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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

План детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику (у 

даљем тексту: План) је урађен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС“, број: бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15), као и одредбама 

других законских и подзаконских аката из области туризма, енергетике, водопривреде, 

шумарства, пољопривреде, саобраћаја, животне средине, заштите природе, заштите 

културног наслеђа као и другим нормативним актима који се односе на проблематику 

из предмета Плана, као и одредбама Просторног плана Републике Србије ("Сл. гласник 

РС", бр. 88/10), Просторног плана подручја посебне намене Националног парка 

Копаоник (у даљем тексту ППППН НП Копаоник; „Сл. гласник РС“, бр. 89/16); и 

Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“ („Сл. гласник 

РС“ бр. 95/15). Израда Плана покренута је доношењем Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације туристичког комплекса "Сребрнац" на Копаонику ("Службени лист општине 

Брус", бр. 2/2017). Обавеза спровођења Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана 

детаљне регулације туристичког комплекса "Сребрнац" на Копаонику на животну 

средину (у даљем тексту: Стратешка процена утицаја) утврђена је, такође, Одлуком о 

изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса "Сребрнац" на Копаонику 

("Службени лист општине Брус", бр. 2/2017). на основу члана 11 као и на основу 

Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације туристичког 

комплекса "Сребрнац" на Копаонику ("Службени лист општине Брус", бр. 2/2017).  

 

Стратешка процена утицаја (СПУ) се ради у циљу обезбеђивања заштите животне 

средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите 

животне средине у поступак припреме и усвајања планова. СПУ подразумева 

вредновање потенцијално значајних утицаја планова и програма на животну средину и 

одређивање мера превенције, минимизације, ублажавања, ремедијације или 

компензације штетних утицаја на животну средину и здравље људи. Применом СПУ у 

планирању, отвара се простор за сагледавање насталих промена у простору и 

уважавање потреба предметне средине. У оквиру ње се све планом предвиђене 

активности критички разматрају са становишта утицаја на животну средину, након чега 

се доноси одлука да ли ће се приступити реализацији плана и под којим условима, или 

ће се одустати од планираних активности. Значај СПУ огледа се у томе што: 

 

 укључује аспект одрживог развоја бавећи се узроцима еколошких проблема на 

њиховом извору,  

 обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте, 

на пример - кумулативни и социјални ефекти, 

 помаже да се провери повољност различитих варијанти развојних концепата, 

 избегавају ограничења која се појављују када се обавља процена утицаја на 

животну средину већ дефинисаног пројекта. 

 обезбећује локациону компатибилност планираних решења са аспекта животне 

средине,  

 утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја конкретних пројеката, 

укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују 

детаљније истраживање, итд. 
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СПУ се у домаћу праксу планирања уводи Законом о заштити животне средине 

(''Службени гласник РС'', број 135/2004, 36/09 и 72/09 – 43/11 - Уставни суд, чланови 

34. и 35.). Према члану 35. овог закона "Стратешка процена утицаја на животну 

средину врши се за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког 

планирања или коришћења земљишта, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања 

отпадом, управљања водама и других области и саставни је део плана, односно 

програма или основе". СПУ мора бити усклађена са другим проценама утицаја на 

животну средину, као и са плановима и програмима заштите животне средине и врши 

се у складу са поступком прописаним посебним законом, тј. Законом о стратешкој 

процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/2004 и 88/10). 

Израда СПУ обухвата припрему извештаја о стању животне средине, спровођење 

поступка консултација, усвајање извештаја и резултата консултација у поступку 

одлучивања и доношења или усвајања одређених планова и програма, као и пружање 

информација и података о донетој одлуци. 

 

Према члану 6. Закона о СПУ, критеријуми за утврђивање могућности значајних 

утицаја на животну средину планова и доношење одлуке о изради СПУ садржани су у 

Прилогу I. Ови критеријуми заснивају се на: (1) карактеристикама плана и (2) 

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 плана на њене основне чиниоце. 

 

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације туристичког 

комплекса “Сребрнац” на животну средину, припремљен је на основу члана 11 Одлуке 

о изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса "Сребрнац" на Копаонику 

("Службени лист општине Брус", бр. 2/2017) и Одлуке о изради Стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације туристичког комплекса "Сребрнац" на Копаонику 

("Службени лист општине Брус", бр. 2/2017). 

 

За потребе израде предметне СПУ, Општина Бор, као наручилац израде Плана и 

СПУ, за обрађивача СПУ ангажовала је Институт за архитектуру и урбанизам Србије. 
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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 

 

Према члану 13. Закона о стратешкој процени полазне основе стратешке процене 

обухватају: 

 

 кратак преглед садржаја и циљева плана и односа са другим плановима и 

програмима, 

 преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на које се 

извештај односи, 

 карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду 

изложене значајном утицају, 

 разматрана питања и проблеме заштите животне средине у плану и приказ 

разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене, 

 приказ припремљених варијантних решења која се односе на заштиту животне 

средине у плану и програму, укључујући варијантно решење нереализовања 

плана и најповољније варијантно решење са становишта заштите животне 

средине, 

 резултате претходних консултација са заинтересованим органима и 

организацијама битне са становишта циљева и процене могућих утицаја 

стратешке процене. 

 

Све наведене ставке обухваћене су у овом поглављу, изузев приказа и евалуације 

варијантних решења која су обрађена у поглављу 3. стратешке процене. 

 

1.1 Преглед предмета, садржаја и циљева Плана и односа према другим планским 

документима 

 

1.1.1 План детаљне регулације 

 

План детаљне регулације представља плански основ за одрживи развој подручја 

које припада делимично урбанизованој зони туристичког центра Копаоник, у којој је 

започет развој и изградња објеката смештаја, инфраструктуре и пратећих услуга, 

дефинисаној према ППППН НП Копаоник као грађевинске површине постојећих и 

планираних туристичких комплекса и насеља. Планско подручје налази се у зони III 

степена заштите Националног парка Копаоник. 

Све катастарске парцеле у обухвату Плана које се налазе у КО Крива Река 

припадају грађевинском земљишту, као и катастарска парцела 3/13 КО Брзеће. 

Преостале катастарске парцеле у обухвату Плана које се налазе у КО Брзеће, припадају 

пољопривредном земљишту. Постојећа намена површина обухвата зелене површине са 

сегментима јавног скијалишта, саобраћајне површине, угоститељско-услужне 

делатности и туристички смештај. У обухвату се од објеката налази хотел „Сребрнац“ 

(к.п. 3443/13 и 3447/29 КО Крива Река), који, према расположивим подацима, има 180 

лежајева, и угоститељско-услужни објекат на полазишту ски-лифта „Гобеља релеј“ 

(к.п. 3442/4 КО Крива Река) са 10 лежајева (Табела 1.1). 

У западном делу планског подручја налазе се сегменти јавног алпског скијалишта, 

са исходиштима ски-стаза „Гобеља релеј“ и „Гобеља (гребен)“ и полазиштима 

средстава висинског превоза – ски-лифтом „Гобеља релеј“ и жичаром 

четвороседежницом „Гобеља (гребен)“. Наведене ски-стазе и средства висинског 

превоза повезани су у систем јавног скијалишта ски-центра Копаоник. 



6 

 

Кроз простор обухваћен Планом, уз североисточну, источну и јужну границу, 

пролази државни пут IIА реда бр. 211 Стопања - Витково - Брус - Брзеће - Копаоник. 

Табела 1.1. Биланс површина по наменама – постојеће стање. 

Намена Површина (ha) 

зелене површине са сегментима јавног скијалишта 51,32 

саобраћајне површине 3,99 

угоститељско-услужнa делатност 0,10 

туристички смештај 1,31 

УКУПНО 56,72 

 

Плански обухват делимично је опремљен потребном инфраструктуром. Налази се у 

обухвату водоводног система ППСВ „Самоковска река“ - Суво Рудиште - Јарам - 

Сребрнац, подсистем „Сребрнац - Рендара“. Овај систем користи постојеће водозахвате 

из отвореног тока на Самоковској реци, потоку испод Казановског Бачишта и 

Драганском потоку у количини од око 40-50 l/s, из којих се вода допрема до постројења 

за прераду сирове воде код Јелачића стругаре, а одатле примарним водом Суво 

Рудиште - Јарам - Сребрнац до потрошача. Хотел „Сребрнац“ има канализациони 

колектор до постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) капацитета од 600 ЕС 

(еквивалентних становника) у Циганској реци (које није у функцији). У току је 

реализација система за водоснабдевање из правца Мининог врела. 

Трафо-станице 10/0,4 kV на Сребрнцу повезане су 10 kV далеководом на ТС 35/10 kV у 

Брзећу, која се напаја из ТС 220/110/35 kV „Крушевац 1“. Телекомуникационе услуге се 

у фиксној телефонији реализују преко приступног уређаја мини ИПАН „Јарам“. Кроз 

предметно подручје пролазе подземни оптички кабл и подземни бакарни кабл. 

Телекомуникациона мрежа је крутог облика, звездасте структуре. На планском 

подручју налази се базна станица Копаоник 2. 

На подручју у обухвату Плана нема редовног организованог одношења смећа, већ ЈКП 

„Расина“ из Бруса односи по потреби. 

Границом Плана обухваћен је део планинског подручја Копаоника у општини 

Брус, у оквиру туристичког потцентра на локалитету Сребрнац, у катастарским 

општинама Крива Река и Брзеће. 

Укупна површина обухвата је 56,72 ha. 

На југозападној и јужној страни обухвата, граница Плана поклапа се са 

спољашњим границама катастарских парцела у обухвату Плана 3442/28, 3442/27, 

3442/26, 3817/9, 3447,17, 3447/2 КО Крива Река, затим 3/11 КО Брзеће, па 3792/2 КО 

Крива Река, а на источној са спољашњим границама катастарских парцела 3443/1, 

3443/2, 3443/3, 3531/1, 3531/2, 3531/3, 3530/3, 3450/2 КО Крива Река, па на 

североисточној са спољашњим границама катастарских парцела 3449/2, 3446/8 и 3446/3 

КО Крива Река. На северној страни обухвата, граница Плана поклапа се са границама 

катастарске парцеле 3446/3, затим сече катастарску парцелу 3446/8 до тромеђе са 

3446/5 и 3446/6, одакле наставља по спољашњим границама катастарских парцела 

3446/6, 3445/18, 3445/15, 3446/16, 3817/16 и 3442/40 КО Крива Река. Са западне стране 

обухвата, граница плана поклапа се са спољашњим границама катастарских парцела 

3442/40, 3442/39, 3442/38, 3442/35, 3442/34, 3442/33, 3442/32, 3442/56, 3442/31, 3442/30, 

3442/27 и 3442/28, све КО Крива Река. 

У обухвату Плана су следеће катастарске парцеле: 

- целе: 3/11, 3/12 и 3/13 КО Брзеће; 
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- целе: 3442/4, 3442/26, 3442/27, 3442/28, 3442/29, 3442/30, 3442/31, 3442/32, 

3442/33, 3442/34, 3442/35, 3442/36, 3442/37, 3442/38, 3442/39, 3442/40, 3442/41, 3442/42, 

3442/43, 3442/44, 3442/45, 3442/46, 3442/47, 3442/48, 3442/49, 3442/50, 3442/51, 3442/52, 

3442/53, 3442/54, 3442/56, 3443/1, 3443/2, 3443/3, 3443/6, 3443/7, 3443/9, 3443/10, 

3443/13, 3443/14, 3443/16, 3443/17, 3443/18, 3443/19, 3443/20, 3443/21, 3443/22, 3445/3, 

3445/9, 3445/10, 3445/11, 3445/12, 3445/14, 3445/15, 3445/16, 3445/17, 3445/18, 3445/19, 

3446/3, 3446/6, 3446/7, 3447/2, 3447/5, 3447/6, 3447/8, 3447/9, 3447/11, 3447/12, 3447/14, 

3447/16, 3447/17, 3447/18, 3447/19, 3447/20, 3447/21, 3447/22, 3447/23, 3447/24, 3447/25, 

3447/26, 3447/27, 3447/28, 3447/29, 3447/30, 3447/31, 3447/33, 3447/34, 3447/35, 3449/2, 

3449/3, 3530/3, 3530/4, 3530/6, 3531/2, 3531/3, 3531/4, 3792/2, 3792/3, 3817/9, 3817/10, 

3817/11, 3817/12, 3817/13, 3817/14, 3817/15, 3817/16 и 3817/17 КО Крива Река; и 

- делови: 3446/8, 3447/32, 3450/2, 3531/1, 3532, 3800 и 3801 КО Крива Река и 3/10 

КО Брзеће. 

Граница Плана приказана је на графичким прилозима Плана – дигиталним, 

геореференцираним, картама и штампаним картама. У случају неподударности списка 

катастарских парцела са обухватом Плана приказаном на графичким прилозима, важи 

обухват из графичких прилога. 

Правни основ за израду  Извештаја о стратешкој процени утицаја су: 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 

РС“, бр.135/04 и 88/10);  

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09 и 

72/09-43/11- Уставни суд); 

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр.36/09, 88/100, исправка 

91/10)  

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 

УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014),  

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15),  

- самостални члан 130. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр.132/14), 

- Одлука о изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса "Сребрнац" 

на Копаонику ("Службени лист општине Брус", бр. 2/2017),  

- Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације 

туристичког комплекса "Сребрнац" на Копаонику ("Службени лист општине 

Брус", бр. 2/2017). 

Плански основ за израду и доношење Плана и СПУ чине: 

- Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник (у 

даљем тексту ППППН НП Копаоник; „Сл. гласник РС“, бр. 89/16); 

-  Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Селова“ 

(„Сл. гласник РС“ бр. 11/15); и  

- Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“ 

(„Сл. гласник РС“ бр. 95/15). 

 

Подручје Плана се дели на следеће три карактеристичне зоне (Табела 1.2 и 1.3): 

 Зона I – саобраћајне површине; 

 Зона II – спортско-рекреативне површине, јавно скијалиште и зелене површине;  

 Зона III – туристички смештај 
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Табела 1.2. Подела на зоне 

Карактеристична зона Површина (ha) 

Зона I – саобраћајне површине 8,74 

Зона II – спортско-рекреативне површине, јавно скијалиште и зелене површине 28,41 

Зона III – туристички смештај 19,57 

УКУПНО 56,72 

 

У оквиру зоне I разликују се следеће намене површина: 

- државни пут IIА реда бр. 211 Стопања - Витково - Брус - Брзеће - Копаоник, као 

примарна саобраћајницa преко које су све нове парцеле на обрађеном комплексу 

повезане са мрежом путева у Србији; и 

- приступне саобраћајнице са паркинзима. 

У оквиру зоне II разликују се следеће намене површина: 

- зелене површине – очувани природни екосистеми; 

- сегменти скијалишта – ски-стазе, средства висинског превоза; 

- постојећи угоститељско-услужни објекат на локацији 8;  

- планирани објекат за туристички смештај типа 1 на локацији 9 (Измене и допуне 

Плана детаљне регулације локалитета Сребрнац на Копаонику (целине 10а и 

10б), „Сл.лист општине Брус“, бр. 4/11); и  

- постројење за прераду воде на катастарској парцели 3447/33 КО Крива Река 

(План детаљне регулације за изградњу цевовода сирове воде од бунарског 

водозахвата до постројења за прераду воде за пиће – за водоснабдевање 

туристичких локалитета на Копаонику – општина Брус, „Сл. лист општине 

Брус“, бр. 2/16) 

У оквиру зоне III разликују се следеће намене површина: 

- туристички смештај типа 1 - на локацијама 1, 2, 7а, 7б и 9: објекти типа хотел, 

апарт-хотел, пансион, апартмански комплекс, виле; и  

- туристички смештај типа 2 – на локацијама 3, 4а, 4б, 5 и 6: објекти типа 

апартмански комплекс; апартмани, виле, пансиони. 

 

Табела 1.3. Биланс површина по наменама – планирано стање. 

