и 
непокретних културних вредности и заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију и унапређење информисаности 
јавности о питањима животне средине и успостављање система мониторинга параметара животне средине 

7.3 Израда развојних докумената и сарадња субјеката развоја туризма 

5.2 
8.2 

Л+2МД Могућ дуготрајан позитивни локални утицај планског решења на очување објеката народног градитељства и успостављање система 
мониторинга параметара животне средине 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
2.3 

Р-1МД 

Могућ дуготрајан негативан утицај малог интензитета и регионалног карактера планског решења на очување и унапређење генетичке, 
специјске и екосистемске разноврсности , као и очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности,  очување и унапређење 
главних (природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика, обезбеђивање задовољавајућег квалитета ваздуха смањењем 
емисије из индивидуалних возила у зони аутопута и државних путева, смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не 
угрожава животну средину 8.1 Повећање саобраћајне доступности подручја Просторног плана и подизање 

квалитета саобраћаја на државним путевима I реда 

4.2 
4.3 

Р+2МД 
Могућ дуготрајан позитиван утицај већег интензитета и регионалног карактера планског решења на смањење количине опасног отпада и 
транспорт на трајна складишта за одлагање отпада, обезбеђивање прикупљања отпада у руралним подручјима и одлагање на регионалне 
депоније 

1.1 
1.2 
1.3 

 

Р-1МД 
Могућ дуготрајан негативан утицај малог интензитета и регионалног карактера планског решења на очување и унапређење генетичке, 
специјске и екосистемске разноврсности , као и очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности,  очување и унапређење 
главних (природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика  

4.2 
4.3 

Р+2МД 
Могућ дуготрајан позитиван утицај већег интензитета и регионалног карактера планског решења на смањење количине опасног отпада и 
транспорт на трајна складишта за одлагање отпада, обезбеђивање прикупљања отпада у руралним подручјима и одлагање на регионалне 
депоније 

8.2 
Комплетирање мреже (реконструкција и изградња), модернизација, 
рехабилитација, и појачано одржавање на државним путевима II реда и 
општинским-локалним путевима 

2.1 
2.3 

Л-1МД 

Могућ дуготрајан негативан утицај малог интензитета и локалног карактера планског решења на обезбеђивање задовољавајућег квалитета 
ваздуха смањењем емисије из индивидуалних возила у зони аутопута и државних путева, смањење нивоа емисије штетних материја у 
ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину 
 

1.1 
1.2 
1.3 
2.3 

Р-1МД 

Могућ дуготрајан негативан утицај малог интензитета и регионалног карактера планског решења на очување и унапређење генетичке, 
специјске и екосистемске разноврсности , као и очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности, очување и унапређење 
главних (природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика и смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа 
који не угрожава животну средину 
 8.3 

Усмеравање утицаја саобраћајне инфраструктуре на процесе урбанизације, 
развој урбаних центара и система насеља и ублажавање демографског 
пражњења подручја Јужне Србије 

4.2 
4.3 

Р+2МД 
Могућ дуготрајан позитиван утицај већег интензитета и регионалног карактера планског решења на смањење количине опасног отпада и 
транспорт на трајна складишта за одлагање отпада, обезбеђивање прикупљања отпада у руралним подручјима и одлагање на регионалне 
депоније 

2.1 
2.3 

Р-2МД 

Могућ дуготрајан негативан утицај већег интензитета и регионалног карактера планског решења на обезбеђивање задовољавајућег квалитета 
ваздуха смањењем емисије из индивидуалних возила у зони аутопута и државних путева, смањење нивоа емисије штетних материја у 
ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину 
 

1.1 
1.2 
1.3 

Р-1МД 
Могућ дуготрајан негативан утицај малог интензитета и регионалног карактера планског решења на очување и унапређење генетичке, 
специјске и екосистемске разноврсности , као и очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности,  очување и унапређење 
главних (природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика  

4.2 
4.3 

Р+3МД 
Могућ дуготрајан изузетно позитиван утицај већег интензитета и регионалног карактера планског решења на смањење количине опасног 
отпада и транспорт на трајна складишта за одлагање отпада, обезбеђивање прикупљања отпада у руралним подручјима и одлагање на 
регионалне депоније 

8.4 Модернизација пруге Е-85 у складу са европским захтевима за саобраћај 
возовима великих брзина 

8.1 
8.2 

Р+2ВД Вероватан дуготрајан регионални позитиван утицај планског решења на унапређење информисаности јавности о питањима животне средине 
и успостављање система мониторинга параметара животне средине и на унапређење финансирања заштите животне средине 

9.1 Фазни развој система водоакумулација 
1.3 
2.2 
3.2 

Р+3ВД 
Вероватан дуготрајан позитивн регионални утицај планског решења на очување и унапређење главних елемената предеоног лика, 
унапређење енергетске ефикасности применом чисте енергије, повећања уредног снабдевања водом и обезбеђивања канализације за 
кориснике водовода 

9.2 Побољшање и развој система водоснабдевања  3.2 
6.1 

Р+3ВД Вероватан дуготрајан позитивн регионални утицај планског решења на повећање уредног снабдевања водом и обезбеђивања канализације за 
кориснике водовода и заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију 
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9.3 
Развој система за каналисање и пречишћавање отпадних вода традиционалних 
насеља и нових туристичких центара и туристичких насеља  

3.3 
6.1 

Р+3ВД Вероватан дуготрајан позитивн регионални утицај планског решења обезбеђивање пречишћавања отпадних вода, побољшање санитације 
насеља и унапређења квалитета воде према прописаним класама и заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију 

9.4 
Развој система за обезбеђење воде за техничке потребе, заштита и уређење 
водног земљишта 

3.2 
6.1 

Р+3ВД Вероватан дуготрајан позитивн регионални утицај планског решења на повећање уредног снабдевања водом и обезбеђивања канализације за 
кориснике водовода и заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију 

6.1 Л+2МД Могућ дуготрајан веома позитиван утицај локалног карактера планског решења на заштиту здравља становништва и стварање услова за 
одмор и рекреацију 

10.1 Изградња електроенергетске мреже и објеката 
1.1 
1.2 
1.3 

Р-1МД 
Могућ дуготрајан негативан утицај малог интензитета и регионалног карактера планског решења на очување и унапређење генетичке, 
специјске и екосистемске разноврсности , као и очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности, очување и унапређење 
главних (природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика  

6.1 Л+2МД Могућ дуготрајан веома позитиван утицај локалног карактера планског решења на заштиту здравља становништва и стварање услова за 
одмор и рекреацију 

10.2 
Проширење мреже напојних и дистрибутивних електроенергетских објеката и 
реконструкција мреже напојних и дистрибутивних електроенергетских објеката   
 1.1 

1.2 
1.3 

Р-1МД 
Могућ дуготрајан негативан утицај малог интензитета и регионалног карактера планског решења на очување и унапређење генетичке, 
специјске и екосистемске разноврсности , као и очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности, очување и унапређење 
главних (природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика  

2.2 Р+3МД 
Могућ дуготрајан изузетно повољан утицај регионалног типа наведеног планског решења на унапређење енергетске ефикасности применом 
чисте енергије  

10.3 Развој гасоводне инфраструктуре 

6.1 Л+3ВД Вероватан позитивни дуготрајни локални утицај планског решења на заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију 

10.4 Употреба ОИЕ 
2.2 
2.3 
6.1 

Л+3МД 
Могућ дуготрајни веома позитивни утицај локалног типа на унапређење енергетске ефикасности применом чисте енергије, смањење нивоа 
емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину и заштиту здравља становника и стварање услова за одмор 
и рекреацију 

6.1 Л+2ВД Могућ већи позитивни утицај локалног карактера планског решења на заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију

11.1 Побољшање постојећег стања телекомуникационе инфраструктуре 

6.2 Л-1МД Могућ мањи негативни дуготрајни утицај локалног карактера на смањење буке и вибрација у овкиру изграђеног простора 

6.1 Л+2ВД Вероватан већи позитивни утицај локалног карактера планског решења на заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и 
рекреацију 

11.2 Проширење мреже телекомуникационе инфраструктуре  

6.2 Л-1МД Могућ мањи негативни дуготрајни утицај локалног карактера на смањење буке и вибрација у овкиру изграђеног простора 

11.3 Развој поштанске мреже  8.1 Л+1ВД Вероватан локални утицај мањег интензитета планског решења на унапређење информисаности јавности о питањима животне средине и 
успостављање система мониторинга параметара животне средине 

4.1 
4.2 
6.1 

Л+3ИД 
Дуготрајан веома позитиван и известан утицај локалног типа планског решења на смањење количине комуналног отпада рециклирањем, 
обезбеђивање прикупљања отпада у руралним подручјима и одлагање на регионалне депоније и заштиту здравља становника и стварање 
услова за одмор и рекреацију 

12.1 Интегрално управљање комуналним отпадом 

1.3 Р+2МД Могућ дуготрајни позитивни утицај регионалног карактера планског решења на очување и унапређење главних (природних, културних, 
антропогених) елемената предеоног лика 
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1.3 
2.3 

Р+2МД Могућ дуготрајни позитивни регионални утицај планског решења на смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не 
угрожава животну средину и очување и унапређење главних (природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика 

12.2 Управљање опасним отпадом на територији Јабланичког и Пчињског округа 

4.3 
6.1 

Р+3ВД Вероватан дуготрајни позитиван регионални утицај планског решења на заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и 
рекреацију и смањење количине опасног отпада и транспорт на трајна складишта за одлагање отпада 

2.3 
3.1 
3.2 
3.3 
6.1 

Л+3МД 

Могућ дуготрајан позитиван утицај локланог типа планског решења на смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не 
угрожава животну средину, смањење коришћења неадекватних агрохемикалија у пољопривреди, повећање уредног снабдевања водом и 
обезбеђивање канализације за кориснике водовода, обезбеђивање пречишћавања отпадних вода, побољшање санитације насеља и 
унапређење квалитета вода према прописаним класама 
 

13.1 Унапређења и заштите квалитета животне средине 

1.1 
1.2 
3.6 
4.1 
4.2 
4.3 
6.3 
7.1 
7.2 
8.1 
8.2 

Р+3МД 

Могућ дуготрајан изузетно позитиван утицај регионалног карактера планског решења на очување и унапређење генетичке, специјске и 
екосистемске разноврсности , као и очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности, обезбеђивање прикупљања отпада у 
руралним подручјима и одлагање на регионалне депоније, смањење количине опасног отпада и транспорт на трајна складишта за одлагање 
отпада, мониторинг и контролу јонизујућег зрачења, обезбеђење очувања фонда од непланиране сече, очување шума које припадају 
категорији заштићених природних добара, обезбеђење очувања шумског фонда, као и унапређење квалитета земљишта девастираног 
експлоатацијом минералних сировина, и унапређење информисаности јавности о питањима животне средине и успостављање система 
мониторинга параметара животне средине и на унапређење финансирања заштите животне средине 

13.2 Ревитализација простора угроженог НАТО бомбардовањем 

1.2 
2.3 
6.1 
6.3 

Р+3ВД 
Вероватан дуготрајан позитивни регионални утицај планског решења на очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности, 
смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину, заштиту здравља становника и стварање 
услова за одмор и рекреацију и мониторинг и контролу јонизујућег зрачења 

2.3 
6.1 
6.2 
6.3 
8.1 
8.2 

Р+3МД 

Могућ дуготрајан позитиван регионални утицај планског решења на смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не 
угрожава животну средину, заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију, смањење буке и вибрација у овкиру 
изграђеног простора, мониторинг и контролу јонизујућег зрачења и унапређење информисаности јавности о питањима животне средине и 
успостављање система мониторинга параметара животне средине и на унапређење финансирања заштите животне средине 13.3 Заштита квалитета живота 

3.1 
3.2 
3.3 

Л+3ВД 
Вероватан дуготрајан позитиван утицај локалног типа на смањење коришћења неадекватних агрохемикалија у пољопривреди, повећање 
уредног снабдевања водом и обезбеђивање канализације за кориснике водовода, обезбеђивање пречишћавања отпадних вода, побољшање 
санитације насеља и унапређење квалитета вода према прописаним класама 

1.2 
2.3 
4.3 
6.1 
6.3 
8.1 
8.2 

Р+3МД 

Могућ дуготрајан позитиван утицај регионалног карактера планског решења на очување, презентацију и одрживо коришћење природних 
вредности, смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину, смањење количине опасног 
отпада и транспорт на трајна складишта за одлагање отпада, заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију, 
мониторинг и контролу јонизујућег зрачења и унапређење информисаности јавности о питањима животне средине и успостављање система 
мониторинга параметара животне средине и на унапређење финансирања заштите животне средине 13.4 Превенција ризика од удеса и акцидената 

3.1 
3.3 

Л+3ВД 
Вероватан изразито позитивни утицај локалног типа планског решења на смањење коришћења неадекватних агрохемикалија у 
пољопривреди иобезбеђивање пречишћавања отпадних вода 

14.1 
Заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара     
 

2.3 
3.6 
6.1 
7.1 
7.3 

Л+3ВД 

Вероватан дуготрајни изузетно позитиван утицај планског решења локалног карактера на смањење нивоа емисије штетних материја у 
ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину, унапређењ квалитета земљишта девастираног експлоатацијом минералних сировина, 
заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију, обезбеђење очувања шумског фонда, као и очување и унапређење 
шумске фауне и спречавање криволова 
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1.1 
1.2 
1.3 
6.3 
7.2 

 
 
 

Р+3ВД 

Вероватан дуготрајан позитиван регионални утицај планског решења на очување и унапређење генетичке, специјске и екосистемске 
разноврсности , као и очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности, очување и унапређење главних (природних, 
културних, антропогених) елемената предеоног лика, мониторинг и контролу јонизујућег зрачења и очување шума које припадају категорији 
заштићених природних добара 

14.2 Идентификација и резервација просторних целина са посебним природним 
вредностима и установљавање заштићених природних добара различите врсте 

1.1 
1.2 
1.3 
6.3 
7.1 
7.2 
7.3 

Л+3ВД 

Вероватан дуготрајан позитиван локални утицај планског решења на очување и унапређење генетичке, специјске и екосистемске 
разноврсности , као и очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности, очување и унапређење главних (природних, 
културних, антропогених) елемената предеоног лика , мониторинг и контролу јонизујућег зрачења и очување шума које припадају 
категорији заштићених природних добара, обезбеђење очувања шумског фонда, као и очвање и унапређење шумске фауне и спречавање 
криволова 

14.3 Предузимање низа активности на међународној афирмацији заштите 
природних вредности 

1.1 
1.2 
1.3 
6.1 
6.3 
7.1 
7.2 
7.3 

Р+3ВД 

Вероватан дуготрајан позитиван регионални утицај планског решења на очување и унапређење генетичке, специјске и екосистемске 
разноврсности, као и очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности, очување и унапређење главних (природних, 
културних, антропогених) елемената предеоног лика , мониторинг и контролу јонизујућег зрачења и очување шума које припадају 
категорији заштићених природних добара, обезбеђење очувања шумског фонда, као и очување и унапређење шумске фауне и спречавање 
криволова, заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију и становника 

15.1 Заштита и презентација непокретних културних добара и њихове заштићене 
околине   

1.2 
1.3 
5.1 
6.1 
7.2 

Р+3МД 

Могућ дуготрајан позитиван утицај великог интензитета и регионалног распростирања планског решења на одрживо коришћење природних 
вредности, очување и унапређење главних (природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика очување, презентацију и 
адекватно коришћење НКД и очување етно-фолклорног наслеђа, заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију и 
становника и очување шума које припадају категорији заштићених природних добара 
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На основу идентификације и евалуације стратешки значајних утицаја планских решења на 
животну средину и одрживи развој могуће је закључити да ће следећа решења остварити веће 
позитивне или негативне утицаје на циљеве стратешке процене и то: 

• Рурална рејонизација и одрживо коришћење и заштита пољипривредног земљишта 
имаће значајнији дуготрајни регионални позитивни утицај на очување и унапређење главних 
(природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика. 

• Развој и реструктурирање пољопривредног сектора може имати дуготрајан делимично 
повољан утицај планског решења на смањење коришћења неадекватних хемикалија у 
пољопривреди. 

• Одрживо коришћење и заштита шумског земљишта и шума може имати дуготрајне 
позитивне утицаје регионалног и локалног карактера на очување и унапређење главних 
(природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика, на смањење нивоа емисије 
штетних материја у ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину, на умањење ефеката 
ерозије земљишта и ублажавање ефеката елементарних непогода, на заштиту здравља 
становника и стварање услова за одмор и рекреацију и на обезбеђење очувања шумског фонда 
од непланиране сече и на очување шума које припадају категорији заштићених природних 
добара. 

• Развој ловства може имати локални позитивни утицај на очување и унапређење шумске 
фауне и спречавање криволова. 

• Заштита квалитета вода имаће могућ дуготрајан позитивни регионални утицај планског 
решења на очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности, и на заштиту 
здравља становништва и стварање услова за одмор и рекреацију и могућ дуготрајан локални 
позитивни утицај на повећање уредног снабдевања водом и обезбеђивање канализације за 
кориснике водовода и обезбеђивање пречишћавања отпадних вода, побољшање санитације 
насеља и унапређење квалитета вода према прописаним класама, као и умањење ефекта 
ерозије земљишта. 

• Заштита од вода може имати дуготрајни позитивни утицај локалног карактера планског 
решења на умањење ефекта ерозије земљишта и ублажавање ефеката елеметарних непогода, 
као и заштиту здравља становништва и стварање услова за одмор и рекреацију. 

• Експлоатација минералних сировина и интензивирање геолошких истраживања у 
перспективним подручјима може резултирати дуготрајним већим негативним утицајем на 
очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности, на смањење нивоа 
емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину и умањење 
ефеката ерозије земљишта и ублажавање ефеката елементарних непогода, као и на смањење 
буке и вибрација у оквиру изграђених простора. Наведене негативне утицаје могуће је 
умањити или неутралисати спровођењем мера, које су дате у поглављу 3.7 овог Извештаја. 

• Санирање деградиране, загађене и девастиране површине око постојећих рударских 
објеката и развој пројеката који минимално угрожавају животну средину, применом 
тзв. „зеленог инжењерства“ и „техологија без или са минимумом отпадака“ може имати 
дуготрајан позитиван утицај регионалног карактера на смањење нивоа емисије штетних 
материја у ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину и на унапређење квалитета 
земљишта девастираног експлоатацијом минералних сировина.  

• Демографска обнова ће имати вероватан дуготрајан утицај регионалног карактера на 
очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности, очување, презентацију и 
адекватно коришћење НКД и очување етно-фолклорног наслеђа, унапређење информисаности 
јавности о питањима животне средине и успостављање система мониторинга параметара 
животне, као и на унапређење финансирања заштите животне средине 

• Развој људских ресурса и развој јавних служби, посебно њихове доступности у руралним 
подручјима ће имати вишеструке извесне позитивне ефекте регионалног карактера на очување и 
унапређење специјске, генетичке и екосистемске разноврсности, очување, презентацију и 
одрживо коришћење природних вредности, очување и унапређење главних (природних, 
културних и антропогених) елемената предеоног лика, обезбеђивање прикупљања отпада у 
руралним подручјима, смањење количине опасног отпада и транспорт на трајна складишта за 
одлагање отпада, мониторинг и контролу зрачења на целом подручју плана, очување, 
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презентацију и адекватно коришћење НКД и етно фолклорног наслеђа, унапређење 
енергетске ефикасности применом чисте енергије, смањење коришћења неадекватних 
агрохемикалија у пољопривреди, повећање уредног снабдевања водом и обезбеђивање 
канализације за кориснике водовода, обезбеђивање пречишћавања отпадних вода, 
побољшање санитације насеља и унапређење квалитета вода према прописаним класама. 

• Интеграција, функционална међузависност и функционално повезивање насељских и 
просторних система може имати дуготрајан позитивни регионални утицај на смањење 
количине опасног отпада и транспорт на трајна складишта за одлагање отпада, обезбеђивање 
прикупљања отпада у руралним подручјима и одлагање на регионалне депоније и повећање 
уредног снабдевања водом и обезбеђивање канализације за кориснике водовода. 

• Очување и трансформација руралних насеља и подручја може имати дуготрајан 
позитивни регионални утицај на унапређење главних (природних, културних, антропогених) 
елемената предеоног лика и очување, презентацију и адекватно коришћење НКД и очување 
етно-фолклорног наслеђа. 

• Привредни развој и опремање и реализација нових производних капацитета и улазних 
инвестиција може имати негативне утицаје мањег интензитета на смањење нивоа емисије 
штетних материја у ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину, на заштиту здравља 
становника и стварање услова за одмор и рекреацију, смањење буке и вибрација у оквиру 
изграђених простора, обезбеђење очувања шумског фонда, као и очување шума које 
припадају категорији заштићених природних добара, али и позитивне утицаје већег 
интензитета на унапређење информисаности јавности о питањима животне средине и 
успостављање система мониторинга параметара животне средине и на унапређење 
финансирања заштите животне средине. 

• Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору може генерисати дуготрајне 
позитивне регионалне ефекте на очување, презентацију и одрживо коришћење природних и 
непокретних културних вредности и заштиту здравља становника и дуготрајан  позитивни 
локални утицај планског решења на очување објеката народног градитељства 

• Реализација првих сегмената туристичке понуде и инфраструктуре може генерисати 
дуготрајне позитивне регионалне ефекте на очување, презентацију и одрживо коришћење 
природних и непокретних културних вредности и заштиту здравља становника стварање 
услова за одмор и рекреацију, као и дуготрајан позитивни локални утицај планског решења на 
очување објеката народног градитељства. С друге стране, реализација туристичке понуде, уз 
неспровођење планских мера може имати дуготрајни негативни утицај локалног типа на 
обезбеђивање одговарајућег квалитета ваздуха смањење емисије угљен диоксида у зони 
државних пруга и путева. 

• Израда развојних докумената и сарадња субјеката развоја туризма може генерисати 
дуготрајне позитивне регионалне ефекте на очување, презентацију и одрживо коришћење 
природних и непокретних културних вредности и заштиту здравља становника и стварање 
услова за одмор и рекреацију и унапређење информисаности јавности о питањима животне 
средине и успостављање система мониторинга параметара животне средине и позитивни 
локални утицај планског решења на очување објеката народног градитељства и успостављање 
система мониторинга параметара животне средине 

• Повећање саобраћајне доступности подручја Просторног плана и подизање квалитета 
саобраћаја на државним путевима I реда, комплетирање мреже (реконструкција и 
изградња), модернизација, рехабилитација, и појачано одржавање на државним 
путевима II реда и општинским - локалним путевима, усмеравање утицаја саобраћајне 
инфраструктуре на процесе урбанизације, развој урбаних центара и система насеља и 
ублажавање демографског пражњења подручја Јужне Србије и модернизација пруге Е-
85 у складу са европским захтевима за саобраћај возовима великих брзина могу имати 
дуготрајне негативне ефекте малог интензитета и регионалног карактера на очување и 
унапређење генетичке, специјске и екосистемске разноврсности, као и очување, презентацију 
и одрживо коришћење природних вредности, очување и унапређење главних (природних, 
културних, антропогених) елемената предеоног лика и смањење нивоа емисије штетних 
материја у ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину, као и дуготрајне позитивне 
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утицаје већег интензитета и регионалног карактера на смањење количине опасног отпада и 
транспорт на трајна складишта за одлагање отпада, обезбеђивање прикупљања отпада у 
руралним подручјима и одлагање на регионалне депоније. 

• Фазни развој система водоакумулација имаће вероватан дуготрајан позитиван регионални 
утицај планског решења на очување и унапређење главних елемената предеоног лика, 
унапређење енергетске ефикасности применом чисте енергије, повећања уредног снабдевања 
водом и обезбеђивања канализације за кориснике водовода. 

• Побољшање и развој система водоснабдевања и развој система за обезбеђење воде за 
техничке потребе, заштита и уређење водног земљишта имаће вероватан дуготрајан 
позитиван регионални утицај планског решења на повећање уредног снабдевања водом и 
обезбеђивања канализације за кориснике водовода и заштиту здравља становника и стварање 
услова за одмор и рекреацију. 

• Развој система за каналисање и пречишћавање отпадних вода традиционалних насеља и 
нових туристичких центара и туристичких насеља имаће вероватан дуготрајан позитиван 
регионални утицај планског решења обезбеђивање пречишћавања отпадних вода, побољшање 
санитације насеља и унапређења квалитета воде према прописаним класама и заштиту 
здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију. 

• Изградња, реконструкција и проширење мреже електроенергетске мреже и објеката 
може имати дуготрајан веома позитиван утицај локалног карактера на заштиту здравља 
становништва и стварање услова за одмор и рекреацију и дуготрајан негативан утицај малог 
интензитета и регионалног карактера на очување и унапређење генетичке, специјске и 
екосистемске разноврсности , као и очување, презентацију и одрживо коришћење природних 
вредности,  очување и унапређење главних (природних, културних, антропогених) елемената 
предеоног лика. 

• Развој гасоводне инфраструктуре и употреба ОИЕ може имати дуготрајан веома 
позитивни утицај локалног типа на унапређење енергетске ефикасности применом чисте 
енергије, смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не угрожава 
животну средину и заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију. 

• Побољшање постојећег стања телекомуникационе инфраструктуре, проширење мреже 
телекомуникационе инфраструктуре и развој поштанске мреже могу имати већи 
позитивни утицај локалног карактера на заштиту здравља становника и стварање услова за 
одмор и рекреацију и мањи негативни дуготрајни утицај локалног карактера на смањење буке 
и вибрација у овкиру изграђеног простора, али и позитивни утицај на унапређење 
информисаности јавности о питањима животне средине и успостављање система мониторинга 
параметара животне средине. 

• Интегрално управљање комуналним отпадом и управљање опасним отпадом на 
територији Јабланичког и Пчињског округа могу имати дуготрајни позитивни утицај 
регионалног карактера на очување и унапређење главних (природних, културних, 
антропогених) елемената предеоног лика, на заштиту здравља становника, стварање услова за 
одмор и рекреације, смањење количине опасног отпада и транспорт на трајна складишта за 
одлагање отпада. 

• Заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара, идентификација 
и резервација просторних целина са посебним природним вредностима и 
установљавање заштићених природних добара различите врсте и предузимање низа 
активности на међународној афирмацији заштите природних вредности имаће дуготрајан 
позитиван регионални утицај на очување и унапређење генетичке, специјске и екосистемске 
разноврсности , као и очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности, 
очување и унапређење главних (природних, културних, антропогених) елемената предеоног 
лика, мониторинг и контролу јонизујућег зрачења и очување шума које припадају категорији 
заштићених природних добара, обезбеђење очувања шумског фонда, као и очување и 
унапређење шумске фауне и спречавање криволова, заштиту здравља становника и стварање 
услова за одмор и рекреацију и становника. 

• Заштита и презентација непокретних културних добара и њихове заштићене околине 
може имати дуготрајан позитиван утицај великог интензитета и регионалног распростирања 
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на одрживо коришћење природних вредности, очување и унапређење главних (природних, 
културних, антропогених) елемената предеоног лика очување, презентацију и адекватно 
коришћење НКД и очување етно-фолклорног наслеђа, заштиту здравља становника и 
стварање услова за одмор и рекреацију и становника и очување шума које припадају 
категорији заштићених природних добара. 

• Унапређење и заштита квалитета животне средине генерисаће веома позитивне ефекте 
локалног и регионалног карактера на готово све параметре и циљеве стратешке процене 
утицаја на животну средину. 

• Ревитализација простора угроженог НАТО бомбардовањем имаће вероватан дуготрајан 
позитивни регионални утицај на очување, презентацију и одрживо коришћење природних 
вредности, смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не угрожава 
животну средину, заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију и 
мониторинг и контролу јонизујућег зрачења. 

• Заштита квалитета живота имаће дуготрајан позитивни регионални утицај на смањење 
нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину, 
заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију, смањење буке и 
вибрација у оквиру изграђеног простора, мониторинг и контролу јонизујућег зрачења и 
унапређење информисаности јавности о питањима животне средине и успостављање система 
мониторинга параметара животне средине и на унапређење финансирања заштите животне 
средине и дуготрајан позитивни утицај локалног типа на смањење коришћења неадекватних 
агрохемикалија у пољопривреди, повећање уредног снабдевања водом и обезбеђивање 
канализације за кориснике водовода, обезбеђивање пречишћавања отпадних вода, 
побољшање санитације насеља и унапређење квалитета вода према прописаним класама. 

• Превенција ризика од удеса и акцидената имаће дуготрајан позитиван утицај регионалног 
карактера на очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности, смањење 
нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину, 
смањење количине опасног отпада и транспорт на трајна складишта за одлагање отпада, 
заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију, мониторинг и 
контролу јонизујућег зрачења и унапређење информисаности јавности о питањима животне 
средине и успостављање система мониторинга параметара животне средине и на унапређење 
финансирања заштите животне средине и вероватан изразито позитивни утицај локалног типа 
планског решења на смањење коришћења неадекватних агрохемикалија у пољопривреди и 
обезбеђивање пречишћавања отпадних вода. 

 
3.6.4 Идентификација и евалуација стратешки значајних утицаја планских решења на животну 
средину и одрживи развој 

Поред наведених систематизација утицаја планских решења на животну средину, могуће је извршити 
и детерминисање утицаја Плана у односу на врсту, дужину трајања утицаја, развој утицаја, извор, 
реверзибилност утицаја, могућност интервенције, односно анулирања утицаја, трајање, континуитет, 
важност утицаја или степен неопходне интервенције. 