Намена Површина (ha) 

спортско-рекреативне површине са сегментима јавног скијалишта 20,22 

јавно скијалиште 1,02 

зелене површине 6,82 

саобраћајне површине 8,74 

инфраструктурне површине 0,21 

угоститељско-услужна делатност 0,14 

туристички смештај – тип 1 13,96 

туристички смештај – тип 2 5,61 
УКУПНО 56,72 

 

Земљиште у оквиру граница плана одређено је за површине јавне и остале 

намене. Ознаке појединачних локација за изградњу објеката туристичког смештаја су, 

ради лакше оријентације, преузете из Плана детаљне регулације локалитета 

„Сребрнац“ на Копаонику, у општини Брус („Сл. лист општине Брус“, бр. 6/07). Ознака 

9 односи се на катастарску парцелу 3445/19 КО Крива Река, формирану Изменама и 

допунама дела Плана детаљне регулације локалитета Сребрнац на Копаонику (целине 

10а и 10б) општина Брус („Сл. лист општине Брус“, бр. 4/11); ознаке 7а и 7б на 

локацијe из Измена и допуна дела Плана детаљне регулације локалитета Сребрнац-

просторна целина 7 на Копаонику, општина Брус („Сл. лист општине Брус“, бр. 15/16); 
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ознаке 4б, 4ц и 10 формиране су на основу Програмског задатка који је саставни део 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на 

Копаонику („Службени лист општине Брус“ бр2/17) и Измене програмског задатка. 

У површине и објекте јавне намене у обухвату овог Плана спадају (Табела 1.4): 

- спортско-рекреативне површине са сегментима јавног скијалишта; 

- јавно скијалиште; 

- зелене површине; 

- саобраћајне површине – државни пут, приступне саобраћајнице и паркинзи; 

и 

- инфраструктурне површине – постројење за прераду воде на катастарској 

парцели 3447/33 КО Крива Река. 

У површине и објекте остале намене у обухвату овог плана спадају: 

- угоститељско- услужне делатности (локације 8 и 11 у зони II); и 

- туристички смештај који се, у зависности од архитектонске типологије објеката 

и врсте услуге коју пружају дели на: 

- тип 1 (локација 9 у зони II и локације 1, 2, 7а и 7б у зони III); и 

- тип 2 (локације 3, 4а, 4б, 4ц, 5, 6 и 10 у зони III). 

Табела 1.4. Попис катастарских парцела за површине јавне намене. 

Ознака Намена 
Катастарске парцеле у обухвату 

површине јавне намене 

Површина 

(ha) 

СК1 Јавно скијалиште 
Целе: 3447/12 КО Крива Река 

Делови: 3443/6, 3447/12, 3447/24, 3447/30 КО Крива Река 
0,71 

СК2 Јавно скијалиште 
Целе: 3443/7, 3531/2 КО Крива Река 

Део: 3531/1 КО Крива Река 
0,31 

З1 Зелене површине 
Целе: 3446/7, 3447/14, 3449/3, 3530/6 КО Крива Река 

Делови: 3445/18, 3446/6 КО Крива Река 
4,23 

З2 Зелене површине 
Целе: 3447/6, 3447/17 КО Крива Река и 3/12 KO Брзеће 

Делови: 3447/32 КО Крива Река 
2,59 

СР1 

Спортско-рекреативне 

површине са 

сегментима јавног 

скијалишта 

Целе: 3817/9, 3817/10, 3817/11, 3817/12, 3817/13, 3817/14, 

3817/15, 3817/16, 3817/17, 3442/26, 3442/27, 3442/28, 3442/29, 

3442/30, 3442/31, 3442/32, 3442/33, 3442/34, 3442/35, 3442/36, 

3442/37, 3442/38, 3442/39, 3442/40, 3442/41, 3442/42, 3442/43, 

3442/44, 3442/45, 3442/46, 3442/47, 3442/48, 3442/49, 3442/50, 

3442/51, 3442/52, 3442/53, 3442/54, 3442/56, 3443/10, 3445/9, 

3445/10, 3445/11, 3445/12, 3445/14, 3445/15, 3445/16, 3445/17, 

3447/18, 3447/19, 3447/20, 3447/21, 3447/22, 3447/23, 3447/25, 

3447/26, 3447/27, 3447/28 КО Крива Река 

Делови: 3445/18, 3445/19, 3447/24 КО Крива Река 

18,79 

СР2  Делови: 3531/1, 3532, 3800, 3801 КО Крива Река 1,42 

ЈСП1 

Јавна саобраћајна 

површина (део 

државног пута) 

Целе: 3445/3, 3449/2 КО Крива Река 

Делови: 3446/8, 3450/2, 3530/4, 3531/4, 3443/16, 3447/34, 3792/3, 

3447/2, 3447/32 КО Крива Река и 3/10, 3/11 КО Брзеће 
6,29 

ЈСП2 
Јавна саобраћајна 

површина 
Делови: 3445/18, 3445/19, 3446/6 КО Крива Река 0,16 

ЈСП3 
Јавна саобраћајна 

површина 

Целе: 3447/31, 3443/19 КО Крива Река 

Делови: 3443/13, 3443/14, 3443/18, 3443/20, 3443/21, 3443/22, 

3447/5, 3447/29 КО Крива Река 
0,20 

ЈСП4 
Јавна саобраћајна 

површина 
Делови: 3447/32 КО Крива Река 0,10 

ЈСП С1 
Јавна саобраћајна 

површина 

Целе: 3447/16, 3447/35 КО Крива Река 

Делови: 3443/6, 3443/16, 3443/17, 3447/12,  3447/34, 3530/4, 

3531/4  Крива Река и 3/11 КО Брзеће 
0,91 

ЈСП С2 
Јавна саобраћајна 

површина 
Делови: 3443/16, 3447/34, 3530/4, 3531/4, 3792/3 КО Крива Река и 

3/11 КО Брзеће 
1,08 

ППВ 
Постројење за прераду 

воде 
Цела: 3447/33 КО Крива Река 0,21 

УКУПНО   37,00 
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1.1.2  Садржај Плана детаљне регулације  

 

Садржај Плана у потпуности је усклађен са легислативом и садржи све елементе 

прописане Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног 

и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15). 

Преглед садржаја Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на 

Копаонику: 
 

САДРЖАЈ 

 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

I ОПШТИ ДЕО 
I.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

I.1.1. Правни основ  

I.1.2. Плански основ  
I.2. ОБУХВАТ ПЛАНА  

I.2.1. Граница Плана  
I.2.2. Граница грађевинског подручја  

I.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  
II ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

II.1. ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
II.1.1. Подела на карактеристичне зоне 
II.1.2. Концепција уређења простора  
II.1.3. Планирана намена простора  

II.1.3.1 Површине и објекти јавне намене  
II.1.3.2 Површине осталих намена  

II.1.4. Компатибилне намене  
II.1.5. Биланс површина  

II.2. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

 II.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  
II.3.1. Саобраћајне површине и објекти   
II.3.2. Јавне зелене површине  
II.3.3. Спортско-рекреативне површине  
II.3.4. Сегменти јавног скијалишта  
II.3.5. Инфраструктурне мреже и објекти  

II.3.5.1 Водоводна мрежа  
II.3.5.2 Канализациона мрежа  
II.3.5.3 Електроенергетска мрежа  
II.3.5.4 Телекомуникациона мрежа  
II.3.5.5 Гасоводна мрежа  

II.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА  
II.5. УСЛОВИ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА  
II.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА  
II.7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

II.8. ОСТАЛИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ  
II.9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ  
II.10. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ  
II.11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ И УПОТРЕБА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА 

ЕНЕРГИЈЕ  
III ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

III.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА  
III.2. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ  
III.3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ  

III.4. ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ   
III.5. СПРАТНОСТ ОБЈЕКАТА  
III.6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ  
III.7. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА МРЕЖУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ   
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III.8. ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА

 III.9. ПРАВИЛА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА  

III.10. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА  
III.10.1. Правила за партерно уређење  
III.10.2. Правила за озелењавање  

III.11. ПРАВИЛА ЗА ОГРАЂИВАЊЕ  
III.12. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА 

III.13. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА  
III.14. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ  
III.15. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА  

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
IV.1. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  
IV.2. ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
IV.3. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

ГРАФИЧКИ ДЕО 

карта 1 – Граница Плана и постојећа намена простора 1:2.500 

карта 2 – План намене простора са поделом на зоне 1:2.500 

карта 3 – План регулације, нивелације и решење саобраћајних површина 1:1.000 

3.1 - Попречни профили саобраћајних површина 1:200 

карта 4 – Синхрон план инфраструктуре 1:1.000 

 

АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

Одлука о изради плана  

Извод из планских докумената вишег реда  

Услови надлежних органа, организација и јавних предузећа  

Подлоге  

Извештај о обављеном раном јавном увиду  

Извештај о стратешкој процени утицаја – посебан елаборат  

Остала документација  

 

 

1.1.3 Циљеви заштите, развоја и уређења у Плану детаљне регулације  

 

Основни циљеви израде Плана, одређивање површина јавне намене и осталих 

намена, дефинисање правила уређења и грађења и стварање услова за даљи развој, 

изградњу и инфраструктурно опремање туристичког комплекса „Сребрнац“ на 

Копаонику, на територији Националног парка Копаоник, у складу са важећим 

Просторним планом, дефинисани су Одлуком о изради плана. 

 

Остали општи циљеви су: 

- довршавање туристичког потцентра Сребрнац, са поливалентним функцијама и 

садржајима, стационарним туристичким капацитетима и туристичко-

рекреативном инфраструктуром (алпско скијалиште) у режиму заштите III 

степена; 

- обезбеђивање прихвата већег броја дневних излетника, зимске и летње понуде; 

- опремање локалитета јавном комуналном инфраструктуром; 

- утврђивање високих стандарда за заштиту природе и животне средине; и 

- утврђивање планских инструмената и мера, правила изградње и стандарда, 

архитектонског обликовања и материјализације. 

Од израде и спровођења овог плана очекују се следећи ефекти: 

- планирањем довршетка изградње туристичко комплекса у претежно природном 

планинском пределу омогућава се повећање вредности овог простора. Наиме, 

социо-економске користи за локалну и ширу друштвену заједницу од 

култивисаног туристичког простора вишеструко су веће од користи које може 
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донети економско коришћење ресурса планинских шума, травњака и вода под 

условом да се у култивисању туристичког простора што више сачувају 

најзначајнији природни туристички услови, ресурси и вредности планинског 

предела – чист ваздух и вода, шумска и травна вегетација, као и изворни и 

стабилни морфометријски облици рељефа; 

- релативно концентрисана изградња на мањем али погодном простору подручја – 

на локацијама које су претходним и важећим планским документима већ 

одређене за изградњу; 

- планирањем развоја мреже и објеката инфраструктуре и комуналне опреме, 

омогућује се безбедан приступ подручју у свим условима и заштита природе и 

животне средине од главних загађивача; 

- планирањем проширења алпског скијалишта омогућава се повезивање са 

планираним секундарним туристичким центром Брзеће са Гочманцима и 

повећање капацитета скијашке понуде, којом се оправдава величина и стандард 

планираног и делом изграђеног центра и која може да привуче знатно већи број 

дневних излетника из ближег окружења, као и из даљег окружења; и 

- планирањем садржаја летње туристичке понуде (поливалентне сале у функцији 

спорта и рекреације, отворени терени за мале спортове, терени за забаву деце и 

одраслих и друго), омогућава се целогодишња туристичка понуда, која може да 

привуче знатан број стационарних корисника и дневних излетника током целе 

године. 

 

1.1.4. Однос према другим документима - стратегијама, плановима и програмима 

 

План је усаглашен са националним стратешким документима: Стратегијом развоја 

туризма у Републици Србији (”Сл. гласник РС”, бр 91/06), Националном стратегијом 

одрживог развоја („Службени гласник РС“, број 44/2005), Националном стратегијом 

одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени гласник РС“, 

бр.33/2012), Стратегијом развоја пољопривреде Србије („Службени гласник РС“, број 

78/05), Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године („Службени 

гласник РС“, број 29/10), Стратегијом развоја шумарства Републике Србије 

(„Службени гласник РС“, број 59/06),  Водопривредном основом Републике Србије 

(”Сл. гласник РС”, бр 11/02) и другим. 

 

За подручје Плана детаљне регулације релевантне су следеће одредбе Просторног 

плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник (”Сл. гласник РС”, бр 

. 89/16): Просторним планом подручја посебне намене НП Копаоник процењен је 

еколошки капацитет заштићеног простора, и утврђе лимит од око 18.500 лежаја високо 

комерцијалног туризма на територији Националног парка (од чега по комплексима: 12 

000 на Сувом Рудишту, 800 на Јарму, 3000 на Сребрнцу, 2500 на Рендари и 200 на 

пункту Запланина). Туристички комплекс Сребрнац предвиђен је као поливалентна 

подцелина ТЦ Копаоник са јавним садржајима I реда за специјализоване комплексе 

Јарам и Рендара. Међу садржајима јавних служби и техничких сервиса посебно су 

значајни садржаји саобраћаја, скијашке и путне техничке базе, поливалентне сале и 

угоститељства. Од спортско-рекреативних садржаја посебан значај имаће алпско 

скијалиште и објект ледене хaле. Битан развојни фактор скијалишта и комплекса 

представља планирана кабинска жичара Брзеће-Брегови-Сребрнац (као транспортна 

жичара на целој дужини и скијашка жичара од Брегова до Сребрнца). Изградња 

комплекса започета је подизањем хотела „Сребрнац” са пратећим садржајима и 

инфраструктуром (паркинг, водовод, канализација са уређајима за пречишћавање 
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отпадних вода, далековод, трафостаница, оптички кабл). На грађевинском земљишту 

комплекса од 45 ha планирана је бруто густина насељености од око 67 стационарна 

корисника по хектару, а са запосленима око 82 корисника по хектару. Јавне службе и 

сервиси у комплексу обухватају: конгресни центар (у склопу конгресно-хотелског 

комплекса); централне јавне садржаје у оквиру јавног грађевинског земљишта и на 

осталом грађевинском земљишту у подцелинама смештаја; саобраћај - аутобуска 

станица, рент а кар, јавни паркинзи и гараже; здравство и старање о деци - здравствена 

станица са јединицом за издавање лекова и обданиште; култура и забава - поливалентна 

сала са дискотеком, планирани културни и забавни садржаји у саставу хотела 

„Сребрнац”; администрација - рецепција ТЦ Копаоник, путничко-туристичка агенција, 

банка са мењачницом, пошта, пункт милиције и друго; угоститељство - екслузивни 

ресторан-видиковац, уз остале угоститељске објекте и објекте трговине; технички 

сервиси - техничка база скијалишта са гаражама табача, мехaнизација путне базе, 

аутосервис, сервис спортске опреме и комунални сервис. Од летњих спортско-

рекреативних садржаја у оквиру комплекса туристичког смештаја предвиђени су: већа 

поливалентна сала у функцији спорта и рекреације (у оквиру хотелско-апартманског 

комплекса, са салом за мале спортове, трим кабинетом и друго), отворени терени за 

мале спортове (мали фудбал, рукомет, кошарка, одбојка, тенис), терени за забаву 

одраслих и деце - ролер полигон (са вучном жичаром у оквиру обухваћеног 

скијалишта), куглана, мини-голф, дечија игралишта и друго; коњички клуб (са шталом 

за десет коња, мањежом и пратећим садржајима) у саставу хотелско апартманског 

комплекса, као и плазиште/терминал излетничких и планинарских стаза (на трасама 

нордијских ски-стаза); и планирани рекреативни садржаји у саставу хотела „Сребрнац”. 

Комплекс се наслања на гравитирајуће скијалиште са капацитетом од 5.829 

једновремених скијаша у секторима 6 и 8 алпског скијалишта, са исходиштем 

планиране гондолске жичаре Брзеће-Брегови-Сребрнац, полазиштима две постојеће 

жичаре и исходиштима алпских ски-стаза; на локалитету су планирани и: јавна ледена 

хaла за клизање и хокеј, као и отворена клизалишта за децу и одрасле (у склопу ледене 

хaле и хотелско-апартманског комплекса), два полигона ски-школа (са ски-теренима и 

два беби-лифта укупног капацитата од 200 једновремених корисника, у оквиру 

обухваћеног скијалишта) и ски-клуб уз исходиште скијашког FIS полигона (у саставу 

пансиона); у склопу комплекса предвиђено је полазиште/терминал нордијских ски-

стаза. 

Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Ћелијеˮ 
(„Службени гласник РСˮ, број 95/15)( у даљем тексту ППППН „Ћелијеˮ) простире се на 

деловима територијe града Крушевца и општина Александровац, Брус, Блаце и 

Врњачка Бања. Око 102 km
2 

 подручја ППППН „Ћелијеˮ, или око 11% (на деловима 

територије општине Брус, КО: Бозољин, Равниште, Кнежево, Брзеће, Гочманци, 

Ливађе, Паљевштица и Крива Река) и преклапа се са обухватом овог ППППН НП 

Копаоник. Просторним планом подручја посебне намене слива акумулације „Ћелијеˮ 

успостављене су следеће зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања: зона 

непосредне санитарне заштите (зона I акумулације) и ужа зона санитарне заштите (зона 

II акумулације) које се налазе ван подручја овог Просторног плана, као и шира зона 

санитарне заштите (зона III акумулације) која се утврђује на подручју слива узводно од 

бране „Ћелије“. У зони III акумулације „Ћелије “ налази се 38,3km
2
 подручја ППППН 

НП Копаоник. Основни принципи и планска решења заштите, уређења и одрживог 

развоја подручја ППППН „Ћелијеˮ јесу: заштитa и унапређењe животне средине 

посебно квалитета изворишта вода акумулације „Ћелијеˮ, заштита и одрживо 

коришћење водног, пољопривредног и шумског земљишта, посебно од непланске 

изградње у зонама I и II акумулације и инфраструктурном коридору, заштита природе и 
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природних вредности и др. Значајно ограничење је и чињеница да се део планског 

обухвата налази у зони III заштите акумулације „Ћелије“, са режимом контролисање 

изградње и коришћења простора који обезбеђује заштиту квалитета вода и здравствену 

исправност воде изворишта, у виду појачаних мера санитације. У овој зони није 

дозвољено неконтролисано депоновање комуналног и другог отпада, лоцирање и 

уређење депонија чврстог отпада, депоновање, складиштење и транспорт опасних 

материја и материја које се не смеју директно или индиректно уносити у воде. 

Обавезно је санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање или одвођење отпадних 

вода ван слива акумулације, како ни на који начин не би биле угрожене изданске, 

површинске воде и акумулација, што условљава реализацију канализационих система и 

одговарајућих ППОВ са терцијарним пречишћавањем. Дозвољена је реализација 

алпских скијалишта „Гобеља“ и „Рендара-Гобеља“ и нордијског скијалишта на 

Криворечкој равни на подручју Копаоника. 

 

 

1.2  Стање и фактори природе и животне средине на планском подручју и  

       eлементи животне средине за које постоји могућност да буду угрожени 

 

За потребе израде овог Извештаја, уважавајући специфичност предметног подручја, 

преузети су релеватни општи подаци о простру из постојеће планске документације као 

базе података, пре свега  Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину 

ППППН НП Копаоник  као и други доступни подаци. 

 

1.2.1  Природа, биолошка разноврсност и природне вредности 

 

1) Геолошке карактеристике  

Копаоник припада шумадијско-вардарској зони геотектонске јединице унутрашњих Динарида. 

Са источне и западне стране ограничен је дубинским разломима. Карактерише га хетерогена 

геолошка грађа условљена интензивном геолошком активношћу, посебно у периодима горње 

креде и терцијара, што је резултирало стварањем моћног комплекса магматско-еруптивних 

стена, које су истиснуте или изливене преко палеозојске метаморфне серије. У геолошкој грађи 

подручја НПК доминира „копаонички плутон” састављен од варијетета магматских стена 

(посебно гранодиорита, кварцдиорита, кварцмонцонита и гранита), чијим су разарањем и 

обликовањем створени блокови и остењаци. На источном ободу плутона карактеристичан је 

„термоконтактни ореол”, створен интрузијом магме у карбонатне стене и палеозојске шкриљце 

и састављен од бројних метаморфита, међу којима су посебно интересантне појаве скарнова 

(најчешће гранит и воластонит), корнита, мермера и шкриљаца. Од рудних богатстава на 

подручју НП „Копаоник“ има гвожђа (исцрпљене рационалне резерве и затворени рудници 

„Сува Руда” на локалитетима Суво рудиште-Панчићев врх и Барска река), воластонита на Јарму 

и грађевинског камена (није предвиђена експлоатација због режима НП „Копаоник“). Испод 

југоисточног дела НП „Копаоник“ на територијама општина Брус и Лепосавић још увек је 

делимично активно подземно експлоатационо поље рудника „Бело Брдо” (олово и цинк), а на 

западном делу подручја Просторног плана ван НП „Копаоник“ су напуштени копови „Бадањ” и 

„Кижевак”. 

  

2) Геоморфолошке карактеристике 

Рељеф Копаоника, као веначне планине, чине планински врхови, темена флувијалних површи и 

коса, у које су усечене речне долине и други облици флувио-денудационих процеса. 

Асиметрично по својој уздужној оси, главно било Копаоника има приближно меридијански 

правац пружања. Његове западне стране и њихови нагиби последица су различитог геолошког 

састава и неједнаких услова у којима су се одвијали процеси ерозије. Подручје НП „Копаоник“ 
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простире се већим делом на централној планинској површи Равног Копаоника, високој око 

1700 m н.в., оивиченој врховима и узвишењима - Панчићев врх (2017 m н.в.), Караман (1936 m 

н.в.), Гобеља (1934 m н.в.) и друго. Северно од централне површи је комплекс Бањског 

Копаоника (са врхом Вучак, 1718 m н.в.), чије северне стране се стрмо спуштају према 

Јошаници, док се североисточне стране постепено рашчлањују у сливу Расине. Основне 

морфолошке структуре Копаоника на подручју НП „Копаоник“ формиране су интензивним 

ендогеним процесима (тектоника, магматизам, вулканизам), са врхунцем у терцијару, када је 

највероватније дошло до стварања плутонског тела централног Копаоника, које се пружа у 

правцу СЗ - ЈИ, са најинтензивнијим уздизањем на простору Панчићевог врхa. Ово тело се и 

данас постепено уздиже, што је праћено сеизмичком активношћу и благим променама у 

рељефу. Савремене морфолошке структуре Копаоника обликоване су егзогеним утицајима 

елувијалних, падинских и флувијалних процеса, чијим деловањем су створени ерозиони и 

акумулациони облици. Елувијалним процесом, као физичко-хемијским процесом распадања 

основне гранодиоритске масе, ствара се на подручју НП „Копаоник“ грус дебљине од једног 

метра и више, на коме се формира педолошки слој, а испод кога је дробински слој различите 

дебљине. Падински процеси (посебно пролувијални, затим делувијални и колувијални) 

условљени су интензитетом елувијалних и флувијалних процеса, а њихови облици присутни су 

на целом подручју НП „Копаоник“. Најдоминантнији савремени геоморфолошки процес на 

Копаонику је флувијални, везан за мрежу сталних и повремених водотока. Испољава се 

првенствено као линијска ерозија, вертикална (јаружење), или бочна, што условљава 

неправилности уздужних профила водотока, са каскадним преломима, клисурастим сужењима, 

као и V-облик попречног профила водотока (карактеристичан посебно за Самоковску, 

Гобељску, Брзећку и Дубоку реку). Флувијални процес условљава и појаву клизишта и одрона 

(у токовима Самоковске, Паљевштичке и Јошаничке реке). Ипак, веће површине „бедлендс-а” 

условљене флувио-денудационим процесима, заступљене су само у ултрамафитском комплексу 

по ободима гранодиоритског масива (посебно на западним падинама Копаоника). Поједини 

делови стена, захваљујући саставу и положају, остали су неразорени у виду остењака 

различитих димензија и облика (компактне камене фигуре које подсећају на животиње и 

предмете, на локалитетима Маркова стена, Лисичја стена, Бабин гроб, Јанков брег, Речица, 

Суви врх, гребен Карамана и друго, или некомпактни облици облутака и плоча). Интересантни 

су и облици стеновитих изданака на огољеним стеновитим профилима планинских падина, или 

као засебни остењаци, са карактеристичном микронаборном структуром, састављени од 

скарнова, корнита, мермера и шкриљаца у склопу метаморфита контактног ореола Копаоника 

(Велика стена, Оштри крш, Јелица, Шиљача и друго). Највиши делови Копаоника били су 

током плеистоцена захваћени глацијацијом слабијег интензитета, чији су морфолошки трагови 

очувани у виду остатака малих циркова и то на источној страни Гобеље (највећи), на Крчмару, 

Широком долу и Леденицама.  

Геоморфолошке услове локације на којој је планирана изградња карактерише терен са великим 

хипсометријским разликама и великим нагибом терена. Истраживана локација је изграђена од 

силификованих мермера који чине матичну стену. Обзиром да је цела локација издигнута и под 

нагибом, не постоје услови за формирање изданских вода до дубине истраживања и ако 

дробине и испуцале партије мермера имају добре водоспроводне карактеристике.  

3) Хидрогеолошке и хидрографске карактеристике 

Водотоци Копаоника располажу великом ерозивном снагом, што условљава појаве интензивног 

спирања, поготову на деловима терена где је одређени геолошки састав комбинован са стрмим 

нагибима и обешумљеношћу. На подручју НП, с обзиром на протицај, водотоци имају карактер 

сталних (речице и потоци) и повремених (мањи потоци). На режим водотока утиче топљење 

снега, које се обавља углавном раномерно и у дужем временском периоду. Зато се повећани 

протоци јављају крајем зиме, достижу максимум у пролеће, али се одржавају и у летњем 

периоду због киша и прихрањивања подземним водама. Најмањи протоци су у јесен и почетком 

зиме. Најзначајнији речни токови на подручју НП су Самоковска, Барска, Гобељска, Брзећка и 

Дубока река. Сложен геолошки састав условио је и сложене хидрогеолошке појаве унутар 

подручја НП и његове заштитне зоне, са разноврсним типовима издани и појавом 

термоминералних вода. Збијени тип издани јавља се у алувијалним наслагама водотока 
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(Шутановачка, Самоковска, Барска река и други мањи водотоци, са изворима издашности до 

1,0 л/сек), као и унутар елувијалних, пролувијалних и делувијалних наслага различите дебљине 

и састава, са функцијски значајним, али релативно скромним укупним капацитетом. 

Пукотински тип издани означава подручје богато водом и заступљен је унутар гранодиорита и 

њихових варијетета на копаоничком плутону, са 165 регистрованих извора, 2 поткопа и 2 

бунара (од тога у категорији за регионално водоснабдевање 10 извора и за локално 

водоснабдевање 25 извора; у новије време има доста нестручно каптираних извора овог типа). 

Пукотински тип издани у серпентинима и хидротермално измењеним стенама заступљен је по 

северном и западном ободу копаоничког масива, на подручју које је знатно сиромашније водом 

(мањи број извора издашности испод 1,0 л/сек), са дренирањем најчешће ван истражног 

подручја, или са ниским резервама воде. Карсно-пукотински тип издани у мермерима и 

мермерисаним кречњацима заступљен је са релативно мањим бројем извора у североисточном 

и источном делу копаоничког масива. Но, појава кречњака унутар гранодиоритског масива, или 

дуж обода контакта, условила је појаву неколико веома јаких врела којима се дренира карсно-

пукотинска издан (Урлан, око 15 л/сек, каптиран, каптирано разбијено извориште у Белој реци, 

око 10 л/сек, Црно врело на десној обали Мраморске реке, око 15 л/сек, три извора у Мининој 

реци укупне издашности око 14 л/сек, Гвоздачко врело испод жљеба, 9-35 л/сек, врело Дубока, 

око 40 л/сек, подземне воде из извозне јаме рудника Суво Рудиште, 10,5-48 л/сек). Сложени тип 

издани (пукотински и карсно-пукотински) присутан је у дијабаз-рожначкој формацији и 

флишним седиментима, састављеним од пешчара, глинаца и глинених шкрљаца, рожнаца и 

кречњака. Мало су заступљени на подручју НП и заштитне зоне (са изворима издашности до 

0,1 л/сек). Геотермалне карактеристике копаоничког масива нису довољно изучене, али се 

предпоставља да температуре у гранитоидном масиву износе на дубини од 1 км око 55, на 2 км 

око 95, на 3 км око 140 степени Целзијуса (до 400 степени на дубини од 10 км). На подручју НП 

и његове заштитне зоне, хидрогеотермалне појаве регистроване су само у Јошаничкој Бањи 

(бањски извори и Сланиште низводно од Бање, као извори преосталог дела 

високотемпературног палеохидрогеотермалног система који се простирао на подужном раседу 

од Кремића до Јелакца, са температуром подземног резервоара од 130 до 140 степени 

Целзијуса). Укупна искористива топлотна снага извора у Јошаничкој Бањи процењује се на око 

8,3 МЊ (рачунајући са укупном издашношћу до 38 л/сек и температурама од 22 до 78,5 степени 

Целзијуса). Ове термалне воде су делом ендогеног, а делом вадозног порекла и припадају 

хидрокарбонатно, хлоридно-натријумском типу. Степен искоришћености ових вода, како у 

балнеолошком, тако и у енергетском смислу, још увек је веома низак. На мањим, попречним 

раседима, у оквиру подручја НП јављају се мањи извори радиоактивне воде (Марина вода, 

Крчмар вода).  

Истраживана локација је изграђена од силификованих мермера који чине матичну стену. 

Обзиром да је цела локација издигнута и под нагибом, не постоје услови за формирање 

изданских вода до дубине истраживања и ако дробине и испуцале партије мермера имају добре 

водоспроводне карактеристике. Хидрогеолошки услови су означени одсуством подземне воде 

до дубине истраживања. Због нагиба терена потребно је предвидети каналисање површинских 

гравитационих вода у делу, на страни објекта где се врши усецање у тло, као и у најнижем делу 

терена који је везан за долинску страну.  

4)Сеизмолошке карактеристике 

Сеизмичка превентива се остварује на четири нивоа: 

(1) Државном – картом сеизмичке рејонизације. Основни степени сеизмичких интензитета за 

подручје Србије утврђени су Картом сеизмичке рејонизације територије Србије у размери 

1:500000, (Сеизмолошки Завод Србије, 1974.). На њој је основни степен везан за најприсутније 

глиновито-песковито тло без рељефа са дубином подземне воде на 4m испод површине терена; 

(2) регионалном – картама детаљне сеизмичке регионализације, 

(3) урбанистичком – картама сеизмичке микрорејонизације и 

(4) грађевинском – плановима сеизмичке микрорејонизације за објекте високоградње, 

инжењерских објеката и објеката ван категорије. 

Сеизмолошка својства простора су повезана са његовом геотектонском структуром. Предметна 

локација која је геомеханички испитиванаа лежи у зони IX степена сеизмолошког интензитета 
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по MCS скали, те је код грађења и димензионисања грађевинских објеката обавезна примена 

законских и техничких норматива за грађење објеката у сеизмичким подручјима (СЛ.Лист 

СФРЈ.бр.49/82). 

5) Климатске карактеристике 

Зависно од узајамног деловања фактора географског положаја, хипсометрије, експозиција, 

морфометријских облика рељефа и вегетације, Копаоник има специфичну мезо-климу, са 

великом микроклиматском диференцијацијом. Приликом климатске рејонизације Србије, 

поједини аутори су издвојили Копаоник као посебан климатски рејон, који има просечно 

најхладније и најдуже зиме у Србији, најниже средње годишње температуре и просечно трајање 

снежног покривача од 150 дана у години. По температурама ваздуха, пролећа су на врху 

Копаоника хладнија од јесени за 4 степена Целзијуса, лета су прохладна (просечна летња 

температура је 9,6 степени), а зиме хладне (просечна зимска температура је -6,0 степени). 

Најтоплији месец на Копаонику је јул, а на већим висинама август. Најхладнији месец је јануар, 

док просечне месечне температуре испод нуле на Равном Копаонику трају од новембра до 

марта, а на Панчићевом врху од новембра до априла (са варијацијама зависно од тога да ли 

преовлађују поларне и арктичке или океанске и тропске ваздушне струје). Годишња 

температурна амплитуда опада са висином и на врху износи 17,6 степени Целзијуса (више у 

топлијим него у хладнијим месецима). Копаоник има нижу температуру од подгорине просечно 

за 9,3 до 7,4 степени у летњој половини године и 7,5 до 4,9 степени у зимској половини године. 

Вредност вертикалног термичког градијента за Копаоник износи просечно 0,56 степени на 

сваких 100 м висине, већа је на југозападу него на североистоку планине, највећа је у априлу, а 

најмања у децембру и јануару. Најнижа средња минимална температура на Копаонику је у 

јануару, а годишње колебање средњих минималних температура је 18,2 степена, док средње 

минималне температуре испод нуле трају 6 месеци. Највећа средња дневна температурна 

амплитуда на Копаонику је у септембру. На Копаонику годишње има 83,9 ледених дана 

(редовно од октобра до априла, највише у јануару и фебруару). Мразних дана има просечно 

180,7 годишње и могући су редовно од септембра до маја (од децембра до фебруара сваки дан). 