Ефекте, односно утицаје, у складу са претходно наведеном категоризацијом можемо сврстати у 
неколико категорија и то7: 

1) у односу на врсту утицаја: 
 -позитивни (+) (они који се сматрају позитивним са становишта стручне и научне јавности, 
становника, у контексту комплетних економских и еколошких анализа његових предности), 
 -негативни (-) (они чије дејство изазива девастацију естетских, природних и културних 
вредности, или пораст загађења било ког од параметара животне средине), 
 -нулти (Null - 0) (они који се не могу сматрати ни позитивним ни негативним); 

2) у односу на дужину трајања утицаја: 
 -привремени (TEM) (чији утицај траје краћи временски период), 

                                                 
7 Вредновање је извршено на основу SOTAVENTO методе примењене приликом формирања еолских поља у Шпанији 
http://www.sotaventogalicia.com/index.php 
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 -трајни (PEM) (чији утицај има изузетно дуг временски период); 

3) у односу на развој утицаја: 
 -једноставни (SIM) (чији утицај има ефекат само на локалном, индивидуалном нивоу, без 
опасности од изазивања споредних ефеката), 

-кумулативни ефекти (CUM) (настају када појединачна планска решења немају значајан 
утицај, а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат; као пример се 
може навести загађивање ваздуха, вода или пораст нивоа буке), 

-синергетски ефекти (SIN) (настају у интеракцији појединачних утицаја који производе 
укупни ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја; синергетски ефекти се најчешће 
манифестују код људских заједница и природних станишта); 

4) у односу на извор утицаја: 
 -директни (DIR) (чији се утицај огледа кроз тренутну манифестацију на неки параметар 
животне средине, 
 -индиректни (IND) (чији се утицај огледа кроз посредно деловање на поједине параметре 
животне средине); 

5) у односу на реверзибилност: 
 -реверзибилни (REV) (чији утицај животна средина може неутралисати у средњерочном 
периоду, путем сопствених механизама), 
 -нереверзибилни (IRV) (када је утицај толико јак да су потребне изузетно велике 
интервенције да би се вратило постојеће стање); 

6) у односу на могућност анулирања утицаја: 
 -утицаји који могу бити неутрализовани (REC) (када је утицај могуће неутрализовати путем 
природних или антропогених интервенција), 
 -утицаји који не могу бити неутрализовани (IRC) (када је утицај толико изражен да је 
немогуће неутралисати га чак ни интервенцијом човека; 

7) у односу на трајност утицаја: 
 -периодичан (PER) (када је утицај дуготрајан и континуалан), 
 -нерегуларан (IRG) (када је утицај инцидентан, односно када се дешава без репетитивности 
или фазности); 

8) у односу на континуитет утицаја: 
 -континуалан (CON) (када се промене дешавају у континуитету без наглих и нерегуларних 
манифестација), 
 -дисконтинуални (DIS) (када се алтерације дешавају дисконтинуално); 

9) у односу на важност: 
 -изразито мали значај (VERY LOW), 
 -мали значај (LOW), 
 -средњи значај (MEDIUM), 
 -велики значај (HIGH), 
 -врло велики значај (VERY HIGH); 

10) у односу на степен неопходне интервенције: 
 -подношљив (COMP) (када је могућност  неутрализовања утицаја тренутна након прекида 
утицаја и није неопходна интервенција човека), 
 -умерен (MOD) (када постоји могућност неутрализације утицаја, али уз помоћ антропогеног 
фактора), 
 -јак (SEVE) (када неутрализација утицаја захтева већи степен интервенције и дужи период 
опоравка параметара природе), 
 -критичан (CRITICAL) (то су утицаји чији је значај толико велики да изазивају трајну 
девастацију природних вредности, без могућности опоравка). 

На основу наведене систематизације утицаја извршено је и њихово вредновање у односу на планска 
решења прве етапе реализације Плана до 2014. године. 
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Табела 13  Идентификација и евалуација стратешки значајних утицаја планских решења на животну средину и одрживи развој према SOTAVENTO методи 

Идентификација и евалуација значајних утицаја 
Ознака Планско решење 

Ознака циља СПУ Ранг 

1.3 +, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, LOW, COMP 
1.1 Рурална рејонизација 

4.2 +, PEM, CUM, IND, REV, REC, CON, MEDIUM, MOD 

1.3 +, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, LOW, COMP 
1.2. Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта 

3.1 +, PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 

3.1 +, PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, MOD, COMP 
1.3 Развој и реструктурирање пољопривредног сектора 

8.2 +, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, LOW, COMP 

1.1 +, PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 

1.2 +, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 

1.3 +, PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDUIM, MOD 

2.3 +, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 

3.5 +, PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, HIGH, MOD 

6.1 +, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 

7.1 +, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 

2.1 Одрживо коришћење и заштита шумског земљишта и шума  

7.3 +, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, HIGH, MOD 

6.1 +,PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 2.2 Развој ловства 
7.3 +, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 

1.2 
6.1 

+, PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 

3.1 Заштита квалитета вода 3.2 
3.3 
3.5 

+, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 

3.2 Заштита од вода 3.5 
6.1 

+, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 

1.1 
1.3  

-, PEM, SIN, IND, IRV, REC, PER, CON, HIGH, SEVE 

1.2 -, PEM, SIN, IND, IRV, REC, PER, CON, MEDIUM, SEVE 

2.3 
3.5 

-, PEM, CUM, DIR, REV, REC, IRG, DIS, MEDIUM, MOD 
4.1 Експлоатација минералних сировина и интензивирање геолошких истраживања 

у перспективним подручјима 

6.2 -, TEM, SIM, DIR, REV, REC, IRG, DIS, MEDIUM, MOD 

1.3 +, PEM, CUM, IND, REV, PER, CON, HIGH, MOD 

2.3 -, PEM, CUM, DIR, REV, REC, IRG, DIS, MEDIUM, MOD 

3.6 +,PEM, CUM, DIR, REV, REC, REG, CON, MEDIUM, SEVE 
4.2 

Санирање деградиране, загађене и девастиране површине око постојећих 
рударских објеката и развој пројеката који минимално угрожавају животну 
средину, применом тзв. „зеленог инжењерства“ и „техологија без или са 
минимумом отпадака“ 

4.3. +, PEM, SIN, IND, REV, REC, REG, CON, MEDIUM, MOD 

1.2 +, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 

5.1 +, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 

8.1 +, PEM, SIM, IND, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 
5.1 Демографска обнова  

8.2 +, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 

5.2 Развој људских ресурса 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3,5 
3.6 
4.1 
5.2 
6.1 

+, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, HIGH, MOD 
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1.1 
1.3 
4.2 
4.3 
8.1 
8.2 

+, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 

Идентификација и евалуација значајних утицаја 
Ознака Планско решење 

Ознака циља СПУ Ранг 

5.3 Интеграција, функционална међузависност и функционално повезивање 
насељских и просторних система 

3.2 
4.2 
4.3 

+, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, LOW, MOD 

5.4 Очување и трансформација руралних насеља и подручја 1.3 
5.1 

+, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON,LOW, MOD 

1.1 
1.2 
1.3 
4.2 
4.3 
5.1 
6.3 

+, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, HIGH, MOD 
 

5.5 Развој јавних служби, посебно њихове доступности у руралним подручјима 

2.2 
3.1 
3.2 
3.3 

 

+, PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 
 

2.3 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 

-,PEM, CUM, DIR, REV, REC, IRG, DIS, MEDIUM, MOD 
6.1 Привредни развој 

8.1 
8.2 

+, PEM, CUM, IND, REV, REC, REG, CON, MEDIUM, MOD 

2.3 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 

-,PEM, CUM, DIR, REV, REC, IRG, DIS, MEDIUM, MOD 

6.2 Опремање  и реализација нових производних капацитета и улазних инвестиција 
4.2 
4.3 
8.1 
8.2 

+, PEM, CUM, IND, REV, REC, REG, CON, MEDIUM, MOD 

1.2 
5.1 
6.1 

+, PEM, CUM, IND, REV, REC, REG, CON, MEDIUM, MOD 7.1 Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору 

5.2 +, PEM, SIM, IND, REV, REC, REG, CON, MEDIM, MOD 

1.2 
5.1 
6.1 

+, PEM, CUM, IND, REV, REC, REG, CON, MEDIUM, MOD 

7.2 Реализација првих сегмената туристичке понуде и инфраструктур 2.1 
 
 
 
 

-, PEM, SIM, IND, REV, REC, REG, CON, MEDIUM, COMP 
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Идентификација и евалуација значајних утицаја 
Ознака Планско решење 

Ознака циља СПУ Ранг 

1.2 
5.1 
6.1 
8.1 

+, PEM, CUM, IND, REV, REC, REG, CON, MEDIUM, MOD 
7.3 Израда развојних докумената и сарадња субјеката развоја туризма 

5.2 
8.2 

+, PEM, CUM, IND, REV, REC, REG, CON, LOW, COMP 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
2.3 

-, PEM, CUM, DIR REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 
8.1 Повећање саобраћајне доступности подручја Просторног плана и подизање 

квалитета саобраћаја на државним путевима I реда 

4.2 
4.3 

+, PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, HIGH, MOD 

1.1 
1.2 
1.3 

 

-, PEM, CUM, DIR REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 

4.2 
4.3 

+, PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, HIGH, MOD 

8.2 
Комплетирање мреже (реконструкција и изградња), модернизација, 
рехабилитација, и појачано одржавање на државним путевима II реда и 
општинским-локалним путевима 

2.1 
2.3 

-, PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 

1.1 
1.2 
1.3 
2.3 

-, PEM, CUM, DIR REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 
8.3 

Усмеравање утицаја саобраћајне инфраструктуре на процесе урбанизације, 
развој урбаних центара и система насеља и ублажавање демографског 
пражњења подручја Јужне Србије 

4.2 
4.3 

+, PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, HIGH, MOD 

2.1 
2.3 

-, PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 

1.1 
1.2 
1.3 

-, PEM, CUM, DIR REV, REC, PER, CON, MEDIUM, MOD 

4.2 
4.3 

+, PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, HIGH, MOD 

8.4 Модернизација пруге Е-85 у складу са европским захтевима за саобраћај 
возовима великих брзина 

8.1 
8.2 

+, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON,LOW, COMP 

9.1. Фазни развој система водоакумулација  
 

1.3 
2.2 
3.2 

+, PEM, CUM, IND, REV, REC, REG, CON, LOW, COMP 

9.2 Побољшање и развој система водоснабдевања 
 

3.2 
6.1 

+, PEM, CUM, DIR, REV, REC, REG, CON, LOW, COMP 

9.3 
Развој система за каналисање и пречишћавање отпадних вода традиционалних 
насеља и нових туристичких центара и туристичких насеља 
 

3.3 
6.1 

+, PEM, CUM, DIR, REV, REC, REG, CON, LOW, COMP 

9.4 
Развој система за обезбеђење воде за техничке потребе, заштита и уређење 
водног земљишта 
 

3.2 
6.1 

+, PEM, CUM, DIR, REV, REC, REG, CON, LOW, COMP 

6.1 +,PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, LOW, COMP 

10.1 Изградња електроенергетске мреже и објеката 1.1 
1.2 
1.3 

-, PEM, SIM, IND, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 



 64

Идентификација и евалуација значајних утицаја 
Ознака Планско решење 

Ознака циља СПУ Ранг 

6.1 +,PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, LOW, COMP 

10.2 
Проширење мреже напојних и дистрибутивних електроенергетских објеката и 
реконструкција мреже напојних и дистрибутивних електроенергетских објеката   
 

1.1 
1.2 
1.3 

-, PEM, SIM, IND, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 

2.2 +, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, HIGH, COMP 
10.3 Развој гасоводне инфраструктуре 

6.1 +,PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, LOW, COMP 

10.4 Употреба ОИЕ 
2.2 
2.3 
6.1 

+, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, HIGH, COMP 

6.1 +,PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, LOW, COMP 11.1 Побољшање постојећег стања телекомуникационе инфраструктуре 
6.2 -, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, LOW, COMP 

11.2 Проширење мреже телекомуникационе инфраструктуре  6.1 +,PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, LOW, COMP 

  6.2 -, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, LOW, COMP 

11.3 Развој поштанске мреже  8.1 +, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 

4.1 
4.2 
6.1 

+, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, HIGH, MOD 12.1 Интегрално управљање комуналним отпадом 

1.3 +, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 

1.3 
2.3 

+, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 
12.2 Управљање опасним отпадом на територији Јабланичког и Пчињског округа 

4.3 
6.1 

+, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, HIGH, MOD 

2.3 
3.1 
3.2 
3.3 
6.1 

+,PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 
 

13.1 Унапређења и заштите квалитета животне средине 

1.1 
1.2 
3.6 
4.1 
4.2 
4.3 
6.3 
7.1 
7.2 
8.1 
8.2 

+,PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, HIGH, COMP 
 

13.2 Ревитализација простора  угроженог НАТО бомбардовањем 

1.2 
2.3 
6.1 
6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+, PEM, CUM, DIR, REV, REC, PER, CON, HIGH, COMP 
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Идентификација и евалуација значајних утицаја 
Ознака Планско решење 

Ознака циља СПУ Ранг 

13.3 Заштита квалитета живота 

2.3 
6.1 
6.2 
6.3 
8.1 
8.2 

+,PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, HIGH, COMP 
 

13.4 Превенција  ризика од удеса и акцидената 

1.2 
2.3 
4.3 
6.1 
6.3 
8.1 
8.2 

+, PEM, CUM, IND, REV, REC, IRG, DIS, MEDIUM, MOD 

2.3 
3.6 
6.1 
7.1 
7.3 

+,PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 

14.1 Заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара     
1.1 
1.2 
1.3 
6.3 
7.2 

+, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 

14.2 Идентификација и резервација просторних целина са посебним природним 
вредностима и установљавање заштићених природних добара различите врсте 

1.1 
1.2 
1.3 
6.3 
7.1 
7.2 
7.3 

+,PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 

14.3 Предузимање низа активности на међународној афирмацији заштите природних 
вредности 

1.1 
1.2 
1.3 
6.1 
6.3 
7.1 
7.2 
7.3 

+, PEM, SIM, DIR, REV, REC, PER, CON, MEDIUM, COMP 

15.1 Заштита и презентација непокретних културних добара и њихове заштићене 
околине   

1.2 
1.3 
5.1 
6.1 
7.2 

+, PEM, CUM, IND, REV, REC, PER, CON, LOW, COMP 
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3.6.5 Резиме значајних утицаја Плана 

Реализација Просторног плана неће имати значајније неповољне односно неприхватљиве ефекте на 
животну средину који се не могу контролисати и који доводе у питање обележја и вредности природе 
и квалитет животне средине, са становишта националних прописа и стандарда и међународних 
препорука и не индикује ризик  угрожавања здравља људи. Ефекти појединих планских решења који, 
према овој Стратешкој процени могу индиковати негативне утицаје, могу бити неутрализовани 
применом мера из поглавља 3.7. овог Извештаја. Они не проузрокују дуготрајне, критичне и ефекте 
који не могу бити неутрализовани дејством човека. 

На основу спроведених оцена утицаја могуће је детерминисати планска решења која би, без примене 
мера и инструмената овог Регионалног просторног плана и Стратешке процене утицаја на животну 
средину, изазвала изразито негативне ефекте и то: 

1. Експлоатација минералних сировина и интензивирање геолошких истраживања у 
перспективним подручјима 
Наведено планско решење може имати: 

• негативне, синергетске, индиректне, нереверзибилне, периодичне, континуалне утицаје 
великог интензитета који је могуће неутрализовати путем интервенције човека на очување и 
унапређење специјске, генетичке и екосистемске разноврсности и главних елемената 
предеоног лика. 

• негативне, континуалне ефекте локалног карактера, нереверзибилне, периодичне и 
континулане на очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности 

• негативне, кумулативне, директне, реверзибилне, нерегуларне и дисконтинуалне утицаје 
средњег интензитета на смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не 
угрожава животну средину и умањење ефеката ерозије земљишта 

• негативне привремене, директне, реверзибилне нерегуларне и дисконтинуалне ефекте 
локалног карактера на смањење буке и вибрација у оквиру изграђених простора. 

2. Привредни развој и опремање и реализација нових производних капацитета и улазних 
инвестиција 
Наведена планска решења могу имати: 

• негативне периодичне, директне, реверзибилне, нерегуларне и дисконтинуалне ефекте средње 
јачине на смањење нивоа емисије штетних материја у ваздуху до нивоа који не угрожава 
животну средину, на заштиту здравља становника и стварање услова за одмор и рекреацију, 
смањење буке и вибрација у оквиру изграђених простора, обезбеђење очувања шумског 
фонда, као и очување шума које припадају категорији заштићених природних добара, али и 
позитивне утицаје већег интензитета на унапређење информисаности јавности о питањима 
животне средине и успостављање система мониторинга параметара животне средине и на 
унапређење финансирања заштите животне средине. 

• негативне, кумулативне, индиректне, реверзибилне континуалне утицаје средње јачине на 
унапређење информисаности јавности о питањима животне средине и успостављање система 
мониторинга параметара животне средине и на унапређење финансирања заштите животне 
средине. 

3. Реализација првих сегмената туристичке понуде и инфраструктуре 
Наведено планско решење може имати 

• негативне, кумулативне ефекте дужег трајања, реверзибилног карактера, средњег значаја, који 
се уз примену адекватних мера могу неутрализовати или након прекида утицаја, или дејством 
човека. 

4. Повећање саобраћајне доступности подручја Просторног плана и подизање квалитета саобраћаја 
на државним путевима I реда, комплетирање мреже (реконструкција и изградња), модернизација, 
рехабилитација, и појачано одржавање на државним путевима II реда и општинским-локалним 
путевима и усмеравање утицаја саобраћајне инфраструктуре на процесе урбанизације, развој 
урбаних центара и система насеља и ублажавање демографског пражњења подручја Јужне 
Србије 
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Наведена планска решења могу имати: 
• негативни, кумулативни, директни, реверзибилни, периодични, континуални утицај, средњег 

интензитета на очување и унапређење генетичке, специјске и екосистемске разноврсности, 
као и очување, презентацију и одрживо коришћење природних вредности, очување и 
унапређење главних (природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика и 
обезбеђење задовољавајућег квалитета ваздуха смањењем емисије СО2 из индивидуалних 
возила у зони аутопута и државних путева I и II реда и смањење нивоа емисије штетних 
материја у ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину. 

5. Модернизација пруге Е-85 у складу са европским захтевима за саобраћај возовима великих 
брзина 
Наведено планско решење може имати: 

• негативни, кумулативни, директни, реверзибилни, континуални утицај средњег интензитета 
на обезбеђење задовољавајућег квалитета ваздуха смањењем емисије СО2 из индивидуалних 
возила у зони аутопута и државних путева првог и другог реда и смањење нивоа емисије 
штетних материја у ваздуху до нивоа који не угрожава животну средину, 

• негативни, кумулативни, директни, реверзибилни, континуални утицај средњег интензитета 
на очување и унапређење генетичке, специјске и екосистемске разноврсности, као и очување, 
презентацију и одрживо коришћење природних вредности, очување и унапређење главних 
(природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика. 

6. Изградња, проширење и реконструкција електроенергетске мреже и објеката  
Наведено планско решење може имати: 

• негативни, локални, индиректни, реверзибилни, континуални утицај средњег интензитеа на 
очување и унапређење генетичке, специјске и екосистемске разноврсности, као и очување, 
презентацију и одрживо коришћење природних вредности, очување и унапређење главних 
(природних, културних, антропогених) елемената предеоног лика. 

С друге стране, посебни повољни/позитивни ефекти су: 
• решавање кључних проблема комуналне и саобраћајне инфраструктуре (водоснабдевање, 

канализација и пречишћавање вода, саобраћај и транспорт, адекватно управљање отпадом) 
којима ће се битно унапредити стање главних чинилаца животне средине и поправити 
естетика предела; 

• стварање техничких и организационих услова за реализацију програма очувања културне 
баштине и заштите животне средине на предметном подручју; 

• дефинисање антиерозионих мера на подручјима јаке и екцесивне ерозије; 
• дефинисање зона заштите водоизворишта на предметној територији и доследно придржавање 

уредбе о дефинисаним зонама; 
• унапређење живота становника у ободном, руралном подручју кроз развој туризма и 

пољољопривреде и мере планског уређења и комуналног опремања. 

На основу наведене анализе могуће је закључити да је велики број позитивних утицаја планских 
решења на животну средину, али да има и утицаја који зависе од примене решења и мера заштите. 
Велики број решења са позитивним утицајем показује висок степен одрживости Плана, док утицаји 
који зависе од примене решења и мера заштите показују да превиђени развој мора бити праћен 
адекватном заштитом животне средине, посебно у еколошки угроженим подручјима (зоне 
инфраструктурних коридора, ерозиона подручја, подручја контаминирана током НАТО 
бомбардовања). 
Кумулативни утицаји, који настају као резултат збира постојећих и утицаја Плана на животну 
средину приказани су у Табели 14. 
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Табела 14  Кумулативни утицаји Стратегије на животну средину 
Циљ Стратешке 

процене 
Кумулативни утицаји Стратегије 

 
1. Заштита и одрживо коришћење природних вредности 
 

Планирани развој инфраструктурних коридора, привреде, 
развој МСП и туризма, може довести до кумулативне 
загађености ваздуха, вода и земљишта, посебно у 
подручјима већ загађене и животне средине под притиском 
и у осетљивим подручјима Плана. Са друге стране,квалитет 
ваздуха, вода и земљишта у погледу кумулативних утицаја 
може бити очуван коришћењем утврђивањем саобраћајних 
режима у зони аутопута, државних путева првог и другог 
реда, железнице, обновљивих енергетских извора, 
рационалнијом и контролисаном експлоатацијом сировина, 
унапређењем управљања отпадом и равномерним развојем у 
мрежи насеља. 

2. Смањење 
загађивања и 
притиска на животну 
средину 
 

Кумулативан позитиван утицај на ове циљеве Стратешке 
процене имају решења Плана у области равномерног развоја 
мреже насеља, унапређење саобраћајне повезаности, 
равномернији размештај становништва, 
унапређење квалитета живота и уравнотежен урбани и 
развој села. С друге стране кумулативни притисци изражени 
кроз јонизујућа зрачења могу се неутралисати 
успостављањем система 24-часовног мониторинга на 
планском подручју и деконтаминацијом средина које су 
изложене радијационом зрачењу 

3. Унапређење 
управљања отпадом и 
коришћења 
минералних, водних  
енергетских ресурса 
 

Кумулативан позитиван утицај на ове циљеве Стратешке 
процене имају решења у области рационалне експлоатације 
водних ресурса, минералних сировина и обновљивих извора 
енергије док решења у области веће експлоатације 
минералних сировина, и развоја туризма могу имати 
кумулативне утицаје који зависе од примењених решења и 
мера заштите 

 
3.7 Опис мера за предупређење и смањење негативних и повећање позитивних утицаја 
на животну средину 
Планска решења РПП ЈП заснивају се првенствено на заштити и унапређењу квалитета животне 
средине и културне баштине у складу са одрживим развојем пољопривреде, туризма експлоатације 
минералних сировина, развоја МСП и на овом подручју. Просторни план такође даје и сет планских 
мера и правила за уређење и коришћење простора и грађење на овом подручју. Наведене мере 
исказане су детаљније кроз планске циљеве и препоруке за приступ изради и процени утицаја 
планова, програма и пројеката на нижем хијерархијском нивоу. 

1) Заштита природе и природних вредности 
Зaштитa вaздухa 
Oчувaњe квaлитeтa вaздухa нa пoдручjу Плана и oствaривaњe вишeг квaлитeтa вaздухa у свим 
општинама Јужног Поморавља зaснивaћe сe нa примeни слeдeћих прaвилa и мeрa зaштитe зa: 
1) прописивање граничних вредности емисија загађујућих материја из стационарних и покретних 
извора загађивања од стране локалних јединица управе, на основу утврђених националних емисија; 
2)  смaњeњe нивoa eмисиje из пoстojeћих извoрa зaгaђивaњa вaздухa: 

• смањењем загађења ваздуха емисијама угљен моноксида из индустријских постројења на 
планском подручју постављањем филтера; 

• примeнoм eкoлoшки пoвoљниje тeхнoлoгиje и систeмa зa прeчишћaвaњe вaздухa у 
индустриjи у циљу зaдoвoљeњa грaничних врeднoсти eмисиje; 

• смањењем емисије угљен моноксида као продукта непотпуног сагоревања фосилних горива у 
зони коридора Х и државних путева првог и другог реда; 

• прoширeњeм и тeхничким унaпрeђeњeм систeмa дaљинскoг грejaњa општинских центара и 
усклaђивaњeм рeжимa рaдa пoстojeћих кoтлaрницa сa прoписимa, као и прeлaскoм с угљa нa 
тeчнa гoривa;  

• смaњeњeм пoтрoшњe угљa и пoвeћaњeм пoтрoшњe oбнoвљивих извoрa eнeргиje зa тoплoтнe 
пoтрeбe дoмaћинстaвa; 
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3)   дефинисање правила заштите квалитета ваздуха од загађења у новим индустријским погонима:  
• обавезном израдом процене утицаја на животну средину за свако новоизграђено постројење 

(поштовање прописа у области изградње и то: висине димњака и других емитера загађења у 
ваздух, а према европским нормама); 

• ограничавањем емисије из индустрије применом најбоље доступне технологије; 
4) дефинисање система информисања јавности ажурираним подацима о концентрацијама загађујућих 

материја у ваздуху и њиховим граничним вредостима за заштиту здравља људи – 
сумпордиоксида, азотдиоксида, суспендованих честица, приземног озона и угљен моноксида; 

5) успoстaвљaњe систeмa мoнитoрингa квaлитeтa вaздухa у склaду сa Eврoпскoм дирeктивoм o 
прoцeни и упрaвљaњу квaлитeтoм aмбиjeнталнoг вaздухa (96/62/EС)8, у оквиру државне мреже 
мерних станица за мерење регионалног и прекограничног атмосферског преноса загађујућих 
материја у ваздуху и аероседиментима у оквиору међународних обавеза – у општинама Лесковац 
и Врање, као и више локалних мерних станица за фиксна мерења (на територији Прешева, 
Бујановца и Медвеђе, а по потреби и осталих општина на планском подручју) и на траси 
Коридора Х, а у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС 36/09“); 

6) дефинисање зона и агломерација за контролу квалитета ваздуха, посебно за територије Врања и 
Лесковца, на основу детаљног мониторинга и анализе квалитета ваздуха, а према Закону о 
заштити ваздуха („Службени гласник РС 36/09“); 

7) дефинисање регионалне стратегије заштите ваздуха, планова у случају прекограничног загађења, 
локалних планова квалитета ваздуха и планова оператера за смањење емисија из стационарних 
постројења. 

Зaштитa вoдa 
Зaштитa зeмљиштa и вoдa у сливним пoдручjимa река Јабланичког и Пчињског округа oд нaмeрнoг 
или случajнoг зaгaђивaњa и других утицaja кojи мoгу нeпoвoљнo дa дeлуjу нa издaшнoст извoриштa и 
здрaвствeну испрaвнoст вoдe зa пићe зaснивaћe сe нa примeни слeдeћих прaвилa и мeрa зaштитe: 
1) ширењу и модернизацији канализационе мреже насеља са одговарајућим ППОВ у општинама и 

градовима, као и у сеоским насељима у којима је могуће обавити санитацијус;  
2) заштити постојећих и планираних изворишта водоснабдевања, успостављањем одговарајућег 

режима санитарног надзора и заштите животне средине у ужој и широј зони заштите изворишта, 
као и резервацији простора за планиране акумулације;  

3) уклањању смећа са обала и из корита река чишћењем корита притока река чије су обале и дно 
озидани каменом, од муља, траве и отпада, чишћењем обала и речног басена од смећа који 
угрожава чистоћу воде – предмета од пластике, кабастог техничког отпада, грађевинског отпада, 
животињског отпада и др.; 

4) препознавању и уклањању извора загађивања река 
• успостављањем система интегралног управљања отпадом на територијама свих општина у 

складу са планским решењима; 
• спречавањем одрањања и спирања смећа у реке са постојећих сметлишта, до њиховог 

затварања и ремедијације;  
• рационалном и стручном употребом пестицида и вештачких ђубрива на сливном подручју 

постојећих и планираних водоакумулација; 
5) доследној примени Европске директиве о водама9 (2000/60/EC) у домену: 

• утврђивања и координације мера за површинске и подземне воде које припадају истом 
еколошком, хидролошком и хидрогеолошком сливу; 

• спречавања или смањења утицаја незгода код којих долази до изненадног загађивања вода; 
• одређивања општих правила за контролу загађивања и акумулирања количине воде, како би 

се осигурала еколошка одрживост слива; 

                                                 
8 Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management, Official Journal L 296, 

21/11/1996 
9  Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community 

action in the field of water policy  
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• осигуравања одговарајућих информација о планираним мерама и извештајима о напредовању 
њиховог спровођења, ради укључивања јавности у процес доношења и остваривања 
управљања речним сливовима. 