Летњих дана има просечно 2 годишње, а појава тропских ноћи је изузетно ретка. Влажност 

ваздуха на Копаонику већа је него у подгорини, већа дању него ноћу, највећа у децембу и 

јануару, а најмања у августу, с тим што опада од севера ка југу планине. Месечне вредности 

релативне влажности просечно су веће за 5-13% од подгорине, а годишње колебање за 1-2% 

веће него у подгорини. Највећа разлика током године настаје у октобру (до 17%), а најмања од 

јула до септембра (до 11%). Облачност на Копаонику по годишњем ходу поклапа се са 

годишњим током релативне влажности ваздуха, јер је претежно условљена кретањем циклона и 

антициклона. Зато се Копаоник одликује већом облачношћу у зимском него у летњем периоду. 

Средња годишња облачност на Копаонику већа је него у подгорини за 0,3 до 1,0 десетине 

покривености неба (у летњим месецима за вредности до 1,8 десетина, због узлазног струјања 

ваздуха). Међутим годишње колебање облачности је између вредности мањих од 0,2 до 1,1 

десетине. Број тмурних дана највећи је у децембру, а најмањи у јулу и августу, мање на 

источном и западном, а више на северном и јужном делу планине.Трајање сијања сунца 

сведено на средњу вредност на идеалном хоризонту највишег дела Копаоника износи око 1900 

сати годишње. Годишња осунчаност најмања је на северу и истоку, а највећа на јужном делу 

планине и постепено се смањује са повећањем висине. У односу на подгорину, осунчавање на 

Копаонику је знатно краће од априла до октобра, у фебруару, марту и новембру је готово 

изједначено, а у децембру и јануару је дуже. Падавине на Копаонику су веће него у подгорини, 

с тим што сума падавина опада од севера ка југу и од истока ка западу планине. Максималне 

месечне суме падавина показују најмање одступање од вишегодишњих просека у зимском, а 

највеће у летњем периоду, док минималне месечне суме падавина имају мања одступања од 

максималних месечних вредности. Копаоник има претежно континентално-планински 

плувиометријски режим. Падавине приближно расту са висином, на подручју НП и заштитне 

зоне континуално само у сливу Јошанице. Просечно трајање периода са снежним падавинама 

на Копаонику је 233 дана годишње. Удео снега у укупној годишњој суми падавина расте за око 

3% на сваких 100 м висине, тако да на 2000 мнв достиже 54% падавина. Средњи годишњи број 

дана са снежним покривачем за подручје Копаоника износи 92,9 дана (минимум 65, максимум 
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122 дана), али се ове вредности повећавају са висином, односно од југа ка северу и од запада ка 

истоку, тако да на скијалиштима достижу просечно 150 дана годишње (на врху и до 180 дана). 

Снежни покривач формира се од 5-ог до 29-ог дана после првог снега и нестаје од 14-ог до 27-

дана пре последњег снега. Ветрови на Копаонику дувају чешће и јаче него у подгорини. По 

учесталости доминира југозападни ветар, а затим североисточни ветар. Најветровитији је 

широко отворени простор Равног Копаоника. Најјачи ветар је из јужног правца, а затим из 

југоисточног, североисточног и северног правца. Најјачи ветрови дувају у децембру и јануару, а 

највећа средња месечна брзина износи 8,1 м/сек. Ветрови из западног и југозападног правца 

најчешће доносе падавине, а ређа струјања из јужног и југоисточног правца доносе топао 

ваздух који у зимском периоду утиче на топљење снега. Доминантни југозападни ветар чини 

западну страну Копаоника (слив Ибра) богатијом падавинама и влагом, док је североисточна и 

источна страна (сливови Расине и Топлице) изложена фенском ефекту, са топлијом и сувљом 

климом. На Копаонику има магле, претежно у зимском пероду, чешће у нижим него у вишим 

појасевима.  

  

6) Земљиште  

Педолошки типови земљишта на Копаонику претежно се поклапају са вертиланом зоналношћу 

вегетације. Од 1100 до 1500 мнв (шуме букве, букве и јеле, те смрче и јеле) типови земљишта 

су: хумусни варијетет киселог смеђег земљишта, лесивирано смеђе земљиште на серпентину и 

смеђа земљишта на кречњацима. Од 1500 до 1800 мнв (мешовите шуме букве, јеле и смрче, те 

букве и смрче) типови земљишта су: смеђа подзоласта земљишта, кисела хумусносиликатна 

земљишта и органоминералне и посмеђене црнице на кречњацима. Изнад 1800 мнв, на горњој 

граници шуме и у алпском појасу (прогаљене фитоценозе смрче, боровнице и полегле клеке, 

високопланински пашњаци и сувати) срећу се смеђа подзоласта земљишта, калкомелансол и 

хумусно силикатна земљишта. Земљишта одоговарају нижим/неповољнијим класама бонитета, 

углавном погодним за шуме, пашњаке и ливаде. 

  

7) Биљни и животињски свет, биодиверзитет 

Флора - Подручје НП „Копаоник“ веома је богат врстама, са рефугијалним стаништима 

терцијарних и глацијалних реликата. Утврђивањем површина у I и II степену заштите НП 

„Копаоник“, обухваћена су станишта највећег броја ретких или угрожених врста. Сумирајући 

резултате досадашњих флористичких истраживања, на ширем подручју Копаоника утврђено је 

присуство 1350 биљних таксона сврстаних у 111 фамилија и 457 родова, а новијим 

истраживањима (Д. Лакушић, 1995) утврђено је да је флора подручја НП „Копаоник“ 

представљена са 825 биљних таксона високопланинске флоре, сврстаних у 292 рода и 80 

фамилија, од чега 91 ендемичне и 82 субендемичне биљке (или петина биљних таксона, што 

указује на фитогеографску специфичност високопланинске флоре Копаоника). 

Високопланинску флору Копаоника у оквиру НП „Копаоник“ чине флора појаса смрчевих 

шума, субалпске жбунасте вегетације и планинских рудина, са 58% врста флоре на око 4% 

површине укупног масива Копаоника, а на нижим деловима НП „Копаоник“ бројне друге 

флористичке заједнице. Подручје НП „Копаоник“ један од најзначајнијих центара 

флористичког диверзитета код нас и на Балкану. Велики број ендема и субендема објашњава се 

историјским развојем флоре и вегетације Копаоника и садашњим еколошким условима на 

одређеним стаништима и микростаништима. На Копаонику су утврђена три стеноендема који 

живе само на Копаонику (Sempervivum kopaonikensis Panč., Viola kopaonikensis Panč. и 

Cardamine pancicii Hayek), један ендемичан род и један субендемичан балкански род. 

Дистрибуција у односу на тип вегетације указује на постојање два центра биодиверзитета 

ендемичних биљака на Копаонику - у високопланинском делу (вегетација рудина на 

кречњацима и серпентинима) и у подгорини (термофилни серпентински камењари). На листи 

Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 

животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10 и 47/11) налази око 50 строго заштићених 

биљних врста које расту на Копаонику, колико их има и на прелиминарној листи за Црвену 

књигу флоре Србије. На Међународној Црвеној листи (European Red List, UNESCO, New York, 

1991.) налазе се четири врсте које расту на подручју НП Копаоник (Pedicularis heterodonta 
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Pančić, Stipa mayeri Martinovsky, Alyssum markgrafii O.E. Schulz. и Viola elegantula Schott, две у 

групи ендемичних васкуларних биљака и две у групи неендемичне флоре. Око 50 биљака 

Копаоника налази се на листи Уредбе о стављању под контролу сакупљања и промета дивљих 

биљних и животињских врста („Службени гласник РС”, број 31/05). На Копаонику су присутни 

сви вегетацијски појасеви карактеристични за високе планине централног Балкана, бореално-

континентални балкански и српско-бугарски тип зонирања вегетације на вертикалном профилу, 

који на овој планини показује изузетну правилност. До 800 mнв, ван граница НП „Копаоник“, 

развијене су термофилне храстове шуме, као и њихови деградациони облици. Од 800 до 1100 m 

н.в. јављају се мезофилне храстове и букове шуме. Од 1100 до 1500 m н.в. доминирају шуме 

букве (различити типови монтаних букових шума са четири основна типа заједница), уз 

мешавине букве и јеле, те смрче и јеле. Од 1500 до 1800 m н.в. доминира појас смрчевих шума 

(најразвијенији на Равном Копаонику са гранитном подлогом и у Брзећкој и Дубокој реци на 

кречњацима, у Самоковској реци са реликтним шумама на серпентинима), уз разноврсне 

мешавине са субалпском буквом, горским јавором и јелом. Изнад 1800 m н.в. на горњој 

граници смрчеве шуме јављају се заједнице субалпске жбунасте вегетације типа тундре са 

прогаљеним фитоценозама смрче, боровнице и полегле клеке, уз појаву субалпског екотипа 

смрче, као и са појавом заједница боровнице и ушате врбе на подводној подлози. На највишим 

врховима, али и нешто ниже, у зони субалпске жбунасте вегетације, на експонираним и 

нагнутим теренима развијене су високопланинске рудине и пашњаци, алпског и субалпског 

типа, диференцирани на две вегетацијске класе (зависно од подлоге - силиката или кречњака и 

серпентинита). Основни тип вегетације силикатних рудина који доминира читавим 

високопланинским пределом, у великој мери је деградиран и на појединим местима замењен 

сиромашнијим заједницама. Вегетација кречњачких рудина и рудина на високопланинским 

серпентинитима знатно је разноврснија и флористички богатија од оне на силикатима. Од 

осталих потенцијалних облика вегетације, који се јављају као азоналне и интразоналне појаве 

биљних заједница, интересантна је вегетација стена (на кречњацима и серпентинитима, као и у 

пукотинама силикатних стена), високих зелени и тресава (на отвореним стаништима, око 

потока. у оквиру смрчевих шума). Поред тога, забележен је и већи број секундарних заједница 

зељастог типа различитих деградационих облика вегетације. Међу травним заједницама највећи 

економски значај имају ливадске заједнице секундарне природе на отвореним стаништима у 

оквиру појаса букових шума и делом у смрчевом и храстовом појасу. Мањи економски значај 

имају травне заједнице пашњака и рудина на отвореним стаништима у оквиру смрчевог појаса, 

са већим бројем асоцијација и субасоцијација. На највишим деловима планине економски 

значај има само нардетум у оквиру смрчевог појаса и на већим висинама (до 1900 m н.в.).  

Фауна - Подручје НП „Копаоник“ одликује се респективним диверзитетом фауне, мада је 

знатно мање истражена од биљног света. Најбројнија је класа инсеката у којој је најбоље 

истражена група дневних лептира, представљена са 138 врста (од укупно око 200 

констатованих у Србији), међу којима и ендемична и реликтна врста дневног лептира Colias 

balcanica Rebel. У батрахо и херпето фауни на Копаонику и на подручју НП „Копаоник“ 

утврђено је 14 врста и то 6 врста водоземаца и 8 врста гмизаваца (водоземци: Salamandra 

salamandra – шарени даждевњак, Triturus alpestris – алпски мрмољак, Bombina variegata – 

жутотрби мука, Rana ridibunda – велика зелена жаба , Rana dalmatina – ливадска жаба, Rana 

temporaria – риђа жаба; гмизавци: Lacerta viridis –зелембаћ, Zootoca vivipara –живородни 

гуштер, Podarcis muralis – зидни гуштер, Natrix natrix – белоушка, Natrix tessellata – рибарица, 

Elaphe longissima – обични смук, Vipera ammodytes – поскок, Vipera berus – шарка). На листи 

Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 

животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 05/2010) налази се 12 врста, од чега је њих 8 

строго заштићено. Богатство фауне птица - орнитофауне знатно је веће и условљено је 

величином планинског трупа, као и јасно дефинисаним вегетацијским појасевима, који се 

правилно висински смењују. На највишим деловима планине, у оквиру пашњака и рудина су и 

голети са камењарима, посебно израженим на Сувом рудишту, Гобељи и Кукавици. До данас је 

на Копаонику констатовано 173 врста птица (претпоставља се да је тај број већи и да износи 

око 210). Повећана је бројност „опортунистичких” врста, међу којима има и оних које су се на 

планини настаниле у 50 последњих година, услед брзих промена природних услова, као и оних 

које су у том периоду нестале са планине, прилагодљивих на измене станишта, а смањена 
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бројност грабљивица, али и других врста уско везаних за осетљиве биотопе. Ипак, диверзитет 

фауне птица на Копаонику, у односу на друге планине Србије и Балкана, може се сматрати 

веома богатим. Са 125 врста (80%) доминирају гнездарице, од којих се десет врста последњих 

6-7 деценија више не гнезди (велики тетреб - Tetrao urogallus, црвенокљуна галица - Pyrrhocorax 

pyrrhocorax, жутокљуна галица - Pyrrhocorax graculus, белоглави суп - Gyps fulvus, црни 

лешинар - Aegypius monachus, патуљасти орао - Hieraetus pennatus, пузгавац - Tichodroma 

muraria и златоврана - Coracias garrulus). На листи Правилника о проглашењу и заштити строго 

заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива је 100 врста (од тога је 

нестало 13 врста, а више се не виђа девет врста). На Европској Црвеној листи заступљено је пет 

врста регистрованих у НП „Копаоник“, од којих се на Копаонику гнезди само још једна врста. 

На светско Црвеној листи (Word Red List), 1996.) налазе се три врсте, од којих су две по IUCN 

категоријама сврстане у VU (vulnerable) - рањиве врсте (од којих се једна гнезди на подручју 

Просторног плана ван НП „Копаоник“, а остале су нестале. Према досадашњим подацима, 

фауну сисара Копаоника чини 39 врста и то: девет врста бубоједа, пет врста слепих мишева, 

једна врста паглодара, 14 врста глодара, осам врста месождера и две врсте папкара. Све врсте 

су аутохтоне (сем америчке ондатре која је пре 40 година продрла уз долину Ибра). У прошлом 

веку истребљени су медвед, рис, дивокоза, јелен и видра (која се јавља ван НП „Копаоник“), а 

угрожени су дивља мачка и дивља свиња. На европској Црвеној листи су и две врсте са 

подручја НП „Копаоник“, обе са назнаком (V) рањиве врсте. Посебно значајне дивље врсте 

сисара на подручју НП „Копаоник“ су: Erinaceus concolor M a r t i n - белогруди јеж, Sorex 

minutus L. - мала ровка, Sorex araneus L. - шумска ровка, Sorex alpinus S c h i n z. - алпинска 

ровка, Neomys fodiens P e n n. - водена ровка, Neomys anomalus C a b r. - прибрежна ровка, 

Crocidura suaveolens P a l l. - баштенска ровка, Crocidura leucodon Herm. - пољска ровка, Talpa 

europaea L. - европска кртица, Nyctalus noctula S c h r e b. - рани вечерник, Pipistrellus pipistrellus 

S c h r e b. - патуљасти нетопир, Plecotus austriacus F i s c h e r - сиви дугоушан, Miniopterus 

schreibersi K u h l. - дугокрили крилаш, Sciurus vulgaris L. - европска веверица; Clethrionomys 

glareolus S c h r e b. - шумска, риђа волухарица; Arvicola terrestris L. - водена волухарица и 

Muscardinus avellanarius L. - пух орашар. Од ихтиофауне, најзначајнија и највише заступљена 

врста је поточна пастрмка (Salmo trutta L), чије су популације задњих година знатно повећане 

планским порибљавањем и мерама заштите 

  

8) Постојеће зоне заштите посебних природних вредности Националног парка 

Подручје НП Копаоник, као просторна целина изворних и јединствених природних вредности, 

природних знаменитости и реткости, очуваних високопланинских предеоних целина и 

аутохтоних шумских екосистема, употпуњена вредностима културно-историјског наслеђа, 

представља добро од општег интереса и као такво стављено је под заштиту државе доношењем 

Закона о Националном парку Копаоник 1981. године ("Службени гласник РС" број 41/81). 

Према постојећем Просторном плану подручја НП Копаоник ("Службени гласник РС" број 

. 89/16) и актуелном Закону о националним парковима ("Службени гласник РС" број 84/15), 

подручје НП Копаоник обухвата површину од 1814,25 хектара. Обухват и границе зона са 

режимом заштите I, II и III степена Националног парка утврђени су, такође, Законом о 

националним парковима, а Просторним планом ближе су одређене на следећи начин
1
:
 
А) Зона 

заштите I степена - просторнe јединицe: 13 локалитетa, укупне површине 1470,9ha : 

(1)Локалитет „Барска река” ( 87,0 ha); (2) Локалитет „Козје стене” (485,9 ha); (3) Локалитет 

„Јанкове баре” (106,7 ha); (4) Локалитет „Самоковска река (71,2 ha); (5) Локалитет „Вучак“ 

(66,2 ha); (6) Локалитет „Мркоње”  (29,9 ha); (7) Локалитет „Гобеља” (127,7 ha); (8) Локалитет 

„Беле стене“ ( 59,8 ha); (9) Локалитет „Метође“ ( 117,6 ha); (10) Локалитет „Јелак” (59,9 ha); (11) 

Локалитет „Дубока“ (144,0 ha); (12) Локалитет „Јеловарник” (66,4 ha); (13) Локалитет „Суво 

рудиште” ( 48,6 ha); Б) Зона заштите II степена - просторне јединице: једна предеона целина са 

три подцелине, два локалитета и један локалитет са две подцелине, укупне површине 3600,4ha 

(1) Предеона целина „Сливови Барске и Самоковске Реке, Речице и Гобељске Реке”, са три 

                                                 
1
 Границе просторних јединица са режимом заштите I и II степена ближе су одређене на основу акта о 

условима заштите природе које је издао Завод за заштиту природе Србије. 
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подцелине, укупне површине 3.078,6ha; (2) Локалитет „На Панчићевом врху” (28,9 ha); (3) 

Локалитет „Дубока” (167,5 ha); (4) Локалитет „Јарам - Брзећка река”, са две подцелине укупне 

површине 268,6 ha.: (5) Локалитет „Панчићев врх“ ( 56,8 ha) и В) Зона заштите III степена 

обухвата простор у Националном парку на територији општина Рашка и Брус, који није 

обухваћен зонама заштите I и II степена, укупне површине 7007,9 ha. 

 

 

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 и биолошке 

особености копаоничког масива. Антропогени фактори су у нескладу заштите и развоја 

НП, као и међу актерима заштите и развоја, у дисконтинуитету и фрагментарности 

управљања Парком, неостваривању мултисекторског и вишедимензионалног приступа 

у управљању заштитом и развојем Парка, неспровођењу и неостваривању планских 

докумената, па и у непоштовању законских одредби, у нескладу изградње 

супраструктуре и инфраструктуре, у сукобу интереса приватног власништва и јавног 

интереса, у недовољој свести локалне и шире друштвене заједнице о вредностима и 

потенцијалима Парка, у НАТО агресији и друго.  

 

 

1)Геосеизмичност  

Геосеизмичност Копаоника, са плитким огњиштем и зато концентрисана на релативно уском 

простору, представља најзначајнију потенцијалну елементарну непогоду за подручје НП и још 

више  за остало подручје плана. У земљотресима који су се раније дешавали највише су 

страдала насеља на алувијуму у осталом подручју плана, са слабијим (амортизованим) 

грађевинским фондом. а неупоредиво мање солидне, новије грађевине на стенској подлози 

високог Копаоника у оквиру НП. Мањи југоисточни део НП и осталог подручја плана налази се 

у зони од 9 степени Меркалијеве скале, док је највећи део НП и осталог подручја плана у зони 

од 8 степени Меркалијеве скале. Највише су угрожени простори око епицентра и раседа, на 

већим нагибима, потенцијалним клизиштима, испод стенских одсека, на теренима са високим 

нивоом подземних вода, претежно у осталом по дручју плана. 

 

2) Радионуклиди 

Према досадашњем испитивању радионуклида на Копаонику, нису утврђене повећане 

вредности јонизујућег зрачења из природних извора. Зрачење далековода, ТВ предајника и 

антенских уређаја мобилне телефоније је у дозвољеним границама. Након употребе муниције 

са осиромашеним уранијумом у НАТО агресији, постоји сумња у повећану вештачку 

радиоактивност. 

  

3) Рецентни геоморфолошки процеси 

Међу савременим геодинамичким процесима и појавама, животну средину НП и осталог 

подручја плана угрожавају клизишта, јаружења, одрони, суфозије, спирање, бујице, ерозија, 

транспорт наноса, површинско разарање тла, замочвареност, грусификација, тресаве и др. Ове 

појаве и процеси су делом природног порекла (зависно од састава тла, подземних вода, рељефа, 

климе, хидрографије, вегетације и др.) и још више антропогеног порекла (несанирани 

рудокопи, неадекватни поступци изградње путева, ски-стаза и објеката супраструктуре, сеча 

шума, позајмишта материјала, нерегулисано отицање атмосферских вода и др.). Ови процеси и 

појаве резултирају неповољним и делимично неповољним инжењеријско-геолошким 

својствима терена, без услова за изградњу и јако ограниченим условима за остале видове 
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коришћења, али често са значајним, изворним природним вредностима (Јанкове баре, Барска 

река, Црвене баре, Самоковска река, Шутановачка река и др.). 

  

4) Остале природне непогоде и пожари 

Од осталих природних елементарних непогода, најзначајније су биљне штеточине које 

изазивају сушење шума (без већих објективних изгледа за елиминисање ових штеточина), а 

затим и животињске шумске штеточине. Присутне су и климатске појаве невремена, преко зиме 

са јаким ветровима, сметовима, снеголомовима, ветроизвалама и др., а преко лета са 

електричним пражњењима, олујама, бујицама и др. Њихове се последице отежано уклањају 

само на одређеним локалитетима у зимском периоду (посебно завејавање регионалног пута од 

Сребрнца до Јарма), док у летњем периоду углавном нема екстремних проблема.  Пожари су 

такође врло значајни фактори потенцијалног угрожавања животне средине на Копаонику, 

посебно у шумама. По установљеној категоризацији према угрожености од пожара, у 1. 

категорији најјаче угрожености су црни и бели бор, а у 2. категорији јаке угрожености су 

ксеротермални и мезотермални лишћари и густа приземна вегетација на топлијим 

експозицијама. У 3. категорији средње угрожености су мезофилни и фригорифилни четинари 

(смрча, јела и др.), као и мезотермални лишћари и густа приземна вегетација, све на хладнијим 

експозицијама,  а у 4. категорији слабе угрожености су мешовите шуме четинара и лишћара, 

мешовите шуме лишћара, као и ретка приземна вегетација, све претежно на хладнијим 

експозицијама (ове две категорије су заступљене претежно у НП). Погодност је у чињеници да 

је категоријом 3. обухваћено 47% шуме, а категоријама 1. и 2. само 13%. Фактори пожара су: 

неодговорно понашање човека, атмосферска електрична пражњења, као и геолошке, 

морфолошке, климатске и вегетационе карактеристике простора. Последњи велики узрочници 

пожара били су НАТО бомбардовање и покушаји отклањања његових последица. За време 

бомбардовања горели су објекти и шума у Сунчаној долини и на ]урчићској равни, а травна 

вегетација и објекти на Панчићевом врху и Гобељи. Активирањем неексплодираних касетних 

НАТО бомби од стране КФОР-а на северним падинама Панчићевог врха (Суво рудиште) 

изазван је пожар у коме је изгорела површина од 70 хектара (3 хектара у I степену заштите НП 

и 67 хектара у II степену заштите НП). 

 

5) Последице бомбардовања 

Последице НАТО бомбардовања 1999. године на природу и животну средину НП су 

комплексне. За 21 дан пала су 72 пројектила и 10 контејнера касетних бомби на локалитете 

Гобеље, Панчићев врх, Сунчана долина (хотел Бачиште), Суво рудиште и ]урчићска раван у 

оквиру НП, као и на локалитете Треска, Небеске столице и Равниште у заштитној зони НП. 

Бомбардовањем је створено 62 кратера, али је највише уништена травна и жбунаста субалпска 

вегетација и доведен у питање опстанак ретких и ендемичних биљних и животињских врста 

(већина са националне и Европске црвене књиге и листе), затим смрчева шума, животињски 

свет и др. Промењен је предеони лик простора, оштећен маузолеј Ј. Панчића и др, са 

непосредним и посредним последицама у земљишту, водама и ваздуху. Постоји још један број 

неексплодираних касетних бомби које прете посетиоцима и природи. У неколико кампања, 

укључујући и обимне радове на размнирању простора у оквиру стаза Крчмар и Дубока у 2006. 

години, касетне бомбе су уклоњене са највећег дела подручја који је у зони активног 

туристичког коришћења. 

 

6) Угроженост земљишта 

Земљиште на подручју НП и његове заштитне зоне деградирано је рударским радовима 

(напуштени, несанирани површински коп Суво Рудиште на јужним падинама Панчићевог врха 

са поткопима на Сувом рудишту и подземни коп Сува Руда у Барској реци, експлоатационо 

поље полуактивног подземног рудника Бело Брдо - Запланина испод мањег југоисточног дела 

НП и заштитне зоне, са последицама у променама рељефа, ерозији, уништавању вегетације, 

промени нивоа и режима подземних вода, могућем слегању тла и сл.), као и каменоломима и 

позајмиштима у долини Самоковске реке, уз путеве Јошаничка Бања - Копаоник и Брзеће - 

Копаоник и др.). Земљиште је угрожено и: 
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- дивљим депонијама комуналног и грађевинског отпада и камено-земљаног материјала дуж 

путева (на Сувом рудишту, Репушким бачијама, Сребрнцу, Рендари и др.), јер нема 

организованог сакупљања, селекције и адекватне елиминације (посебно у викенд насељу 

Лисина, али и на Сувом Рудишту и у насељима заштитне зоне НП); 

- непрописном изградњом алпских ски-стаза и жичара, са последицама у неадекватном 

просецању шуме и стварању нових, нестабилних шумских рубова, у делимичној измени 

конфигурације терена, поспешивању бујица, уништавању ниског растиња, а посебно у ерозији 

због запостављање потребне ревитализације и неге педолошког и травног покривача, због 

употребе табача на снегу недовољне дебљине, уз неадекватну употребу хемијских средстава за 

продужено трајање снега са негативним утицајем на тло и вегетацију; изградњом жичаре и ски 

- стазе условљена је редукција површине природног резервата у I степену заштите на 

локалитету Суво рудиште; 

- непланском изградњом садржаја супраструктуре у центру Суво Рудиште и посебно викенд 

насеља Лисина, често уз непримерено укопавање, засецање и неадекватно препланирање 

природног терена, без довољно пажње према педолошком покривачу и вегетацији;  

- изградњом путева (посебно на релацији Брзеће - Јарам) без санирања и ревитализације терена 

и са депоновањем материјала по косинама и проширењима коридора, уз назаштићеност 

деонице пута Сребрнац - Јарам од ветра и сметова; изградњом других инфраструктурних 

објеката (водовода, канализације, електрике, ПТТ) без адекватног санирања и ревитализације 

терена; 

- неадекватним заснивањем вештачких ливада (на Беђировцу и Рендари), неконтролисаним 

подизањем кромпиришта (на подинама Јадовника), разоравањем ливада без антиерозионе 

заштите (на Белим чукама), све на територији НП, неконтролисаним сакупљањем дивљих 

плодова, лековитог и ароматичног биља, коришћењем пољопривредних површина на већим 

нагибима у заштитној зони НП и др.; 

- непосредним загађивањем земљишта од нерегулисаних и непречишћених или недовољно 

пречишћених отпадних и атмосферских вода, бацањем отпадака од стране несавесних скијаша 

и летњих излетника на целој територији НП, као и посредно, преко ваздуха (од извора из 

окружења). 

 

7) Воде, ваздух и бука 

Воде на подручју НП и осталог подручја плана угрожене су: 

 - природним загађивачима, тј. органским материјама насталим труљењем биљних и 

животињских остатака, као и изливним водама из рудника гвожђа - у НП и осталом подручју 

плана ; 

 - отпадним водама из садржаја Туристичког центра Копаоник (највећим делом са Сувог 

Рудишта и мањим делом са Сребрнца због недовољног капацитета, мржњења, неодржавања и 

др.) - мањим делом у НП, а већим делом у осталом подручју плана ; 

 - отпадним водама из насеља у осталом подручју плана - загађење осталог подручја 

плана , посебно из насеља Лисина, затим из Брзећа и Јошаничке Бање, а у мањој мери и из свих 

осталих насеља, будући да нема канализације (сем у Брзећу где још нису у функцији уређаји за 

пречишћавање), већ се користе непрописне септичке јаме или директни изливи у водотоке; 

 - атмосферским водама које се сливају са изграђених, посебно коловозних и површина 

паркинга у садржајима Туристичког центра Копаоник (посебно опасно за изворишни слив 

Самоковске реке изнад кога је центар Суво Рудиште) и из насеља у осталом подручју плана ; 

 - факторима загађења земљишта и ваздуха који се преносе на воде - рударским 

радовима (промена нивоа и режима подземних вода), дивљим депонијама комуналног и 

грађевинског отпада, загађењима од хемијских средстава за одржавање снега на ски-стазама, 

повећаним ремећењем конфигурације, педолошког и биљног покривача изградњом на Сувом 

Рудишту и у Лисини, сечом шума, разоравањем ливада и сл., засипањем водотока при изграњи 

путева и других објеката, коришћењем заштитних хемијских средстава и минералних ђубрива у 

пољопривреди (у осталом подручју плана ), загађењима из окружења путем ваздуха и др. 

Природна загађења вода на подручју НП (посебно физичка и биолошка) манифестују се код 

већине водотока, али не утичу битно на њихове класе (I и II). Антропогена загађења пресудна 
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су за угроженост река у осталом подручју плана - Велике реке (која прихвата непречишћене 

отпадне воде из центра Суво Рудиште) и Лисинске реке (у коју су испуштане уљане фенолне 

материје, а и данас из рудничких јама у њу утиче гвожђевита вода, тако да је у горњем току још 

без фауне бескичмењака). У овим рекама нема ни риба. Присуство поточне пастрмке као 

индикатора чистоће воде изразитије је заступљено само у Самоковској, Барској и Гобељској 

реци. 

Изворишта националног и регионалног значаја на подручју НП и осталог подручја плана е нису 

довољно заштићена, што важи и за локална изворишта. Посебан проблем представљају 

промене у водним билансима изворишта (чиме се доводи у питање планирани систем 

водоснабдевања), због дивљег каптирања извора, уз нерешену канализацију фекалних вода. 

Фабрика воде на Копаонику због неодговарајуће опремљености и руковања није у могућности 

да адекватно преради потребне количине воде за Суво Рудиште, како због прекорачивања 

планираног капацитета овог центра, тако и због знатне оптерећености воде органским 

материјама у тиролоским захватима.  

Ваздух на подручју НП и осталог подручја плана загађују: 

 - саобраћај на приступним путевима и другим саобраћајним површинама, посебно на 

Сувом Рудишту (издувни гасови и бука); 

 - грејање центра Суво Рудиште на течно гориво и угаљ, као и слични системи грејања у 

Јошаничкој Бањи и Брзећу, без филтарских уређаја, а у мањој мери и индивидулна ложишта 

домаћинстава у насељима у осталом подручју плана ; 

 - делатност рудника Бело Брдо у осталом подручју плана ; 

 - утицај великих производних комплекса на релативно малој у даљеносту у АП Косово 

и Метохија преко регионалног транспорта токсичних полутаната (емисије из извора рафинерије 

олова Трепча у Косовској Митровици, термоелектране Косово у Обилићу и топионице 

Фероникл у Глоговцу), на чији рад и загађења Република Србија данас нема утицаја; 

угљендиоксид, натријумдиоксид и сумпордиоксид из ових извора кондензују се у вишим 

појасевима Копаоника у одговарајуће киселине које се депонују са капљицама кише или као 

кисели аеросоли; с тим у вези је и кисела депозиција у облацима изнад 1.500 мнв, управо у 

појасевима смрчевих шума; при јужно-југозападном струјању ваздуха нађене су и повишене 

концентрације олова, пропорционално јачини ветра која се повећава са висином (тиме се 

објашњава повишена концентрација олова испод Панчићевог врха); из правца југа-југозапада и 

севера-северозапада, при малим брзинама ветра запажена је дисперзија дима из локалних 

извора, која има карактеристике депозиције са интензивним наношењем пропорционално 

брзини ветра и са блажом седиментацијом. 