Правила и мере заштите за успостављање одговарајућих режима у ужој и широј зони заштите 
изворишта водоснабдевања из тачке 2) претходног става су следеће: 
1) за успостављање режима сталног санитарног надзора у ужој зони заштите изворишта 

• санитација свих објеката у ужој и на граници уже зоне заштите; 
• забрана изградње нових објеката који нису у функцији водоснабдевања; 
• забрана складиштења чврстог, индустријског и опасног отпада; 
• забрана транспорта опасних и штетних материја; 
• забрана примене осоке, азотних ђубрива и пестицида, док се у складу с принципима 

органске/еколошке пољопривреде дозвољава примена калијумних и фосфорних ђубрива, 
умерено торење пашњака и примена добро преврелог стајњака сваке четврте године, као и 
препарата и елементарних хемијских једињења која су дозвољена у органској пољопривреди 
за заштиту биља од болести и штеточина и за уништавање корова (сумпор, плави камен, 
натријум бикарбонат и сл.); и 

• редовна контрола коришћења и изградње простора уже зоне заштите; 
2)  за успостављање режима санитарног надзора и заштите од загађивања животне средине у широј 

зони заштите изворишта: 
• забрана изградње објеката и индустријских постројења чије отпадне материје могу да загаде 

воду или земљиште, или да угрозе безбедност цевовода и водопривредних објеката; 
• контролисана изградња осталих привредних, туристичких и других објеката под условом да 

се у њиховом пројектовању и извођењу обезбеди прикупљање и пречишћавање отпадних 
вода, у складу са стандардима прописаним законом; 

• обезбеђење прикупљања и пречишћавања отпадних вода за постојеће рударске, индустријске 
и пољопривредне објекте, у складу са законом; 

• организовано сакупљање чврстог отпада искључиво на уређеним водонепропусним 
површинама, са санитарно безбедним одношењем на регионалне санитарне депоније 
Жељковац и Метерис 2; 

• примена дозираног комплексног прихрањивања биљака у складу с резултатима хемијских и 
физичких анализа земљишта и строго контролисаном применом пестицида у режиму 
интегралне заштите биља у пољопривреди; и 

• забрана транспортовања и складиштења опасних и отровних материја. 

До привођења простора резервисаних за водоакумулације и зоне њихове уже заштите планираној 
намени успоставља се режим санитарног надзора и заштите од загађивања животне средине и 
примењују правила и мере заштите за ширу зону заштите изворишта. 

Зaштитa зeмљиштa 
Зaштитa и очување квaлитeтa зeмљиштa ће бити организована примeном наведених прaвилa и мeрa: 
1) очување економских и екосистемских функција земљишта спровођењем техничких и биолошких 

радова и мера заштите на евидентираним ерозионим теренима, у југоисточном делу планског 
подручја, приоритетно - подручја Грделичке клисуре са Врањском котлином, слив Пчиње, 
Драговиштица у горњем и средњем току и др. 

2) рекултивација постојећих сметлишта, затворених општинских депонија, комплекса и локалитета 
експлоатације минералних сировина, привремених позајмишта земље за изградњу путева; 

3) одвијање површинске експлоатације минералних сировина у границама валоризованих 
еколошких зона и постојећим границама одобрених истражних права, без отварања нових 
површина којима би се могао угрозити постојећи земљишни фонд;  

4) спречавање загађења токсичним материјама које се користе у индустрији и пољопривреди: 
лекови, боје, пестициди, минерална ђубрива; 

5) oгрaничaвaње нa нajмaњу мoгућу мeру кoришћeњa и фрaгмeнтaциje квaлитeтнoг 
пoљoприврeднoг зeмљиштa зa нeпoљoприврeднe нaмeнe, у првoм рeду зaштитoм oд трajнoг 
губиткa изгрaдњoм oбjeкaтa и инфрaструктурe; 
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6) дaвaње прeднoсти трaдициoнaлним пoљoприврeдним грaнaмa кoje имajу пoвoљнe услoвe зa 
рaзвoj и дoпринoсe oчувaњу/успoстaвљaњу мoзaичнe структурe прeдeлa; пoклaњaњeм пaжњe 
избoру oдгoвaрajућих културa и нaчину oбрaдe зeмљиштa прeмa пeдoлoшким услoвимa, нaгибу и 
eкспoзициjи тeрeнa; кaлцификaциjи кисeлих зeмљиштa; успoстaвљaњeм aнтиeрoзивнoг 
плoдoрeдa; и пoбoљшaњeм сoртнoг сaстaвa трaвних eкoсистeмa рaди пoвeћaњa њихoвe 
прoдуктивнoсти и зaштитe зeмљиштa; 

7) примeна кoнтрoлисaнoг интeгрaлнoг прихрaњивaњa и зaштитe биљa и увoђeњa мeтoдa 
oргaнскe/eкoлoшкe прoизвoдњe хрaнe; 

8) прeдузимaње мeрa зa смaњeњe ризикa oд зaгaђивaњa зeмљиштa при склaдиштeњу, прeвoзу и 
прeтaкaњу нaфтних дeривaтa и oпaсних хeмикaлиja; и 

9) припрeма прeвeнтивних и oпeрaтивних мeрa зaштитe, рeaгoвaњa и пoступaкa сaнaциje зeмљиштa 
у случajу хaвaриjскoг изливaњa oпaсних мaтeриja у oкoлину. 

Спровођење техничких и биолошких радова и мера заштите на ерозионим теренима става обухвата: 
1) техничке радове који се спроводе у циљу спречавања наглог отицања воде, заустављања њеног 

ерозионог дејства и припреме терена за подизање шумских и/или пољопривредних култура; као 
што су: контурни рустикални зидићи од камена; рустикалне преградице од камена;  

2) биолошке радове који имају улогу сузбијања ерозије земљишта и повећања способности 
земљишта за производњу биомасе; као што су: пошумљавање, мелиорација шума и шикара, 
мелиорације пашњака, подизање воћњака и винограда, малињака и гајење других 
пољопривредних култура на истерасираном земљишту, као и оснивање заједничких ливада;  

3) радове у кориту, пре свега преграде (депонијске и консолидационе) којима се постиже 
консолидација дна и обала корита; задржавање наноса и смањење продужног пада ради 
ублажавања брзине транспортне снаге воде, као и регулацију доњих токова корита које највећим 
делом треба да буду везане за израду кинета и санирање клизишта;  

4) извођење површинске и дубинске дренаже за санацију клизишта;   
5) подизање шумских појасева у заштитним зонама изнад акумулационих базена, са функцијом 

илофилтера за задржавање наноса који се спира са виших терена; у заштитне шумске засаде 
могу се укључити и одређене сорте аутохтоног, односно дивљег воћа, лековитог биља и других 
врста од значаја за прехрамбену и фармацеутску индустрију. 

Зaштитa oд букe 

На основу Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ 36/09) неопходно је 
утврђивање надлежности за спровођење мерења буке и заштите од буке у изграђеним просторима 
плана, као и коридору Х. Надлежни за ове послове су Министарство заштите животне средине и 
просторног планирања РС, које прописује мере и услове заштите од буке, као и јединице локалне 
самоуправе које утврђују мере и услове заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, 
програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у поступку стратешке процене 
утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину, односно у поступку издавања интегрисане 
дозволе за рад постројења и активности; 

Јединице локалне самоуправе су такође у обавези да изврше акустичко зонирање на својој 
територији, одређује мере забране и ограничења у складу са овим законом, обезбеђују израду 
стратешких карата буке и доносе локалне акционе планове заштите од буке у животној средини и 
врше мониторинг буке на својој територији. 

Према Закону, неопходна је израда стратешких карата буке и то нарочито за главне путеве са 
просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 3000000 возила и за главне пруге са просечним 
годишњим протоком саобраћаја већим од 30000 возова. 

Израда Стратешке карте буке за коридор Х у надлежности је Агенције за заштиту животне средине уз 
учешће надлежних органа и других субјеката у области здравља, планирања и изградње, односно 
саобраћаја. 

Будући да на предметној територији нису забележени виши нивои буке, неопходно је израдити 
Стратешке карте буке само у општинама Лесковац и Врање. 
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Јединице локалне самоуправе су, заједно за Агенцијом за заштиту животне средине и министарством 
надлежним за послове саобраћаја и привреде у обавези да израде Акциони план заштите од буке за 
друмски и железнички саобраћај на коридору Х.  

Заштита од јонизујућег зрачења 

Будући да су на деловима планског подручја (општине Прешево, Бујановац и Медвеђа) утврђене 
повећане концентрације јонизујућег зрачења, ради заштите живота и здравља људи неоподно је 
спроводити следеће мере: 

1) систематско испитивање радиоактивности у животној средини (24-часовни мониторинг 
квалитета ваздуха, воде и земљишта), 
2) увођење евиденције у изворима јонизујућег зрачења на планском подручју, 
3) утврђивање евиденције о изложености јонизујућим зрачењима становништва, 
4) лична и колективна заштита људи од јонизујућих зрачења, 
5) контрола квалитета живота становништва на основу унапред утврђених критеријума, 

Све активности на мониторингу и спровођењу мера врши Агенција за заштиту од јонизујућих 
зрачења и нуклеарну сигурност Србије. 
 
IV Смернице за израду стратешких процена на нижим 
хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на животну 
средину 
 
На основу Закона о заштити животне средине (чл. 35. и 36.), Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину и Закона о процени утицаја на животну средину, утврћују се смернице за планове 
на нижим хијерархијским нивоима. У току имплементације просторног плана обавезна је израда 
стратешких процена утицаја на животну средину за приоритетне просторне планове подручја 
посебне намене, просторне планове јединица локалне самоуправе и одговарајуће урбанистичке 
планове (за општинске центре, места за одмор и комплекс скијалишта Бесна Кобила и др.). 

За остале урбанистичке планове одлука о приступању или не приступању изради стратешке процене 
доноси се у складу са одредбама из чланова 5, 6. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја, уколико 
се конкретним планом успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката за које је 
прописана обавеза процене утицаја на животну средину, односно да се може тражити процена 
утицаја на животну средину када се налазе у обухвату заштићеног подручја и планираних за заштиту 
природних вредности, односно ако се на другом обухваћеном подручју планирају два или више 
пројеката обухваћених Уредбом о пројектима за које се израђује студија о процени утицаја на 
животну средину. 

Коначне одлуке о потреби и врсти процене утицаја планова, програма и пројеката на животну 
средину планског подручја доносиће се појединачно, на основу критеријума утврђених законом и 
подзаконским актима из домена заштите животне средине. За разлику од процене утицаја на 
животну средину (ПУ) - за коју је утврђена листа пројеката, односно објеката и радова који могу 
бити предмет такве процене и израде студије утицаја, разматрање опортуности спровођења стратешке 
процене утицаја (screening process) заснива се на генералним, флексибилним мерилима које, по 
дискреционом основу, процењују заинтересована и надлежна тела/институције. Несумњив је општи 
интерес да се те процене сведу на реалан и прагматичан оквир, уз претходно уједначавање значења и 
степена примене критеријума прописаних за СПУ (да ли план или програм представља оквир за 
развојне пројекте и друге активности, да ли утиче на друге планове и програме, да ли је меродаван за 
интеграцију заштитарских/еколошких начела у концепт одрживог развоја, да ли потенцијално изазива 
релевантне еколошке проблеме, да ли се реализује на малом подручју или подручју локалног значаја 
и др.). 

Препорука је да се приликом одлучивања о приступању или не приступању изради стратешке 
процене има у виду и изворни принцип из одредбе ЕУ Директиве 2001/42/ЕC, принцип inter alia, по 
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коме се избегава двоструко регулисање материје. Ово је од посебне важности, имајући у виду да је 
покренута израда просторних планова јединица локалне самоуправе и да је реално очекивати да ће на 
том нивоу планирања, као и на нивоу генералног урбанистичког плана бити доношене одлуке о 
стратешким правцима развоја, док ће у каснијој планској разради уређивачким - регулационим 
плановима бити ближе разрађене основне поставке, мерила, критеријуми, правила и нормативи из 
планова на вишем хијерархијском нивоу. 

 
V Програм праћења стања животне средине у току спровођења 
Плана 
 
Успостављање ефикасног мониторинга предуслов је остваривања циљева Просторног плана у 
области заштите животне средине, односно циљева стратешке процене утицаја и представља један од 
од основних приоритета имплементације Плана.  

Праћење стања животне средине уређено је законом и позаконским актима. Према члану 69. Закона о 
заштити животне средине, Влада доноси програм мониторинга за период од две године за територију 
Републике Србије, а јединица локалне самоуправе, односно општина, доноси програм праћења стања 
животне средине на својој територији, који мора бити усклађен са претходно наведеним програмом 
Владе. Чланом 70., 71., 72. и 73. тог закона утврђени су садржај и организација мониторинга животне 
средине. Међутим, наведени програми на територији готово свих општина Јужног Поморавља још 
нису донети.  

Чланом 12. став 2. тачка 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину утврђена је 
обавеза дефинисања програма праћења стања животне средине у току срповођења плана или 
програма за који се стратешка процена утицаја ради, а чланом 17. тог закона прописан је садржај 
програма мониторинга који, нарочито, садржи: 1) опис циљева плана и програма; 2) индикаторе за 
праћење стања животне средине; 3) права и обавезе надлежних органа; 4) поступање у случају појаве 
неочекиваних негативних утицаја; 5) друге елементе у зависности од врсте и обима плана и програма. 
При томе, дата је могућност да овај програм може бити саставни део постојећег програма 
мониторинга који обезбеђује орган надлежан за заштиту животне средине. Тиме се избегава 
евентуално дуплирање процеса мониторинга, што је и препорука европске директиве (члан 10-2). 
Такође, мониторинг би требало да обезбеди информације о квалитету постојећег извештаја (из члана 
12-2 Директиве) које се могу користити за израду будућег енвајронменталног извештаја. 

Кључни плански циљ је одређивање мере одрживог социо-економског развоја и заштите животне 
средине општина Јужног Поморавља. Одрживи развој виђен је у развоју инфрааструктурног коридора 
Х и туристичких делатности као покретачима и главним ослонцима укупног развоја (уз пуно 
уважавање потенцијала и потреба развоја пољопривреде и водопривреде). Општи и посебни циљеви 
Просторног плана,  главна планска решења и њихов могући утицај на животну средину,  детаљно су 
разрађени и предочени у претходним поглављима овог Извештаја. 

Циљеви стратешке процене, који су повезани са циљевима Плана идентификовани су у поглављу I 
овог Извештаја. На истом месту утврђени су и индикатори, који представљају репер и ослонац за 
евалуацију утицаја и промена. 

Кључне области мониторинга су ваздух, вода, земљиште, јонизујуће зрачење, природне вредности и 
емисије. Оцењује се да предвиђени ефекти планских решења намећу посебну обавезу мониторинга 
јонизујућег зрачења (на локацијама које су контаминиране муницијом са осиромашеним уранијумом 
током НАТО бомбардовања: Боровац 1 и 2 и Братоселце у општини Бујановац, Пљачковица у 
општини Врање и Рељан у општини Прешево), здравља становништва, изван или преко постојећих 
обавеза утврђених прописима и другим документима о здравственој заштити становништва, будући 
да је део планског подручја био под директним утицајем радијационог зрачења током НАТО 
бомбардовања. 

Систем мониторинга оперише са два главна извора информација: 



74 
 

• подацима о животној средини прибављеним у поступку израде и реализације различитих 
пројеката на планском подручју (водоснабдевања, канализације, саобраћаја, енергетске и 
саобраћајне инфраструктуре, туристичке супраструктуре, комуналне инфраструктуре, 
рекултивације земљишта након експлоатације, заштитом предела, шума, земљишта и др.), и 

• подацима заснованим на прописима и утврђеним различитим програмима редовног 
мониторинга животне средине на републичком или локалном нивоу. 

Главни ауторитет (институција) одоговоран за надгледање стања већине чинилаца животне средине 
на подручју плана, по закону, треба да буду јединице локалне самоуправе, у складу са Законом 
(општинске управе за заштиту животне средине), као и Завод за јавно здравље Врање и Завод за јавно 
здравље Лесковац. 

5.1 Мониторинг систем за контролу квалитета вода 
Основни документ за мониторинг квалитета вода је Програм систематског испитивања квалитета 
вода који се на основу члана 57. став 2. Закона о водама утврђује уредбом Владе на почетку 
календарске године за текућу годину. Програм реализује Републички хидрометеоролошки завод и он 
обухвата месечна, недељна или дневна мерења и осматрања водотока, водоакумулација, изворишта 
од посебног значаја и једнократна годишња испитивања квалитета седимената, као и годишња 
испитивања подземних вода. Квалитет вода се прати преко 66 показатеља, а ниво њихове примене 
везан је за утврђене мерне профиле/станице и периоде осматрања.  

Кроз имплементацију Регионалног просторног плана утврдиће се обавеза проширења мреже 
осматрачких места, а институције одговорне за спровођење тих додатних обавеза мониторинга 
квалитета вода биће накнадно одређене од стране јединица локалне самоуправе, као и окружних 
завода за заштиту јавног здравља (Лесковац и Врање). Препоручује се и утврђивање субјеката 
деловања у случају удеса са последицама на квалитет вода, као и начин поступања у таквим 
ситуацијама. 

Мониторинг водних објеката који служе водоснабдевању становништва врше територијално 
надлежни заводи за заштиту здравља (Врање, Лесковац), а обим и врста тог мониторинга 
прилагођавају се динамици реализације планских решења у домену обезбеђења  комуналних потреба 
водоснабдевања. 

5.2 Мониторинг систем за контролу квалитета ваздуха 
Правни основ за праћење квалитета ваздуха представља Закон о заштити животне средине 
("Службени гласник РС", 135/04) и Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, 36/09).  

Стандарди и методе мониторинга ваздуха прописани су Правилником о граничним вредностима, 
методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података 
("Службени гласник РС" бр. 54/92, 30/99, 19/06), који је донет на основу Закона о заштити животне 
средине. Предмет систематског мерања су одређене неорганске материје (сумпордиоксид, чађ, 
суспендоване честице, азотдиоксид, приземни озон, угљемоноксид, хлороводоник, флуороводоник, 
амонијак и водониксулфид), таложне материје из ваздуха, тешки метали у суспендованим честицама 
(кадмијум, манган, олово, жива), органске материје (угљендисулфид, акролеин и др), канцерогене 
материје (арсен, бензен, никл, винилхлорид). Такође, правилником су прописане и материје које 
дефинишу стање имисије упозорења и епизодно загађење, места и динамику узорковања, као и 
граничне вредности наведених загађујућих материја. 

На подручју Регионалног просторног плана налазе се 2 станице из мреже за мерење имисије основних 
загађујућих материја – Врање и Лесковац и у мањој мери Бујановац (чађ, СО2, суспендоване честице - 
укључујући нормиране токсичне метале, NО2, О3, CО, UTM – укупне таложне материје). Имајући у 
виду врсту и карактер планских решења, природне и антропогене одлике планског подручја и 
процењене средње утицаје тих решења на квалитет ваздуха, предлаже се да се, осим споменутог 
програма Владе, програмима мониторинга животне средине, које ће донети надлежне општине 
Јужног Поморавља, предвиде нове локације за мониторинг на подручју (минимум по једна у свакој 
општини Јабланичког и Пчињског округа, као и пунктови дуж коридора Х) са сталним, повременим 
или сезонским мерењима вредности имисије у већим насељима и поред главних саобраћајница. Те 
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програме ће реализовати Републички хидрометеоролошки завод и окружни заводи за заштиту 
здравља. 

5.3 Мониторинг систем за контролу квалитета земљишта 
Основе мониторинга земљишта намењеног пољопривредној производњи постављене су Законом о 
пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06) и односе се на испитивање количина 
опасних и штетних материја у том земљишту и води за наводњавање, а према програму који доноси 
министар надлежан за послове пољопривреде. То испитивање могу обављати стручно и технички 
оспособљена и од стране надлежног министарства овлашћена правна лица (предузећа, привредна 
друштва и др.). Министар, такође, прописује дозвољене количине опасних и штетних материја и 
метод њиховог испитивања. Рок за доношење подзаконских аката је две године по усвајању 
претходно наведеног закона, а до тог времена примењује се Правилник о дозвољеним количинама 
опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање 
("Службени гласник РС" бр. 23/94). Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта и 
количине унетог минералног ђубрива и пестицида врши се по потреби, а најмање једном у пет 
година. Те послове може обављати регистровано, овлашћено и оспособљено правно лице, а трошкове 
сноси власник, односно корисник земљишта. Уз извештај о обављеним испитивањима обавезно се 
даје препорука о врсти ђубрива које треба користити и најбољим начинима побољшања хемијских и 
биолошких својстава земљишта. 

Заштита пољопривредног земљишта, као и мониторинг његовог стања обавезан су елемент 
пољопривредних основа, чији су садржај, начин израде и доношења регулисани члановима 5. до 14. 
Закона о пољопривредном земљишту. Истим законом предвиђено је спровођење стратешке процене 
утицаја на животну средину пољопривредних основа.  

Мониторинг земљишта на територији општина Јужног Поморавља, поред стандардних испитивања 
квалитета, мора укључивати и испитивање квалитета, с обзиром на присуство радионуклида и то на 
основу мера прописаних за јонизујућа зрачења. 

Праћење стања тла у односу на ерозионе процесе, посебно спирања и акумулирања материјала 
дејством воде, значајан је инструмент успешне заштите како пољопривредног, тако шумског и 
осталог земљишта, што је као експлицитна обавеза уграђено у Закон о пољопривредном земљишту и 
Закон о шумама и као начелна обавеза у Закон о заштити животне средине. С обзиром на то да 
очекивана реализација појединих планских решења само амплификује постојеће ерозионе процесе на 
подручју Плана, планирање и спровођење тог мониторинга обавеза је општинских управа за заштиту 
животне средине и спречавање елементарних непогода, када је у питању грађевинско и 
пољопривредно земљиште на планском подручју у целини.  

5.4 Мониторинг емисије 
Већина дискутованих система праћења стања животне средине, у својој методолошкој поставци, 
заснива се на мерењу и осматрању имисије загађујућих материја или ефеката дејстава не везујући се 
директно за изворе, односно узрочнике. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04) утврђује обавезу мониторинга емисије/ефеката 
на њиховом извору, као саставног дела прибављања интегрисане дозволе за постројења и активности 
који могу имати негативне последице по животну средину и здравље људи, што је регулисано актима 
Владе (Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола - "Службени 
гласник РС", бр. 84/05, Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења 
или активности прописаним условима - "Службени гласник РС", бр. 84/05, Уредба о критеријумима 
за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета, као и за одређивање 
граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи - "Службени гласник РС", бр. 84/05 ), односно 
актом министра надлежног за послове заштите животне средине (Правилник о садржини и начину 
вођења регистра издатих интегрисаних дозвола - "Службени гласник РС", бр. 69/05). Интегрисана 
дозвола, коју издаје орган надлежан за послове заштите животне средине (на нивоу републике, 
аутономне покрајине или општине - у зависности од тога који је орган издао одобрење за изградњу) 
садржи и план мониторинга, који спроводи оператер (правно или физичко лице које управља или 
контролише постројење и др.).  
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Мониторинг емисије на предметном подручју нарочито је неопходно утврђивати за постројења која 
подлежу обавезама из SEVESO II директиве и то 3 постројења нижег реда А.Д. „Фабрика омотног 
папира и амбалаже Владичин Хан“, Владичин Хан, са активношћу производње папира, Д.О.О. „НИС 
Светлост“, Бујановац, са активношћу трговине на велико горивима, складиштењем и дистрибуцијом 
ТНГ, А.Д. „ИНТЕР ЛЕМИНД“, Лесковац, са активношћу обраде метала. 

5.5. Мониторинг радиоактивности 
Мониторинг радиоактивности представља скуп мерења, обрада и интерпретација резултата мерења 
радијационих и других параметара ради процене нивоа и контроле излагања становништва 
јонизујућем зрачењу. 

На територији Јужног Поморавља, због јонизујућег зрачења насталог током НАТО бомбардовања 
1999. године неопходно је систематско спровођење испитивања радиоактивности у животној 
средини, ради утврђивања присуства радионуклида у животној средини и процене нивоа излагања 
становништва јонизујућим зрачењима и то у редовним условима. Наведена интервенција неопходна 
је на свим локацијама које су биле изложене директном утицају јонизујућег зрачења. 

Мониторинг радиоактивности врши се у складу са Програмом систематског испитивања 
радиоактивности у животној средини који доноси Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије. Тај програм утврђује места, временске интервале, врсте и начине 
систематског испитивања радиоактивности у животној средини.  

Предложене локације за испитивање на територији општина Јужног Поморавља су Боровац 1 и 2 и 
Братоселце у општини Бујановац, Пљачковица у општини Врање и Рељан у општини Прешево, као и 
шире зоне у којима је приметан већи утицај радиоактивности. Будући да је зрачење измерено и у зони 
два недемонтирана радиоактивна громобрана који се налазе на некадашњој фабрици „Утензилија“ у 
Бојнику и на Спомен дому на Радан планини. 

На наведеним локацијама неопходно је спровођење 24-часовног мониторинга квалитета ваздуха, воде 
и земљшита, а у складу са Законом о јонизујућем зрачењу, неопходно је утврђивање  и процена нивоа 
изложености јонизујућим зрачењима становништва (процене медицинских излагања). Наведене 
активности реализују се ради утврђивања квалитета живота становништва и утицаја јонизујућег 
зрачења на њихов живот и рад. 

Поред спровођења мониторинга, на нивоу државне управе дефинишу се и хитне мере у случају 
повећања радиоктивности. 

5.6. Мониторинг буке 
Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном одређеног 
индикатора буке, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини. Процена, праћење и 
контрола нивоа буке одвија се на нивоу републике или јединица локалне самоуправе (Лесковац, 
Врање). 

Подаци из мониторинга буке саставни су део јединственог информационог система животне средине 
у складу са законом којим се уређује заштита животне средине. 

 
VI Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
Стратешке процене утицаја 
 
Методолошки приступ је заснован на фундаменталном концепту који подразумева да се упоредо са 
развојем циљева и решења предметног плана развија у оквиру СПУ и један холистички сет циљева 
који заступају заштиту животне средине и одрживи развој и који се затим разматрају у односу на 
иницијално дефинисана решења предметног плана. На тај начин се апликацијом СПУ у процесу 
планирања промовише подједнака заступљеност еколошких, социјалних, економских и осталих 
утицаја, што даље подразумева да се имплементацијом овако формулисаних планова омогућава 
спровођење стратегије одрживог развоја. 
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Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину одражава/прихвата савремене европске 
методолошке и процедуралне оквире садржане у Европској директиви о процени утицаја појединих 
планова и програма на животну средину (Directive 2001/42/EC of the European Parliament and the 
Council of June, 27th 2001, on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the 
environment). С друге стране, постоји и проблем непостојања детаљније разраде и верификације 
јединствене методологије за израду овакве врсте процене, за потребе израде СПУ коришћена су 
инострана искуства, односно смернице, упутства и практични примери10. У делу спровођења СПУ и 
израде извештаја коришћена је и методологија разрађена кроз научни пројекат: "Методе за стратешку 
процену животне средине у планирању просторног развоја лигнитских басена".11 

 
Слика 1. Логички оквир процеса СПУ, (Извор: THE SEA MANUAL - Sourcebook on Strategic Environmental Assessment of Transport 
Infrastucture Plans and Programs, EC DG TREN, Brussels October 2005). 
 
а) Преглед плана, дефинисање обухвата и формулација основних и посебних циљева стратешке 
процене, као и формулисање индикатора 

Ова фаза је обухватила преглед садржаја и циљева Плана и односа са другим плановима и 
програмима, затим преглед постојећег стања и квалитета животне средине, као и карактеристике 
животне средине у областима за које постоји могућност да буде изложена значајнијем утицају, као и 
питања и проблеме животне средине који су разматрани у Плану, уз приказ разлога за изостављање 
одређених питања и проблема из поступка процене. Посебно су разматрана варијантна решења која 
се односе на заштиту животне средине, уз уважавање резултата претходних консултација са 
заинтересованим органима и организацијама. 

                                                 
10 Cooper, L. M. (2004), Guidelines for Cumulative Effects Assessment in SEA of Plans, EPMG Occasional, Paper 04/LMC/CEA, Imperial College 
London; 
Strategic Environmental Assessment Tool Kiz -A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive (Office of the Deputy Prime 
Minister, Department of the Environment in Northern Ireland, Scottish Executive, Welsh Assembly Government), web document 2006; 
Surrey Local Transport Plan - Strategic Environmental Assessment, Surrey County Council, England UK, 2006.  
Environmental Report on the Provisional Local Transport Plan for Surrey 2006/07 – 2010/11, march 2006. 
Analysis Sotavento Experimental Wind Farm 
Electrical Instalation - Environmental Impact, Sotavento Galicia Plc, Spain, 2006. 
11 Институт за архитектуру и урбанизам Србије, руководилац пројекта: др Божидар Стојановић 
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Након тога, приступило се формулисању општих и посебних циљева и избору индикатора. 

б) Процена и евалуација утицаја Плана на животну средину; предлог мера за умањење и увећање 
позитивних утицаја плана на животну средину 

Процена утицаја варијантних решења Плана подразумевала је разматрање утицаја на чиниоце 
животне средине (биодиверзитет, геодиверзитет и предео, смањење загађења ваздуха, вода и 
земљишта, управљање отпадом, заштиту културно-историјског наслеђа, становништво и људско 
здравље, заштиту и ревитализацију шума и јачање институционалне способности за заштиту животне 
средине), док су приликом евалуације утицаја узете у обзир карактеристике утицаја (вероватноћа, 
интезитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија, просторна димензија, кумулативна и 
синергијска природа утицаја).  