Континуирано праћење загађености ваздуха (концентрације сумпордиоксида, 

натријумдиоксида, чађи и суспендованих честица са тешким металима и другим елементима) 

на подручју Плана се не врши, али повремено долази до значајнијег угрожавања ваздуха.  

Бука у оквиру НП такође није мерена. Главни извори буке су саобраћај на главним друмским 

саобраћајницама Парка и угоститељски објекти у комплексу Сувог Рудишта (неконтролисана 

јачина музике која компромитује туристички центар). 

 

8) Природно и културно наслеђе  

Према подацима из Решења о условима Завода за заштиту природе Србије (бр. IV06 350-112 од 

11. 9. 2017. године, просторни обухват Плана детаљне регулације туристичког комплекса 

„Сребрнац“ на Копаонику се налази унутар заштићеног подручја НП „Копаник“ у режиму 

заштите III степена, као и у еколошкој мрежи као еколошки значајно подручје под називом 

„Копаоник“, које је утврђено Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, 

бр.102/2010). 

Према ППППН НП Копаоник, на простору у границама овог плана нема заштићених, 

евидентираних или идентификованих непокретних културних добара. 
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1.2.3. Елементи животне средине за које постоји могућност 

          да буду изложени утицају 

 

Као елементи/вредности животне средине у којима су индиковани (могући) 

значајнији утицаји и промене на планском подручју идентификовани су:  

 

 природна и биолошка разноврсност, предео, чије је стање на највећем делу 

подручја добро или веома добро - са могућим утицајем техничко-грађевинских 

интервенција, боравка људи и неадекватног вршења делатности и активности 

(туризма, пољопривреда  и др); 

 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, промена нивоа и режима подземних вода, депоније комуналног 

и грађевинског отпада, неадекватна изградња и одржавање алпских ски стаза, 

заузеће објектима и грађевинским радовима, неадекватна обрада и заснивање 

вештачких ливада и кромпиришта, загађивање отпадним водама у заштитној 

зони НП и др.);  

 воде, чије је стање у погледу квалитета подземних вода углавном добро; у  

погледу квалитета и режима површинских вода стање је лошије, а код водотока 

у заштитној зони НП незадовољавајуће у односу на потребну и захтевану класу 

бонитета, са могућим утицајем изградње објеката супраструктуре, саобраћаја и 

транспорта, пројеката водоснабдевања и нерешених комуналних проблема 

отпадних  вода и чврстог отпада; 

 ваздух, чије је стање добро и релативно добро (изузев урбанзованих комплекса 

туристичког центра и саобраћајних коридора) - са могућим погоршањем 

квалитета у зонама нове изградње и услед очекиваног повећања фреквенције 

моторних возила; 

 сеизмичка несигурност, која се одликује високим степеном вероватноће појаве 

потреса веће јачине због  плитког огњишта везаног за релативно узак простор, и 

самим тим представља значајан чинилац смањења сигурности посетилаца и 

пооштравања геомеханичких и статичких услова изградње објеката; 

 

Еколошки осетљивим и потенцијално изложеним значајнијим активностима које утичу 

на животну средину, на подручју Плана оцењују се следеће области и зоне: 

 

1) Планински појас пашњака, ливада и шума, са опасношћу по специјски и 

екосистемски диверзитет, карактер предела и интегритет шумског покривача, услед 

неадекватне изградње и одржавања скијашке инфраструктуре, физичког утицаја 

повећаног броја посетилаца (бука, узнемиравање, гажење, брање, хватање и друге 

интеракције са флором и фауном, стварање отпадака), могућег генерисања процеса 

интензивније ерозије земљишта, неконтролисаног обрастања, односно природног 

обнављања шумске и жбунасте вегетације услед смањене испаше и др. 

 

2) Грађевинска подручја туристичких локалитета, са опасношћу појачања неповољног 

утицаја на ваздух, воде, естетичност амбијента као и са могућношћу стварања 

прекомерне буке, све као последица неблаговременог и неадекватног урбанистичког 

планирања, непланске изградње и неефикасне контроле изградње објеката, изостанка 

или непоштовања пројеката водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода, грејања, 

управљања отпадом и др, 
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3) Коридори саобраћајница, са опасношћу загађења ваздуха и стварања прекомерне 

буке, могућим акцидентним ситуацијама у вези са транспортом штетних и опасних 

материја, неконтролисаног одлагања отпада, противправне изградње објеката и др. 

  

 

1.2.4 Разматрана питања и проблеми заштите природе и животне средине у Плану и 

         разлози за изостављање одређених питања из поступка СПУ  

 

Критеријуми за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину 

планова и доношење одлуке о изради стратешке процене садржани су у Прилогу I 

Закона о Стратешкој процени. Ови критеријуми заснивају се на: карактеристикама 

Плана и карактеристикама утицаја.  

 

На основу процене стања животне средине на подручју Плана, посебно су разматрана 

следећа питања:  

 

 утицај на основне чиниоце животне средине, 

 утицај на природну и биолошку разноврсност 

 утицај на предеоне и амбијенталне вредности, 

 утицај на промену намене коришћења земљишта, 

 утицај на социјалне и економске чиниоце одрживог развоја. 

 

Извештај о  Стратешкој процени 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: 

 

 Планом нису предвиђене активности које проузрокују озбиљна загађења као 

што то проузрокују нпр. делатности из области тешке и базне хемијске 

индустрије: индустрија везана за рударство и експлоатацију нафте; базна 

хемијска; индустрија; енергетска постројења. 

 Могући негативни утицаји на животну средину, када је у питању просторна 

димензија, нису прекограничне природе. Самим тим, стратешка процена утицаја 

није разрађивала прекограничне стандарде квалитета животне средине.  

 С обзиром да садашња и очекивана продукција СО2 и других 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;  

 Утицај постојећих и планом предвиђених објеката који су извор јонизујућег 

зрачења није идентификован као значајан на нивоу овог плана и Стратешке 

процене; нејонизујуће зрачење није мерено на предметном подручју, али се 

претпоставља да не преваилази границе дозвољених вредности. 

 С обзиром на планиране намене, нису разматрани утицаји које планирани 

објекти и активности по природи намене и техничко-технолошким 

карактеристикама не могу утицати.  
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1.2.5 Претходне консултације са заинтересованим органима и организацијама 

 

 

У току израде Плана, обављене су консултације и сарадња са релевантним 

институцијама, а у редовном поступку су прибављени следећи услови и мишљења: 

 
 

 

р.бр. Установа Ознака/број Датум 

1. Републички сеизмолошки завод 02-328/17 14.6.2017. 

2. ЈП „Скијалишта Србије“ 3010 25.9.2017. 

3. 
Министарство одбране, Сектор за материјалне 

ресурсе, Управа за инфраструктуру 
2900-4 29.9.2017. 

4. ЈП „Србијагас“ 07-07/20697 9.10.2017. 

5. „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
8х.0.0.0.-D.09.11-

216210/1 
1.9.2017. 

6. ЈП „Србијашуме“ 12888 16.8.2017. 

7. ЈКП „Расина“ 1725/2017 28.8.2017. 

8. 
Министарство здравља, Сектор за инспекцијске 

послове, Одељење за санитарну инспекцију, Одсек 

за санитарни надзор у Крушевцу 

530-53-1038/2017-10 24.8.2017. 

9. Завод за заштиту природе Србије 019-1947/2 9.9.2017. 

10. „Телеком Србија“ а.д. 311743/2-2017 1.9.2017. 

11. Републички хидрометеоролошки завод 925-2-133/2017 28.8.2017. 

12. ЈП „Путеви Србије“ 953-1616517-2 17.8.2017. 

13. 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 

ванредне ситуације, Одељење у Крушевцу 
217-6-30/17 2.10.2017. 
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2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР 

ИНДИКАТОРА 
 
 

Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину oпшти и 

посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у погледу 

заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне 

средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података 

о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите 

животне средине у плану или програму. На основу дефинисаних циљева врши се избор 

одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене.  

 

2.1. Општи циљеви стратешке процене  
 

Општи циљеви стратешке процене дефинисани су на основу захтева и циљева у 

погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите 

животне средине утврђених на нивоу Републике и циљева заштите животне средине 

дефинисаним у међународним документима, као што су «Закључци Светског самита о 

одрживом развоју» (Рио де Жанеиро - 1992, Јоханесбург - 2002, Рио+20 - 2012), 

"Животна средина за Европу" (Кијев, 2003) и бројним конвенције о заштити животне 

средине којима је приступила наша земља. На основу захтева и циљева у погледу 

заштите животне средине наведеним у плановима и стратегијама дефинисани су општи 

циљеви СПУ који се односе на следеће области животне средине: 

 

 управљање квалитетом основних чинилаца животне средине,  

 очување природне и биолошке разноврсности, 

 уређење предела,  

 становништво, људско здравље и социо-еконосмки развој,  

 јачање институционалне способности за заштиту животне средине. 

 

2.2. Посебни циљеви стратешке процене  
 

За реализацију општих циљева утврђују се посебни циљеви стратешке процене у 

појединим областима заштите. Посебни циљеви стратешке процене представљају 

конкретан, делом квантификован исказ општих циљева дат у облику смерница за 

промену и акција (мера, радова, активности) уз помоћ којих ће се те промене извести.  

Посебни циљеви стратешке процене чине, првенствено, методолошко мерило кроз које 

се третирају/проверавају ефекти плана на животну средину. Они треба да обезбеде 

субјектима одлучивања јасну слику о суштинским утицајима плана на животну 

средину, на основу које је могуће донети одлуке које су у функцији заштите животне 

средине и реализације основних циљева одрживог развоја. 

 

2.3. Избор индикатора 
 

Саставни део информационог система представљају индикатори. Индикатори 

управљања животном средином представљају веома битан сегмент у оквиру израде 

просторног или урбанистичког плана и један ниво у оквиру комплексног просторног 

информационог система. Сврха њиховог коришћења је у усмеравању планских решења 

ка остварењу циљева који се постављају.  
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У оквиру СПУ, избор индикатора је извршен, уважавајући СПУ ППППН НП 

Копаоник, у складу са Правилником о националној листи индикатора заштите животне 

средине („Службени гласник РС“ бр.37/2011) и „Основног сета УН индикатора 

одрживог развоја“, а у складу са Упутством које је издало Министарство науке и 

заштите животне средине у фебруару 2007. год. Овај сет индикатора заснован је на 

концепту „узрок-последица-одговор“. Индикатори “узрока” означавају људске 

активности, процесе и односе који утичу на животну средину, индикатори “последица” 

означавају стање животне средине, док индикатори “одговора” дефинишу политичке 

опције и остале реакције у циљу промена “последица” по животну средину.   
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Табела 2. 1. Избор општих и посебних циљева СПУ и избор релевантних индикатора у односу на рецепторе животне средине 
 

Област СПУ Општи циљеви СПУ Посебни циљеви СПУ Индикатори 

ВОДЕ 

Заштита и очување 

квалитета површинских 

и подземних вода  

- Очувати површинске и подземне воде до нивоа да 

не постоји штетан утицај на квалитет 

- Ублажити негативан утицај oтпада на хидролошки 

режим и квалитет вода 

- Загађене, непречишћене воде  

- Број објеката који угрожавају квалитет воде 

ВАЗДУХ 
Смањити ниво штетних 

материја у ваздуху 

- Смањити ниво штетних материја у ваздух до 

прописаних вредности 

-  Број дана када је прекорачена ГВИ за честице чађи, 

SO2 и NO2  

- % употребе електричне енергије, гаса и ОИЕ 

ЗЕМЉИШТЕ 
Заштита и одрживо 

коришћење земљишта 

- Смањити контаминацију земљишта 

- Реализација пројеката ревитализације ерозионих 

подручја као и дефинисање мера антиерoзионе 

заштите 

-Количина/губици у земљишту/уништена земљишта 

- Ерозија земљишта 

ОТПАД 

Обезбеђење 

прикупљања отпада и 

одлагање на депонију 

изван граница НП 

Копаоник  

-Смањење створене количине отпада 
-Специфична количина комуналног отпада (кг/ст/дан) 

-%објеката (стамбених, смештајних,..) укључених у 

систем одлагања отпада 

ПРИРОДНА И 

БИОЛОШКА 

РАЗНОВРСНОСТ- 

БИОДИВЕРЗИТЕТ 

Очување природне и 

биолошке 

разноврсности - 

биодиверзитета 

- Очувати природну и биолошку разноврсност – 

избећи неповратне губитке 

- Спречавање уношења и ширења алотхоних 

инвазивних врста 

- Број, близина и врста активности које могу утицати на 

природну и биолошку разноврсност – биодиверзитет 

- Број инвазивних врста, величина популације и 

површина станишта 

 

 

ПРЕДЕО 

 

 

Заштита, очување и 

унапређење предела  

- Заштитити предео – очувати и унапредити основне 

елементе предеоног лика 

- Очувати и унапредити зелене површине 

-  Степен уредности и чистоће предела; 

-  Врста и обим активности на уређењу предела; 

- % постојећих и планираних зелених површина  

СТАНОВНИШТВО, 

ЉУДСКО ЗДРАВЉЕ И 

СОЦИО-ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

Заштита здравља 

становништва и 

стварање предуслова за 

развој подручја 

- Унапредити здравље становништва 

- Повећати запосленост  

 

- Квалитет воде за пиће* 

- % становника прикључених  на јавни водовод*;  

-% становништва са адекватним системима прикупљања 

и пречишћавања отпадних вода; 

-% становништва обухваћен системом прикупљања 

отпада; 

-% становништва са приступом објектима основне 

здравствене заштите;  

-број људи који је под утицајем буке;  

- % запослених и % незапослених 
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Област СПУ Општи циљеви СПУ Посебни циљеви СПУ Индикатори 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ 

Јачање 

институционалне 

способности за заштиту 

животне средине 

- Унапредити службу за заштиту животне средине и 

мониторинг (успостављање  система сталног 

мониторинга свих параметара квалитета животне 

средине у НП - земљишта, воде и ваздуха, по 

европским стандардима) 

- Унапредити информисање јавности по питањима 

животне средине 

- Број мерних тачака у мониторинг систему 

- Број информација о животној средини у средствима 

јавног информисања 

* дефиниција и опис овог индикатора, као и методологија израчунавања дати су у Прилогу Правилника о националној листи индикатора заштите животне средине 

(2011). 
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Табела 2.2. Ознаке циљева СПУ 

 

ред.бр. Циљ СПУ 

1. 
Очувати површинске и подземне воде до нивоа да не постоји штетан 

утицај на квалитет 

2. Ублажити негативан утицај oтпада на хидролошки режим и квалитет вода 

3. Смањити ниво штетних материја у ваздух до прописаних вредности 

4. Смањити контаминацију земљишта 

5. 
Реализација пројеката ревитализације ерозионих подручја као и 

дефинисање мера антиерoзионе заштите 

6. Смањење створене количине отпада 

7. Очувати природну и биолошку разноврсност  – избећи неповратне губитке 

8. Спречавање уношења и ширења алотхоних инвазивних врста 

9. 
Заштитити предео – очувати и унапредити основне елементе предеоног 

лика 

10. Очувати, унапредити и увећати зелене површине 

11.  Унапредити здравље становништва 

12. Повећати запосленост 

13. 

Унапредити службу за заштиту животне средине и мониторинг 

(успостављање  система сталног мониторинга свих параметара квалитета 

животне средине у НП - земљишта, воде и ваздуха, по европским 

стандардима) 

14. Унапредити информисање јавности по питањима животне средине 
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3. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Циљ израде стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину 

јесте сагледавање могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и 

предвиђених мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире не 

стварајући конфликте у простору и водећи рачуна о капацитету животне средине на 

посматраном простору. Предметни план ће представљати оквир за развој планског 

подручја са акцентом на заштити природних вредности као основног потенцијала за 

развој предметног подручја.  

 

У Извештају се анализирају могући утицаји планираних активности на животну 

средину који ће се вредновати у односу на дефинисане циљеве и индикаторе. У 

стратешкој процени, акценат није стављен искључиво на анализу планских решења која 

могу имплицирати негативне утицаје и трендове, већ и на она планска решења која 

доприносе заштити животне средине и подизању квалитета живота на посматраном 

простору. У том контексту, Према члану 15. Закона о стратешкој процени, процена 

могућих утицаја плана на животну средину садржи следеће елементе: 

 

 приказ процењених утицаја варијантних решења плана и програма повољних са 

становишта заштите животне средине са описом мера за спречавање и 

ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну 

средину, 

 поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења; 

 приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину са описом 

мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних 

утицаја на животну средину, 

 начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине 

укључујући податке о: ваздуху, води, земљишту, клими, јонизујућем и 

нејонизујућем зрачењу, буци и вибрацијама, биљном и животињском свету, 

стаништима и биодиверзитету; заштићеним природним добрима; становништву, 

здрављу људи, градовима и другим насељима, културно-историјској баштини, 

инфраструктурним, индустријским и другим објектима или другим створеним 

вредностима, и 

 начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа, 

интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија (трајање, 

учесталост, понављање), просторна димензија (локација, географска област, број 

изложених становника, прекогранична природа утицаја), кумулативна и 

синергијска природа утицаја. 

 

 

3.1. Процена утицаја варијантних решења 

 

Закон о стратешкој процјени утицаја на животну средину не прописује шта су то 

варијантна решења плана која подлежу стратешкој процјени утицаја, али у пракси се 

морају разматрати најмање две варијанте: 

 

1) вaријанта да се план не усвоји и имплементира и 

2) вaријанта да се план усвоји и имплементира. 
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Варијанта 0 – да се План не усвоји и не имплементира  
Предметни простор припада делимично урбанизованој зони туристичког центра 

Копаоник, у којој је започет развој и изградња објеката смештаја, инфраструктуре и 

пратећих услуга, дефинисаној према ППППН НП Копаоник као грађевинске површине 

постојећих и планираних туристичких комплекса и насеља и налази се у зони III 

степена заштите Националног парка Копаоник. Највећи део предметног простора 

заизимају зелене површине са сегментима јавној скијалшта (51,32 ha). Знатно мање 

површине заузимају саобраћајне површине (3,99 ha) као и туристички смештај - хотел 

„Сребрнац“ са око 180 лежајева (1,31 ha) и угоститељско-услужни објекат на 

полазишту ски-лифта „Гобеља релеј“ са 10 лежајева (0,10 ha). Варијанта нереализације 

Плана представља неповољну варијанту у погледу социо – економског развоја 

предметног подручја и то посебно у домену обезбеђивања услова за развој туризма, 

спорта и рекреације становништва као и одсуства контроле квалитета, информационог 

и мониторинг система. Поред тога, негативни ефекти нереализације Плана 

подразумевају потенцијалну угроженост природних претпоставки туризма и то: 

земљишта од ерозије због неодржавања педолошког покривача и травне вегетације 

алпских ски-стаза, вода и ваздуха због нерегулисаног саобраћаја, непланске и 

непримерене изградње, нерешених питања отпадних вода, комуналне хигијене и 

грејања; неизграђености садржаја летње туристичке понуде и друго. 

 

Варијанта 1 – да се План усвоји и реализују дефинисане намене и решења 

Реализација дефинисаних намена предстваља повољну варијанту јер обезбеђује 

активирање предметног простора као и унапређење социо - економских услова живота.  

Планским решењима се остварује рационализација изградње и уређење планског 

подручја, односно успостављају се услови за даљи развој, изградњу и инфраструктурно 

опремање туристичког комплекса „Сребрнац“. Такође, реализација планских решења 

која се односе на инфраструктурно опремање предметног подручја остварује значајан 

позитиван утицај на природне вредности и ширег подручје као и здраље људи. 

Реализацијом планских решења се такође остварује позитиван утицај на очување и 

рационално коришћење земљишта, спречавање даљег загађивања површинских и 

подземних вода и земљишта, унапређење прикупљања, третмана и депоновање отпада, 

унапређење прикупљања и третмана отпадних вода и др..Успотављањем правила 

грађења и урбанистичких параметара за нову изградњу, промовисањем мера заштите и 

унапређења животне средине као и уређењем зелених површина се штити предео и 

унапређује квалитет ваздуха, смањује конатминација тла, ублажава негативан утицај 

планираних активности на предео и унапређује квалитет животне средине.  

 

Важно је напоменути да су, када је реч о позитивним и негативним ефектима Плана, 

побољшања и погоршања стања у обе варијанте процењена као мала и у просторном 

смислу и по интензитету, с обзиром на то да планиране активности не доприносе 

загађењу ни деградацији простора у мери која може значајно утицати на постојећи 

еколошки капацитет простора. У економском и социјалном смислу,  побољшања која се 

могу очекивати реализацијом планских поставки имају позитиван ефекат у ширем 

контексту који превазилази локалне оквире и границе плана. Такође, уважавајући 

чињеницу да целокупни предметни простор Плана обухвата грађевинско земљиште и 

мањим делом пољопривредно, може се указати да се планским решењима промовишу 

заштита и унапређење предметног подручја уз уважавање у потпуности природне и 

биолошке разноврсности.  
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На основу изнетог може се закључити да је варијанта реализације Плана знатно 

повољнија у односу на варијанту нереализације Плана.  

 

 

3.2. Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења 

  

У наставку СПУ извршена је евалуација значаја, просторних размера и вероватноће 

утицаја планских решења на животну средину. Значај утицаја процењује се у односу на 

величину (интензитет) утицаја и просторне размере на којима се може остварити 

утицај. Утицаји, односно ефекти, планских решења, према величини промена се 

оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак плус за 

позитивне промене. Овај систем вредновања примењује се како на појединачне 

индикаторе утицаја, тако и на сродне категорије преко збирних индикатора.  

 

Табела 3.1. Критеријуми за оцењивање величине утицаја 
 

Величина утицаја Ознака Опис 

Критичан - 3 Преоптерећује капацитет простора 

Већи - 2 У већој мери нарушава животну средину 

Мањи - 1 У мањој мери нарушава животну средину 

Нема утицаја 0 Нема утицаја на животну средину 

Позитиван +1 Мање позитивне промене у животној средини 

Повољан +2 Повољне промене квалитета животне средине 

Врло повољан +3 Промене битно побољшавају квалитет живота 

 

У табели 3.2. приказани су критеријуми за вредновање просторних размера утицаја. 

 

Табела 3.2. Критеријуми за вредновање просторних размера утицаја 
 

Значај утицаја Ознака Опис 

Регионални Р Могућ утицај на регионалном нивоу 

Општински О Могућ утицај на подручју општине 

Локални Л Могућ утицај локалног карактера 

 

Табела 3.3. Скала за процену вероватноће утицаја 
 

Вероватноћа Ознака Опис 

100% И Утицај известан 

више од 50% В Утицај вероватан 

мање од 50% M Утицај могућ 

мање од 1% Н Утицај није вероватан 

Додатни критеријуми могу се извести према времену трајања утицаја, односно 

последица. У том смислу се могу дефинисати привремени-повремени (П) и дуготрајни 

(Д) ефекти. На основу свих наведених критеријума врши се евалуација значаја 

идентификованих утицаја за остваривање циљева стратешке процене.  

 

Усваја се:  Утицаји од стратешког значаја за предметни план су они који имају јак или 

већи (позитиван или негативан) ефекат на целом подручју плана или на вишем нивоу 

планирања, према критеријумима у табели 3.4. 
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Табела 3.4. Критеријуми за евалуацију стратешки значајних утицаја 

 

Размере Величина Ознака значајних утицаја 

Регионални ниво: 

Р 

Јак позитиван утицај       +3 Р+ 

Већи позитиван утицај    +2 Р* 

Јак негативан утицај       - 3 Р- 

Већи негативан утицај     - 2 Р* 

Општински ниво: 

О 

Јак позитиван утицај        +3 О+ 

Већи позитиван утицај      +2 О* 

Јак негативан утицај       - 3 О- 

Већи негативан утицај     - 2 О* 

 

 

 

Табела 3.5. Планска решења обухваћена проценом утицаја 

 

Планско решење 

Изградња туристичких капацитета 

Изградња нове ски инфраструктуре 

Развој интерне саобраћајне инфраструктуре 

Развој водоводног система 

Развој канализационе мреже 

Развој електроенергетске мреже 

Развој телекомуникационе мреже 

Развој гасоводне мреже  

Заштита природе, предела и животне средине 

Мере за рационално коришћење енергије и употребу ОИЕ 

Заштита од елементарних непогодода, пожара и техничких 

акцидената 

Правила грађења и урбанистички параметри за нову градњу 
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Tабела 3.6. Процена величине утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја 

 
Циљеви СПУ 

 

1. 
Очувати површинске и подземне воде до нивоа да не постоји штетан 

утицај на квалитет  
8. Спречавање уношења и ширења алотхоних инвазивних врста 

2. Ублажити негативан утицај oтпада на хидролошки режим и квалитет вода 9. 
Заштитити предео – очувати и унапредити основне елементе предеоног 

лика 

3. Смањити ниво штетних материја у ваздух до прописаних вредности 10.  Очувати и унапредити зелене површине 

4.  Смањити контаминацију земљишта 11. Унапредити здравље становништва 

5. 
Реализација пројеката ревитализације ерозионих подручја као и 

дефинисање мера антиерозионе заштите 
12. Повећати запосленост 

6. Смањење створене количине отпада 13. Унапредити службу за заштиту животне средине и мониторинг 

7. Очувати природну и биолошку разноврсност –избећи неповратне губитке 14. Унапредити информисање јавности по питањима животне средине 

 

 
 

Планско решење 
Циљеви СПУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Изградња туристичких капацитета
2
  -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +2 +3 +1 +1 

Изградња нове ски инфраструктуре -1 -1 +1 -1 +1 0 -1 0 -1 +1 +2 +2 0 0 

Развој интерне саобраћајне инфраструктуре -1 0 -1 -1 +1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 

Развој водоводног система 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 +2 0 

Развој канализационе мреже +2 +2 0 +2 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 0 

Развој електроенергетске мреже 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Развој телекомуникационе мреже 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +2 

Развој гасоводне мреже  0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 

Заштита природе, предела и животне средине +2 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +1 0 +2 +2 

Мере за рационално коришћење енергије и употребу ОИЕ 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

Заштита од елементарних непогодода, пожара и техничких 

акцидената  
+1 0 +1 +1 +2 0 +1 0 +1 +1 +1 0 +1 +1 

Правила грађења и урбанистички параметри за нову градњу +2 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +1 0 0 0 
 

 

* - критеријуми према табели 3.1. 

                                                 
2
 Ускладу са ППППН НП Копаоник, планиран  капацитет је 3.000 туристичких лежајева  и (5%) 150 службених лежајева и 30 лежајева за запослене у сервисима  

што чини укупно 3180 лежајева, укључујући и постојеће.  
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Tабела 3.7. Процена просторних размера утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја 

 
Циљеви СПУ 

 

1. 
Очувати површинске и подземне воде до нивоа да не постоји штетан 

утицај на квалитет  
8. Спречавање уношења и ширења алотхоних инвазивних врста 

2. Ублажити негативан утицај oтпада на хидролошки режим и квалитет вода 9. 
Заштитити предео – очувати и унапредити основне елементе предеоног 

лика 

3. Смањити ниво штетних материја у ваздух до прописаних вредности 10.  Очувати, унапредити и увешати зелене површине 

4.  Смањити контаминацију земљишта 11. Унапредити здравље становништва 

5. 
Реализација пројеката ревитализације ерозионих подручја као и 

дефинисање мера антиерозионе заштите 
12. Повећати запосленост 

6. Смањење створене количине отпада 13. Унапредити службу за заштиту животне средине и мониторинг 

7. Очувати природну и биолошку разноврсност –избећи неповратне губитке 14. Унапредити информисање јавности по питањима животне средине 
 

 

Планско решење 
Циљеви СПУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Изградња туристичких капацитета  Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Р* Р+ О О 

Изградња нове ски инфраструктуре Л Л О Л Л  Л  Л Л О* Р*   

Развој интерне саобраћајне инфраструктуре Л  Л Л Л  Л  Л      

Развој водоводног система           О*  О*  

Развој канализационе мреже Р* Р*  О*       О  О  

Развој електроенергетске мреже   Л            

Развој телекомуникационе мреже             О О* 

Развој гасоводне мреже    О*          О  

Заштита природе, предела и животне средине  Р* О* О* О* О О О Р* О* Л О  О* О* 

Мере за рационално коришћење енергије и употребу ОИЕ   О*        О    

Заштита од елементарних непогодода, пожара и техничких 

акцидената  
Л  Л Л О*  О  Л Л Л  Л Л 

Правила грађења и урбанистички параметри за нову градњу 
Р* О* Л Л Л О О Л Л Л Л   

 

 
 

 

* - критеријуми према табели 3.2. 
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Табела 3.8. Идентификација и евалуација стратешки значајних утицаја планских решења 
 

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 
Идентификација и евалуација 

значајних утицаја Други мањи утицаји 

Циљ СПУ Ранг 

Изградња туристичких капацитета  
11 Р* 

1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,13, 14 
12 Р+ 

Изградња нове ски инфраструктуре 
11 О* 

1,2,3,4,5,7,9,10 
12 Р* 

Развој интерне саобраћајне инфраструктуре / / 1,3,4,5,7,9 

Развој водоводног система 
11 О* 

 
13 О* 

Развој канализационе мреже 

1 Р* 

11, 13 2 Р* 

4 О* 

Развој електроенергетске мреже / / 3 

Развој телекомуникационе мреже 14 О* 13 

Развој гасоводне мреже  3 О* 13 

Заштита природе, предела и животне средине 

1 Р* 

5,6,7,10,11 

2 О* 

3 О* 

4 О* 

8 Р* 

9 О* 

13 О* 

14 О* 

Мере за рационално коришћење енергије и употребу ОИЕ 3 О* 11 

Заштита од елементарних непогодода, пожара и техничких 

акцидената  
5 О* 1,3,4,7,9,10,11,13,14 

Правила грађења и урбанистички параметри за нову градњу 
1 Р* 

3,4,5,6,7,8,9,10,11 
2 О* 

* - критеријуми према табели 3.4. 
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3.3. Резиме значајних утицаја плана 

 

На основу евалуације значаја утицаја приказаних у табели 3.8, закључује се да 

имплементација плана не производи стратешки значајне негативне импликације на  

планском подручју. Могући негативни утицаји се огледају у појави буке и загађења 

ваздуха услед повећаног сабраћаја, посебно током периода изградње, одводњавање 

саобраћајних површина директно у околне реципијенте, без претходног 

пречишчћавања може изазвати загађење површинских и подземних вода нафтом и 

њеним дериватима, посебно у случају акцидетних ситуација и друго. Стога, може се 

констатовати да су идентификовани негативни утицаји неминовна последица развоја, а 

доминантно су последица развоја туристичке понуде, односно туристичких капацитета 

као и спортско рекреативних садржаја, ограниченог су карактера и по интензитету и по 

просторној размери нису оцењени као стратешки значајни. Са друге стране, 

идентификован је читав низ позитивних значајних утицаја плана од којих су 

најзначајнији: 

 

1) Животна средина 

 

 квалитет ваздуха и клима: смањење загађености ваздуха и смањење емисије 

„гасова стаклене баште“ услед стварања основних предуслова за коришћење 

ОИЕ; 

 квалитет вода: очување квалитета вода применом низа плански и техничко-

технолошких мера заштите, а посебно каналисањем и санитацијом отпадних 

вода; 

 квалитет земљишта: смањење контаминације земљишта контролисаним 

прикупљањем и одвожењем комуналног чврстог отпада ван подручја Плана и 

Националног парка;  

 природна и  биолошка разноврсност, предео: заштита природних и предеоних 

вредности простора и биолошке разноврсности одговорним поступањем и 

односом према простору. . 

2) Друштвено-економска питања 

 

 запосленост: повећање запослености развојем туризма; 

 здравље становништва: решавање проблема првенствено у вези са стварањем 

услова за снабдевање становништва квалитетном водом за пиће као и поптпуно 

инфраструктурно опремање подручја и подизањем квалитет услуга јавних 

служби; 

 институције: унапређење институционалне организованости у смислу развоја 

мониторинг система и информисања јавности о питањима од значаја за животну 

средину. 

 

3.4. Кумулативни и синергетски ефекти 

 

У складу са Законом о стратешкој процени (члан 15.) стратешка процена треба да 

обухвати и процену кумулативних и синергетских ефеката. Значајни ефекти могу 

настати као резултат интеракције између бројних мањих утицаја постојећих објеката и 

активности и различитих планираних активности у подручју плана. Ови утицаји делом 

су идентификовани у табели 3.8. 
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Кумулативни ефекти настају када појединачна планска решења немају значајан утицај, 

а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат.  