Приликом формулисања мера за умањење утицаја, узимајући у обзир обухват Плана, посебно су 
утврђене мере као што је забрана експлоатације минералних сировина на територијама на којима 
нису одобрени истражни радови, ограничења у просторима која представљају заштитне зоне око 
водоакумулација, територије са екцесивном и јаком ерозијом, локација и заштитна зона од утицаја 
регионалних депонија Метерис и Жељковац, затим успостављање смерница за планове нижег нивоа, 
односно јасно дефинисана потреба за израдом стратешких процена и процена утицаја пројеката на 
животну средину за планове и програме нижег хијерархијског нивоа, као и ограничења из других 
оквира. 

в) Формулисање плана мониторинга 

Приликом формулисања плана мониторинга посебно је било узети у обзир да треба достићи 
одговарајући циљ који подразумева да се из резултата мониторинга добије слика о успешности 
имплементације Плана. Основно и веома битно ограничење за планирање и спровођење мониторинга 
је недостатак података о тзв. нултом стању животне средине, посебно у домену показатеља квалитета 
ваздуха, површинских и подземних вода и нивоа буке. Једина ажурнија испитивања и мониторинг је 
остварен у погледу радијационог зрачења на територији Плана, међутим, чак и ова врста испитивања 
би морала бити унапређена. Стање биодиверзитета, флоре и фауне, шума, предела и геонаслеђа 
детаљније је истражено и око његовог редовног праћења, бар у контексту промена условљених 
имплементацијом Плана, неће бити већих тешкоћа.  

Поред тога, посебно је значајна координација на нивоу Министарства заштите животне средине и 
просторног планирања, Завода за заштиту природе Србије, Републичког завода за заштиту споменика 
културе, РХМЗ-а, Центра за развој Јабланичког и Пчињског управног округа, као и локалних 
самоуправа, на нивоу општине и управног округа. 

г) Израда закључака Извештаја стратешке процене утицаја на животну средину 

Израда закључака Извештаја се одвија на основу напред утврђеног садржаја. Саставни део процеса 
израде Стратешке процене утицаја јесте поступак одлучивања. Приказ поступка одлучивања саставни 
је део Извештаја стратешке процене утицаја на животну средину.  

Узимајући у обзир да се у пракси СПУ најчешће користе експертске методе које углавном заступају 
квалитативну процену и то матрице, контролне листе, вишекритеријумска анализа, просторна 
анализа, SWOT анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета и друге, као и тешкоће у 
смислу обезбеђивања одговарајућих квантитативних података, ова СПУ је стога базирана на примени 
експертских метода које заступају квалитативну процену. 

Основна метода јесте матрица уз помоћ које се обавља процена и евалуација утицаја Плана и то тако 
што се планска решења разматрају у односу на оквире СПУ, односно опште и посебне циљеве СПУ и 
њихове одговарајуће индикаторе.  
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Овде је примењена методологија процене која је развијана и допуњавана у последњих 10 година12, 13, 

14 и која је углавном у сагласности са новијим приступима и упутствима за израду стратешке процене 
у Европској Унији 15, 16, 17. 

 

 
Основне разлике садржаја и обима СПУ и ПУ  (Извор: The Relationship between the EIA and SEA Directives, Imperial 
College London Consultants, 2005.) 

 
У току израде СПУ, поред, како је већ истакнуто, недостатака одговарајућих смерница и домаћих 
упутстава, Обрађивач се сусрео и са проблемом веома скромнe информационe основе о животној 
средини, као и са непостојањем система показатеља - индикатора за оцену и праћење стања животне 
средине. Информациона основа која је коришћена за СПУ највећим делом је преузета из аналитичко - 
студијске основе Просторног плана, као и из Концепта РПП ЈП . 

Основну тешкоћу у спровођењу стратешке процене и изради Извештаја представљао је недостатак 
званичне, детаљно прописане јединствене методологије, на нивоу правилника. Такође, проблем је био 
и у раздвајању питања која су у домену (детаљне) процене утицаја на животну средину од стратешке 
процене утицаја. Европске препоруке су да стратешка процена (SEA, за разлику од ЕIА), не треба да 
улази у претерану квантификацију, да је њена суштина у вредновању и поређењу алтернатива/опција 
са аспекта могућих значајних утицаја  на животну средину, да је нагласак, када се ради о карактеру 
утицаја, на кумулативним и синергијским ефектима, да се спроводи једино за програме и планове 
јавног карактера итд.  

 
VII Приказ начина одлучивања 
 
Начини одлучивања по питањима заштите животне средине зависе од великог низа фактора, а 
првенствено од значаја позитивних и негативних утицаја планских решења на здравље људи, 
социјални и економски развој и животну средину. С тим у вези, неопходна ја партиципација свих 

                                                 
12  Стојановић Б. , Процена утицаја на животну средину и услови за заштиту и унапређеwе животне средине, Секторски прилог за 
Генерални план Приштине, ИАУС, 1996.  
13   Стојановић Б., Управљање животном средином у просторном и урбанистичком планирању - Стање и перспективе, у монографији 
"Новији приступи и искуства у планирању", ИАУС, 2002, стр.119-140 
14   Стојановић Б., Спасић Н., Критички осврт на примену закона о стратешкој процени утицаја на животну средину у просторном и 
урбанистичком планирању, ИЗГРАДЊА, Бр.1, 2006, стр. 5-11 
15    A Source Book on Strategic Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans and Programs, European Commision DG TREN, 
Brussels, October 2005. 
16   A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive, Office of the Deputy Prime Minister,London, UK, September 2005. 
17    James E., O. Venn, P. Tomilson, Review of Predictive Techniques for the Aggregates Planning Sector,  TRL Limited, Berkshire, UK, March  
2004. 
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заинтересованих друштвених група и то инвеститора (бизнис сектора), локалне и републичке управе, 
становника и невладиног сектора. Међутим, за ефикасније остваривање апсолутне партиципације на 
свим нивоима неопходно је остваривање сталне сарадње између свих актера у процесу, које се неће 
сводити на раније заступљене форме јавних расправа и јавних увида које најчешће нису давале 
одговарајуће резултате. На територији РПП ЈП координациону функцију ће обављати Центар за 
развој Јабланичког и Пчињског округа. 

Члан 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће 
заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење у року од 30 дана. Пре 
упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, орган надлежан за 
припрему Плана обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени (члан 
19.). Орган надлежан за припрему Плана обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину 
извештаја и достављање мишљења, као и о времену и месту одржавања јавне расправе у складу са 
законом којим се уређује поступак доношења Плана. 

Орган надлежан за припрему Плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа, 
организација и јавности који садржи сва мишљења о СПУ, као и мишљења датих у току јавног увида 
и јавне расправе о Плану. Извештај о СПУ доставља се заједно са извештајем о стручним 
мишљењима и јавној расправи републичком органу надлежном за заштиту животне средине на 
оцењивање. Оцењивање се врши према критеријумима из прилога II закона. На основу ове оцене 
орган надлежан за заштиту животне средине даје своју сагласност на извештај о СПУ у року од 30 
дана од дана пријема захтева за оцењивање. 

После прикупљања и обраде свих мишљења, на основу којих се формира финална верзија Плана, 
орган надлежан за припрему Плана доставља Извештај о СПУ заједно са или непосредно након 
Нацрта плана надлежном органу на одлучивање. 

 
 
VIII Учешће заинтересованих страна у поступку израде и 
разматрања извештаја о стратешкој процени 
 
Консултације и учешће јавности су једна од основних и обавезних одредница процеса стратешке 
процене. Приликом израде овог Просторног плана и Извештаја о Стратешкој процени утицаја на 
животну средину, остварена је потребна сарадња са свим меродавним републичким органима 
(ресорним министарствима, Заводом за заштиту природе Србије, Заводом за заштиту споменика 
културе, јавним предузећима и др.), као и са органима и службама локалне самоуправе. Учешће 
јавности биће обезбеђено кроз јавно излагање, односно стављање на увид и расправу овог Извештаја.  

 
IX Закључци - завршни, нетехнички резиме 
  
9.1 Приказ закључака извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину 
 
Према Закону о стратешкој процени утицаја, закључци до којих се дошло приликом израде Извештаја 
о стратешкој процени чине обавезни садржај тог извештаја и треба да буду представљени на начин 
разумљив јавности. Логика тог захтева одражава, заправо, један од пет суштинских принципа 
стратешке процене: начело партиципације интересних група (јавности) у планирање и доношење 
стратешких одлука које се тичу животне средине (према принципима Архуске конвенције). Због 
наведених разлога, закључци не треба да садрже превише техничких података и појмова, тако да се 
овај део извештаја означава и као нетехнички резиме. Приказани закључци одражавају чињенице, 
решења и мере, као и резултате до којих се дошло у поступку стратешке процене.  
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У поступку израде Просторног плана и спровођења Стратешке процене утицаја на животну средину 
обављен је широк круг консултација са заинтересованим и надлежним организацијама и органима, у 
току којих су прибављени подаци, услови и мишљења већег броја субјеката, а посебно од:  

1. Министарства одбране, 
2. Завода за заштиту природе Србије, 
3. Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд, 
4. Републичког геодетског завода, 
5. Министарства унутрашњих послова, 
6. Министарства спољних послова, 
7. Министарства рударства и енергетике, 
8. ЈП „Електромрежа Србије“, 
9. „Југоросгаз“, 
10. ЈП „Србијагас“, 
11. ЈП „Транснафта“, 
12. Завода за унапређивање образовања и васпитања, 
13. ЈП „Путеви Србије“, 
14. ПОШТА ЈП ППТ саобраћаја „Србија“, 
15. Телекома Србија, 
16. VIP Mobile мреже, 
17. Telenor мреже. 
 

Спроведене консултације могу се сматрати релеватним за СПУ, у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину, посебно за оцену алтернатива и избор 
најповољнијих варијантних решења.  

У поступку спровођења поступка стратешке процене утицаја РПП ЈП на животну средину и израде 
Извештаја о тој стратешкој процени закључено је следеће:  

1. Обавеза спровођења Стратешке процене утицаја на животну средину РПП ЈП утврђена је на основу 
Одлуке о изради РПП ЈП (″Службени гласник РС″, број 93/2006), и Одлуке о изради Стратешке 
процене утицаја РПП ЈП на животну средину, које је донела Републичка агенција за просторно 
планирање, одговорна за израду овог Просторног плана. Извештај о СПУ припремљен је након 
поступања по примедбама и сугестијама Комисије за стручну контролу просторних планова и 
докумената за спровођење планова и контролу усклађености докумената просторног планирања 
Министарства животне средине и просторног планирања бр. 350-01-00176/2010-07 од 12. априла 
2010. године. 

2. Предметни Просторни план резултат је одлуке Владе Републике Србије о неопходности израде 
таквог интегративног планског документа; темељен је на Просторном плану Републике Србије - као 
највишем планском документу, на закону, али и Концепту Просторног развоја Републике Србије и 
Просторном плану подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније и 
Просторном плану подручја посебне намене Власина. Доношење и примена Плана нема своју замену 
ни у једној стручној и политичкој опцији. У овом Извештају, питање развоја, уређења и заштите 
планског подручја без Просторног плана разматрано је, не као реална планска варијанта, већ само као 
аргумент и додатно објашњење предности доношења и доследне примене Просторног плана.  

3. Кључни плански циљ је коришћење простора према потенцијалима природних и створених 
вредности и дугорочним потребама економског и социјалног развоја. Општи циљеви се остварују 
одговорним управљањем, развојем, уређењем и заштитом простора у складу са реалним 
потенцијалима и ограничењима природних и створених вредности и дугорочним потребама 
економског и социјалног развоја; унапређењем квалитета живота и стварањем услова за 
демографску обнову, задржавањем и подстицањем насељавања и повратка становништва, посебно у 
економски заостале руралне пределе и центре, инвестирањем у изградњу, обнављање и одржавање 
инфраструктуре, јавних служби и услуга, очувањем и унапређењем природног и културног наслеђа, 
развојем малих и средњих предузећа, туризма и других економски исплативих и статусно привлачних 
активности; и уравнотеженом развојем на интрарегионалном и интеррегионалном нивоу, 
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подстицањем развоја и повећањем доступности планинских и периферних подручја и иницирање 
трансграничних програма за пригранична подручја. 

У процесу доношења одлука о будућим стратешким правцима просторног развоја, постигнут је 
консензус са свим релевантним актерима, као и са свим заинтересованим органима и организацијама 
у процесу претходних консултација. У току јавног увида, наставиће се процес стручног и јавног 
разматрања и усаглашавања, као и верификовања, чиме ови документи и формално добијају на 
легитимитету. 

4. Мера развоја и заштите тражена је кроз исцрпне и поуздане анализе и оцене природног и 
демографског потенцијала, природних и културних вредности подручја, интереса свих меродавних 
сектора и субјеката развоја на републичком, регионалном и локалном нивоу. Поједина питања, 
посебно осетљива са становишта еколошког и развојног интереса (јонизујуће зрачење, екцесивни 
ерозиони процеси, утицај коридора Х и коридора државних пруга и путева на животну средину) 
детаљно су разматрана и усклађивана у свим фазама израде Просторног плана и Извештаја о 
стратешкој процени утицаја на животну средину. 

5. У фази израде Стратегије развоја, уређења и коришћења простора Јужног поморавља (Концепта) 
размотрена су решења у следећим планским областима: Заштита и коришћење пољопривредног 
земљишта и развој пољопривреде; Заштита и коришћење шума и шумског земљишта и развој 
ловишта; Воде и водопривредна инфраструктура; Становништво, привредни развој, Мрежа насеља и 
објеката јавних служби; Инфраструктурни системи и објекти заједничке комуналне потрошње; Развој 
туризма, организација и уређење туристичких простора; Заштита природних и непокретних 
културних добара, Заштита животне средине и Заштита од елементарних непогода.  

6. Без обира на нормативна и методолошка ограничења, успешно је калибрисан/подешен модел 
селекције (раздвајања) значајних утицаја од оних који, на нивоу израде Плана и спровођења 
Стратешке процене, нису значајни. Као значајни утицаји разматрани су они који могу изазвати 
интензивне/битне и неповратне (без могућности репарације) промене природних и културних 
вредности, природних ресурса и здравља становништва (квалитет живота) у негативном и 
позитивном смислу. 

7. Изабрана планска решења нису увек била најповољнија са становишта еколошког интереса, због 
објективне околности да планирање простора равноправно мора укључити и развојни интерес 
(нарочито у погледу даљег развоја инфраструктурних коридора, локација за мала и средња 
предузећа), експлоатације минералних сировина, који са своје стране увек подразумева економске, 
социјалне и политичке циљеве, захтеве и логику. 

8. Имплементација Плана и овог Извештаја о СПУ резултираће потпуном или делимичном 
реализацијом потреба предметног подручја са становишта заштите и то:  

• уређење еколошких зона и целина, сагласно ППРС; 
• смањење нивоа буке и загађења из саобраћаја, и ризика од појаве хазарда услед изливања 

опасних материја које се превозе коридором Х, државним путевима I и II реда, железницом и 
градским саобраћајницама;  

• спречавање деградације природних вредности животне средине и предела посебних 
вредности; 

• установљење и практично уважавање режима заштите постојећих и планираних 
водоакумулација; 

• побољшање квалитета воде (посебно Јужне Мораве, на потезу од Ристовца до Владичиног 
Хана и Грделице, као и Јабланице,  Ветернице, Пусте реке, Драговиштице и др., низводно од 
већих насеља која немају ППОВ) до прописаних класа квалитета, које су, услед људског 
немара, изузетно угрожене и тренутно загађене преко дозвољених граница; 

• уклањање спољних извора загађивања свих површинских вода, пореклом из домаћинстава, 
као и уклањање кабастог отпада са обала и из корита ових река; 

• адекватно одржавање главних колектора и канализационе мреже и решавање питања 
пречишћавања отпадних вода у градским насељима; 

• зaштитa пoљoприврeднoг и шумскoг зeмљиштa и шумa;  
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• успостављање система елиминације комуналног отпада смaњeњeм кoличинe отпада, 
пoвeћaњeм стeпeнa рeциклирaњa и успoстaвљaњeм систeмa упрaвљaњa кoмунaлним oтпaдoм 
у Јабланичком и Пчињском округу; 

• санација дивљих депонија и редовна евакуација отпада из руралних средина; 
• регулисање прикупљања, одвођења и руковања отпадним водама у руралним насељима, као и 

нередовно или одсуство одлагања комуналног отпада; 
• решавање проблема индустријског, медицинског и опасног отпада и пречишћавања отпадних 

вода, проблема отпада из пољопривреде и неправилног коришћења агрохемикалија; 
• oбeзбeђeњe прeдoстрoжнoсти зa aктивнoсти кoje мoгу дa изaзoву нeгaтивнe утицaje нa 

oкoлину (јонизујућа зрачења) или eкoлoшки ризик (постројења која се налазе на SEVESO II 
листи), примeнoм систeмa прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину прe реализације активности 
или дoнoшeњa инвeстициoних oдлукa o рaзвojу сaoбрaћaja, приврeдних aктивнoсти и 
изгрaдњe oбjeкaтa; 

• ограничавање промене намене простора, промене постојећег коришћења земљишта, појава 
стварања и привременог складиштења миниералних сировина, промене морфологије терена, 
оштећења слике предела услед коришћења минералних сировина на подручју; 

• забрана непланске експлоатације и коришћења минералних сировина на подручју Плана; 
• реализација одрживих капацитета експлоатације природних ресурса сагласно еколошким 

захтевима; 
• пoвeћaњe oбимa инвeстициja зa зaштиту живoтнe срeдинe; 
• унaпрeђeњe систeмa упрaвљaњa зaштитoм живoтнe срeдинe у окрузима и општинама; 
• унaпрeђeњe еколошке eдукaциje и инфoрмисaњa o стaњу и прoблeмимa зaштитe живoтнe 

срeдинe и укључивaњe jaвнoсти у прoцeс дoнoшeњa плaнских и инвeстициoних oдлукa и у 
aкциje зa oчувaњe и унaпрeђeњe живoтнe срeдинe (према принципима Архуске конвенције); 

• успостављање система сталног мониторинга свих параметара квалитета животне средине у 
свим општинама на територији Јужног поморавља (земљишта, воде, ваздуха, буке, 
јонизујућег зрачења и квалитета живота); 

• израда катастра загађивача природе и животне средине на подручју оба управна округа; 
• израда процена утицаја на природу и животну средину свих планираних активности и 

садржаја, посебно каналисања и пречишћавања отпадних вода, саобраћаја, водоснабдевања, 
грејања и сакупљања смећа, као и електроинсталација, пољопривреде и др. 

Посебни повољни/позитивни ефекти планских решења су: 
• спровођење ефикасног система мониторинга параметара животне средине (воде, ваздуха, 

буке, јонизујућег зрачења, квалитета живота) на планском подручју; 
• дефинисање интегралног система управљања отпадом реализацијом 2 регионалне депоније са 

рециклажним системима на подручју Плана; 
• стварање техничких и организационих услова за реализацију програма очувања културне 

баштине и заштите животне средине на предметном подручју; 
• дефинисање антиерозионих мера на подручјима јаке и екцесивне ерозије; 
• дефинисање зона заштите водоизворишта на предметној територији и доследно придржавање 

уредбе о дефинисаним зонама; 
• решавање кључних проблема комуналне и саобраћајне инфраструктуре (водоснабдевање, 

канализација и пречишћавање вода, саобраћај и транспорт, адекватно управљање отпадом) 
којима ће се битно унапредити стање главних чинилаца животне средине и поправити 
естетика предела; 

• унапређење живота становника у руралним подручјима кроз развој туризма и 
пољољопривреде и мере планског уређења и комуналног опремања; 

• унапређење квалитета живота становника на територијама контаминираним јонизујућим 
зрачењем током НАТО бомбардовања 1999. године; 

На основу анализа које су спроведене у Стратешкој процени, могуће је закључити да је велики број 
позитивних утицаја планских решења на животну средину, али да има и утицаја који зависе од 
примене решења и мера заштите. Велики број решења са позитивним утицајем показује висок степен 
одрживости Плана, док утицаји који зависе од примене решења и мера заштите показују да 
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предвиђени развој мора бити праћен адекватном заштитом животне средине, посебно у еколошки 
угроженим подручјима (коридорима државних пруга и путева, зонама експлоатације минералних 
сировина, индустријским зонама, зонама око регионалних и општинских депонија, ерозионим 
подручјима и др.). 

9. Подручје Просторног плана заузима крајњи југоисточни део Републике Србије и обухвата 
територије Јабланичког и Пчињског округа. Обухваћено је 699 насеља са 468.613 становника. У 
физичко - географском смислу, подручје се налази у средишту јужног Балкана, смештено између 
Нишког, Топличког и Пиротског управног округа на северу, Аутономне Покрајине Косово и 
Метохија на западу, Републике Македоније на југу и Републике Бугарске на истоку. Подручје 
Просторног плана припада неразвијеним и економски и демографски депресивним регионима и 
идентификовано је као подручје паневропског инфраструктурног коридора X, пољопривредно - 
сточарско и шумско подручје, подручје природних и туристичких вредности, подручје изворишта 
вода националног и регионалног ранга, са потенцијалним пловним путем, подручје са зонама 
специјалне намене са постојећим и планираним граничним прелазима и дугим граничним појасом 
према Републици Бугарској и Републици Македонији и Копненом зоном безбедности дуж 
административне границе са Аутономном Покрајином Косово и Метохија. 

10. Планиране промене у коришћењу простора до 2021. године највише ће се одразити на 
пољопривредно земљиште које ће се смањити за 325 km2 (9,3%) и износиће око 3183 km 2 или 50,6% 
подручја Просторног плана. Шумске површине повећаће се за око 325 km 2 (13,4%) и износиће око 
2750 km2 или 43,7% подручја Просторног плана. Промене у коришћењу простора настаће 
претварањем пољопривредног у шумско земљиште пошумљавањем ораница најнижег производно-
економског потенцијала (7. и 8. катастарске класе), дела деградираних брдских пашњака и 
нископродуктивних/оштећених пољопривредних земљишта, приоритетно у циљу заустављања 
ерозије и заштите сливних подручја водоакумулација и значајнијих водотокова. 

Табела .15  Промене у коришћењу пољопривредног и шумског земљишта 2008-2021. године (у km2) 
земљиште % од укупних површина Подручје /Округ година 

пољoпривредно шуме Пољопривредно Шумско 
2008 1544,53 1061,50 55.8 38.3 
2021 1394,96 1211,07 50.4 43.7 

Јабланички округ 

промена -149,57 149,57 - 
2008 1963,24 1363,66 55.8 38.7 
2021 1787,89 1539,01 50.8 43.7 

Пчињски округ 

промена -175,35 175,35 - 
2008 3507,77 2425,16 55.8 38.6 
2021 3182,85 2750,08 50.6 43.7 Подручје Просторног 

плана 
промена -324,92 324,92   

 
До незнатних промена у коришћењу пољопривредних, шумских и неплодних површина (на око 0,3% 
подручја Просторног плана) може доћи у зонама развоја инфраструктурних коридора, 
водопривредних система, туризма и појединих насеља. Планско опредељење је да се, где је то могуће, 
изврши делимична компензација местимичним пошумљавањем, као и конверзија коришћења са 
неплодним површинама (чија површина износи око 105 km2). 

Најзначајније трансформације у намени осталог земљишта спровешће се у циљу релизације:  

1) планираних водоакумулација, укупне површине око 7,8 km2 ("Свођа" - 1,75 km2 на територији Црне 
Траве и Власотинца; "Прохора" - 3,98 km2 на територији Трговишта, "Кључа" - 1,88 km2 на територији 
Лебана и Лесковца и др.); 2) инфраструктурних система и објеката укупне површине око 13,8 km2 
(аутопута и пруге за велике брзине у коридору Х18, путева I и II реда, локалних саобраћајница и 
обилазница општинских центара); туристичке инфраструктуре; индустријских зона и др. 

Планско опредељење је да се рационалније и интензивније користе и уређују постојећа грађевинска 
подручја насеља и да се ограничи и контролише њихово ширење. Подручја насеља задржавају у 

                                                 
18) Регионалним просторним планом поштују се опредељења Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - Република 
Македонија (Сл. гл. РС 77/2002) у погледу биланса за реализацију планираних инфраструктурних система. 
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оријентационо истим површинама, док ће се изградња путне мреже, сем у случају аутопута, вршити 
претежно у коридорима постојећих траса.  
Табела.16  Процена промене коришћења у структури осталог земљишта, 2008-2021. година, (у km2) 

 Година  Путеви Пруге Акумулације Насеља Неплодне 
површине Укупно 

2008 13,38 2,0 18,25 218 105 357 
2021 22,65 6,55 26,01 218 100 373 Подручје 

Просторног плана промена +9,27 +4,55 +7,76 0 -5 +16 
 
11. Према Просторном плану Републике Србије туристички простор планског подручја обухваћен је: 

• јужним делом Источне туристичке зоне I степена и туристичком регијом Крајиште и Власина 
I.1 степена, међународног и националног ранга са водећим активностима турног и алпског 
скијања и других зимских спортова као и летње рекреације (језерске, еколошке, сеоске и др.); 
за реализацију туристичке понуде до 2010. године предност је дата северном делу туристичке 
регије који обухвата Власину (Власинско језеро, Чемерник и Варденик); 

• крајњим југоисточним делом Средишње туристичке зоне I степена, са планином Радан, са 
водећим активностима летње рекреације (еколошке, ловне, сеоске и др.). 

Територија Јабланичкoг и Пчињског округа диференцира се на следеће туристичке рејоне са 
целовитим и међусобно интегрисаним комплексима и местима туристичке понуде и то: 

1) Црнотравско-Власотиначки рејон (са планинама), 
2) Сурдулички рејон (са језером и планинама),  
3) Врањско-Бујановачки рејон (са бањама и планинама), 
4) Трговишко-Босилеградски рејон (са планинама и језерима), 
5) Рејон Горња Јабланица-Пуста река, 
6) Лесковачки рејон, 
7) Кукавичко-Грделички (еколошко-контактни) рејон, 
8) Прешевски рејон. 

11. Просторни план посебну пажњу посвећује решењима саобраћајне, енерегетске и 
телекомуникационе инфраструктуре, гасификацији, водоснабдевању, изградњи канализационих 
система и постројења за пречишћавање вода, водоакумулацијама, потпуној санитацији сеоских 
насеља, ефикасној евакуацији чврстог отпада, употреби обновљивих извора енергије (геотермална 
енергија, сунце, ветар, биогас).  

12. Обнова и развој села су један од приоритетних циљева, при чему се рачуна да ће предложена 
планска решења, кроз туризам и пољопривреду, условити повећање броја становника у селима и 
побољшање старосне структуре (подмлађивање досељавањем). Решавањем инфраструктурних и 
комуналних проблема сеоских насеља, пружањем шансе за запошљавање у туризму и 
комплементарним делатностима, подстицањем и пружањем финансијске и друге подршке 
индивидуалној иницијативи за бављење пољопривредом и туризмом на селу, постављени циљеви су 
реално оствариви. 

13. У свим циљевима и предложеним решењима Просторни план је уважавао еколошке захтеве, 
односно разматрао однос тих циљева и решења са циљевима и потребама заштите природних 
вредности (биљни и животињски свет, геонаслеђе, предео) и кључних елемената и параметара 
животне средине (ваздух, вода, земљиште, јонизујуће зрачење бука, отпад) и мудрог, одрживог 
коришћења природних богатстава и потенцијала (минералне сировине, шуме, воде, педолошки 
покривач, простор као урбанистичка/грађевинска категорија).  

14. Просторним планом и Извештајем о СПУ утврђен је сет мера које треба да обезбеде ефикасну 
превенцију (предупређење), смањење и елиминисање могућих негативних утицаја предложених 
планских решења на природу, животну средину, непокретна културна добра и квалитет живота.Те 
мере заснивају се на закону и другим прописима (подзаконским актима), којима се уређују заштита 
природних вредности, природе и животне средине, изградња објеката, планирање и уређење 
простора, туризам, газдовање/управљање шумама, водама и пољопривредним земљиштем, лов и 
риболов, заштита културних добара и др. Главни предуслов успешности тих мера је 
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организованост/оспособљеност управних структура (на локалном и републичком нивоу) и воља 
политичког фактора да се мере доследно спроводе.  

15. На основу Закона о заштити животне средине (чл. 35. и 36.), Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину и Закона о процени утицаја на животну средину, утврђују се смернице за 
планове на нижим хијерархијским нивоима. У току имплементације просторног плана обавезна је 
израда стратешких процена утицаја на животну средину за приоритетне просторне планове 
подручја посебне намене, просторне планове јединица локалне самоуправе и одговарајуће 
урбанистичке планове (за општинске центре, места за одмор и комплекс скијалишта Бесна Кобила и 
др.). 

За остале урбанистичке планове одлука о приступању или не приступању изради стратешке процене 
доноси се у складу са одредбама из чланова 5, 6. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја, уколико 
се конкретним планом успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката за које је 
прописана обавеза процене утицаја на животну средину, односно да се може тражити процена 
утицаја на животну средину када се налазе у обухвату заштићеног подручја и планираних за заштиту 
природних вредности, односно ако се на другом обухваћеном подручју планирају два или више 
пројеката обухваћених Уредбом о пројектима за које се израђује студија о процени утицаја на 
животну средину. 
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