 

Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе 

укупни ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја.  

 

У том контексту идентификовани су следећи кумулативни и синергетски ефекти: 

 Комплетирање и интензивирање коришћења туристичке понуде и развој 

спортских и рекреативних садржаја имаће директне дуготрајне синергетске 

индиректне континуалне ефекте на очување, презентацију и адекватно 

коришћење природних потенцијала предметног простора, као и дуготрајне 

позитивне кумулативне, индиректне ефекте на заштиту здравља становника и 

стварање услова за њихов одмор и рекреацију као и задржавање становника и 

подстицај насељавањ у сеоским срединама.  

 

 Заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара имаће 

дуготрајан позитиван индиректан кумулативни утицај на очување и унапређење 

специјске, генетичке и екосистемске разноврсности и очување, презентацију и 

коришћење природе и природних вредности као и индиректан синергетски 

утицај на задржавање становника и подстицај насељавања у сеоским срединама. 

 

 

 

3.5 Опис мера за предупређење и смањење негативних и повећање позитивних  

      утицаја на животну средину 
 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите 

животне средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу 

се, на основу анализираног стања животне средине у планском подручју и његовој 

околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере 

заштите.  

 

Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског 

подручја сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања 

животне средине и здравља људи. Оне служе и да би позитивни утицаји задржали такав 

тренд. Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору што 

је у функцији реализације циљева одрживог развоја. 

 

Планска решења Плана детаљне регулације се заснивају на развоју туристичких 

капацитета и пратећих објеката у функцији туризма, у складу са одрживим развојем 

туризма и комплементарних активности и установљеним режимима зона заштите 

Националног парка.  

 

План детаљне регулације даје и мере за заштиту и унапређење квалитета природе и 

животне средине у складу са одрживим развојем туризма на овом подручју, које су 

директно исказане кроз планска решења и правила за изградњу и уређење простора на 

овом подручју. Наведене мере су делом исказане и кроз циљеве и смернице плана, али 

и кроз препоруке за израду процена утицаја на нижем хијерархијском нивоу.  
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Mере заштите природе и природних вредности (биодиверзитет, флора, фауна, 

предео, геонаслеђе, есенцијални природни ресурси), односно мере спречавања и 

смањивања негативних утицаја правно-административне, техничко-технолошке и 

организационе природе, дефинисане су у Просторном плану подручја посебне намене 

националног парка Копаоник кроз режиме заштите и одређивањем планских смерница. 

Мере заштите се ближе идентификују и детаљно разрађују кроз управљачка документа 

Јавног предузећа Национални парк Копаоник (петогодишњи Програм заштите и 

управљања, акт о унутрашњем реду у др.), као и кроз прилагођавање/усаглашавање 

програма и пројеката коришћења ресурса и уређења простора са прописаним режимима 

заштите. 

 

На основу анализе стања животне средине, просторних односа планског подручја са 

својим окружењем, планираних активности у планском подручју, процењених могућих 

негативних утицаја на квалитет животне средине и услове надлежних институција, 

утврђују се следеће мере заштите: 

 

 Неопходно је стриктно спровођење планираних мера заштите дефинисаних у 

оквиру Плана и Стратешке процене утицаја на животну средину и поштовање 

свих услова надлежних институција прибављених у редовном поступку за 

потребе израде Плана. 

 

Основне планске мере превенције и ограничавања негативних утицаја на кључне 

елементе животне средине, природу и здравље људи су: 

 потпуно инфраструктурно опремити комплекса по највишим еколошким 

стандардима – изградњу комплетне комуналне инфраструктуре на основу услова 

надлежних комуналних организација; под тиме се подразумева следеће: 1)при 

одређивању одговарајућег броја ТС 10/0,4 kV  за потребе сваке локације на којој 

се граде објекти, потребно је водити рачуна о концетрацији оптерећења, 

динамици изградње нових потрошача, дужини нисконапонске мреже, посебно 

изводних подземних каблова, све у циљу обезбеђења квалитета напона; свака ТС 

10/0,4 kV треба да буде кабловска слободно-стојећа, изведена као посебан 

објекат, слична типској МБТС, са могућношћу снаге до 1000 kVA; могућа је и 

изградња ТС у оквиру објекта али је потребно испоштовати услове из Техничких 

препорука за изградњу ТС у оквиру објекта; ивеститор је дужан да поднесе 

захтев „ОДС – ЕПС Дистрибуција“, за издавање Услова за израду техничке 

документације за изградњу будућих електроенергетских објката потребних за 

прикључење будућег туристичког комплекса; (2) трасирање и планирање 

скијашке инфраструктуре уз коришћење свих погодности рељефа са основним 

циљем задовољења свих елемената скијања, на начин да се избегну радови који 

би изазвали веће промене у природном окружењу (земљани, грађевински и 

антиерозиони радови) у свему у складу са Законом о јавним скијалиштима, 

Законом о жичарама за транспорт лица и одговарајућим подзаконским актима 

који уређују ову област; за сву изградњу у оквиру безбедносног појаса жичара, 

који износи 50 м обострано у односу на осу жичаре, потребно је прибавити 

услове и сагласности ЈП Скијалишта Србије; (3) нову ТК канализацију као и 

нова кабловска ТК окна планирати у тротоару или слободној јавној површини; 

трасе планиране ТК канализације треба да омогуће оптималну међусобну 

повезаност свих објеката у обухвату ПДР; предвидети могућност изградње два 

одвојена коридора ТК канализације за повезивање већих и значајнијих 

пословних објката у оквиру ПДР, како би се омогућила одговарајућа заштита 



43 

 

телекомуникационог саобраћаја; потребно планирати телекомуникациони 

коридор уз све саобраћајнице на подручју које обухвата предметни ПДР без 

обзира на ранг пута; приликом планирања нових саобраћајних кориодра 

планирати полагање одговарајућих цеви за накандно провлачење ТК каблова 

Телекома у оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре; 

планирати постављање ПВЦ цеви од Ǿ110 мм на местима укрштања трасе са 

коловозом, као и испод бетонских  и асфалтних површина, на трасама каблова 

како би се избегла накандан раскопавања; уз постојеће и планиране 

саобраћајнице предвиде и коридори за телекомуникациону мрежу како би се 

омогућило прикључење планираних објеката на телекомуникациону мрежу; у 

циљу заштите постојећих и будућих ТК кабова потребно је пре почетка израде 

пројектне документације и било каквих радова на предметном подручју 

прибавити сагласност од „Телеком Србија“ а.д.; (4) гасоводе планирати у 

регулационом појасу саобраћајница, у јавном земљишту, у зеленим површинама 

или тротоарима са једне или обе стране саобраћајнице, зависно од 

потенцијалних потрошача, тако да се омогући једноставно прикључење на 

дистрибутивни гасовод; поштовати сва прописана растојања од планираних 

гасних инсталација у складу са: Правилником о условима за несметан и безбедан 

транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar  („Сл. гласник 

РС“, бр. 37/17, 87/15), Правилником о условима за несметану и безбедну 

дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar  („Сл. гласник РС“, 

бр. 086/2015), и Техничким условима за изградњу гасовода и гасоводних 

објеката и објеката у заштитном појасу гасовода и гасоводних објеката (датим у 

наставку текста); при избору трасе планираних гасовода мора се осигурати 

безбедан и поуздан рад гасовода, као и заштита људи и имовине, тј. спречити 

могућност штетних утицаја околине на госаовод и гасовода на околину: да 

гасовод не угрожава постојеће или планиране објекте, и планирену намену 

коришћење земљишта у складу са планским документима; рационално 

коришћење подземног простора и грађевинске површине; испуњеност услова у 

погледу техничких захтева других инфраструктурних објеката у складу са 

посебним прописима; и усклађеност са геотехничким захтевима; дистрибутивне 

гасоводе планирати у регулационом појасу саобраћајница, у јавном земљишту, у 

зеленим површинама или тротоарима, и трасе синхронизовати са осталим 

инфраструктурним водовима; (5) у односу на покривеност вегетацијом 

реализовати планиране садржаје тако да се што мање сече шума или угрожавају 

вредне флористичке врсте; водити трасе што је више могуће ливадским 

деоницама и пропланцима; очувати природне шумске и травнате екосистеме, 

посебно заједнице планинске смрче, као и строго заштићене врсте: каћунак 

пегави, рунолист, црно смиље, галичички пуцавац, смрдљиви каћунак, лобелова 

бела чемерика; предвидети да целине које су намењене за зелене површине 

(шуме и пашњаци) остану комплетно сачуване у првобитном облику у циљу 

заштите природе и биодиверзитета; није дозвољено формирање парковског 

зеленила; избећи уклањање или оштећење појединачних или групе стабала које 

су изузетних дименизија; потребна је прибавити сагласност надлежних 

институција за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, 

вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на 

најмању меру, а уклањање дрвенасте вегетације се може вршити само након 

извршене дознаке;  

 архитектуру објеката и употребљене материјале ускладити са елементима 

традиционалне архитектуре; 
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 грејање објеката обезбедити уз употребу енергената којима се неће погоршати 

постојећи квалитет ваздуха (применити по могућству ОИЕ уз вођење рачуна о 

енергетској ефикасности објеката); 

 није дозвољено постављање привремених објеката као што су киосци, металне 

гараже и слично, на зеленим површинама; 

 обавезно је постављање филтера у објектима у којима се врши термичка обрада 

хране (ресторани, печењаре, пицерије и сл.), ради елиминације непожељних 

мириса; 

 обавезна је санација или рекултивација свих деградираних површина, локација и 

објеката који не задовољавају санитарно еколошке стандарде; 

 забрањено је формирање одлагалишта вишка материјала у и уз водотокове, 

јаруге или изворе, 

 уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минеролошко-

петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, 

сходно члану 99. Закона о заштити природе (''Службени гласник РС'', број 

36/09), извођач је дужан да обавести Министарство енергетике, животне средине 

и развоја, односно да предузме све мере како се природно добро не би оштетило 

до доласка овлашћеног лица; 

 уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, 

све радове обуставити и обавестити надлежни завод за заштиту споменика 

културе како би се предузеле неопходне мере за њихову заштиту. Инвеститор је 

дужан да по чл. 109. и 110. Закона о културним добрима („Службени гласник 

РС”, број 71/94), обезбеди финансијска средства за извођење археолошких 

радова; 

 стриктно спровођење закона и прописа (уредбе, правилници, упутстава) који 

регулишу заштиту животне средине, урбанистичко планирање и изградњу 

објеката, коришћење природних ресурса и др.; 

 ефикасна примена основних инструмената заштите, као што су процена утицаја 

развојних пројеката на животну средину и издавање интегрисане дозволе, са 

пратећим помажућим средствима, као што су услови, миљеља и сагласности  

овлашћених институција и органа; 

 организација савременог система интегралног управљања отпадом; 

 повезати све саобраћајне површине (саобраћајнице, државни пут, приступне 

јавне саобраћајнице, јавни паркинзи) у јединствен систем како би се избегла 

фрагментација простора и природних станишта; 

 израда и реализација програма и пројеката уређења предела; 

 израда и реализација пројеката саобраћајне инфраструктуре који ће омогућити 

ефикаснији превоз посетилаца и смањење неповољних ефеката саобраћаја на 

околину; 

Основне мере и инструменти политике заштите животне средине у контексту развоја 

туризма су: 

 

 условљавање изградње свих туристичких садржаја у склопу комплекса и свих 

осталих видова туристичке супраструктуре претходним обезбеђивањем свих 

неопходних мрежа и објеката, односно пратеће инфраструктуре; 

 израда катастра загађивача природе и животне средине; 

 израда докумената процене утицаја на природу и животну средину за програме и 

пројекте свих планираних објеката који могу имати директан утицај на животну 

средину; 
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 приликом израде пројектне документације за одвођење атмосферских вода с 

паркинга и других саобраћајних површина потребно је предвидети сепараторе за 

масти и уља. 

Детаљне мере заштите у фази реализације Плана, као и праћење стања животне средине 

ближе се утврђују проценом утицаја објеката и радова на животну средину. 

 

 

4. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА НИЖИМ 

    ХИЈЕРАРХИЈСКИМ  НИВОИМА  

 

Према члану 16. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, 

Извештај о стратешкој процени садржи разрађене смернице за планове или програме на 

нижим хијерархијским нивоима које обухватају дефинисање потребе за израдом 

стратешких процена и процена утицаја пројеката на животну средину, одређују аспекте 

заштите животне средине и друга питања од значаја за процену утицаја на животну 

средину планова и програма нижег хијерархијског нивоа. 

Према Стратешкој процени утицаја за ППППН НП Копаоник, израда Стратешке 

процене утицаја је, између осталог, сугерисана и за скијашку и другу инфраструктуру 

чија је реализација планирано да започне до 2019. године. 

Сходно пропозицијама и одредбама Закона о процени утицаја на животну средину 

(''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09.), може се тражити израда Студије о 

процени утицаја на нивоу израде пројектно-техничке документације за појединачне 

објекте.  

У тим случајевима, носилац пројекта је, у складу са чланом 8. Закона о процени 

утицаја, у обавези да се обрати надлежном органу са захтевом о одређивању потребе 

израде Студије процене утицаја на животну средину, у складу  са Законом о заштити 

животне средине (''Службени гласник РС'', бр.135/04, 36/09 и 72/09 – 43/11 – Уставни 

суд), Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 

135/04 и 36/09), Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну 

средину (''Службени гласник РС'', бр. 69/2005) и Уредбом о утврђивању Листе пројекта 

за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 114/08). Надлежни орган ће 

одлучити о потреби израде студије о Процени утицаја на животну средину, односно 

донети Решење о потреби израде студије или ослобађању од израде студије. 

Студија процене утицаја израђује се на нивоу генералног, односно идејног пројекта 

и саставни је део захтева за прибављање грађевинске дозволе.   

 

 

5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ 

    СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 

 

Успостављање ефикасног мониторинга предуслов је остваривања циљева 

Просторног плана у области заштите природе и животне средине, односно циљева СПУ 

и представља један од од основних приоритета имплементације Плана. Према Закону о 

заштити животне средине, Влада доноси програм мониторинга на основу посебних 

закона 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.  
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Законом о стратешкој процени утврђена је обавеза дефинисања програма праћења 

стања животне средине у току спровођења плана или програма за који се Стратешка 

процена ради. Законом је прописан и 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. 

Такође, мониторинг би требало да обезбеди информације о квалитету постојећег 

извештаја  које се могу користити за израду будућег извештаја о стању квалитета 

животне средине. 

 

5.1. Опис циљева плана 

 

Опис циљева Плана, општих и посебних, детаљније је наведен у поглављу I СПУ, па ће 

се више пажње посветити циљевима Програма праћења стања животне средине.  

 

Основни циљ формирања мониторинг система је да се обезбеди, поред осталог, 

правовремено реаговање и упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне 

ситуације, као и потпунији увид у стање елемената животне средине и утврђивање 

потреба за предузимање мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте 

загађења. Потребно је обезбедити континуирано праћење стања квалитета животне 

средине и активности на подручју Плана чиме се ствара могућност за њеним 

рационалним управљањем. 

 

Према Закону о заштити животне средине, Република, односно јединица локалне 

самоуправе, у оквиру своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује континуалну 

контролу и праћење стања животне средине у складу са овим и посебним законима. 

Према члану 69. наведеног Закона, циљеви Програма праћења стања животне средине 

били би: 
 

 обезбеђење мониторинга, 

 дефинисање садржине и начина вршења мониторинга, 

 одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга, 

 дефинисање мониторинга загађивача, 

 успостављање информационог система и дефинисање начина достављања 

података у циљу вођења интегралног катастра загађивача,  и 

 увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном 

садржају извештаја о стању животне средине. 

 

Кључни плански циљ у овом случају је стварање услова за даљи развој, изградњу и 

инфраструктурно опремање туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику уз 

сталну заштита природне и биолошке разноврсности и предела као и осталих чинилаца 

животне средине уз стварање услова за одрживи социо-економски развој простора. У 

корелацији са наведеном констатацијом кључне области мониторинга су: вода, ваздух, 

земљиште, емисије, бука и природне вредности.   
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Систем мониторинга оперише са два главна извора информација: 

 - подацима о животној средини прибављеним у поступку израде, лиценцирања и 

реализације различитих пројеката на планском подручју (водоснабдевања, 

канализације, саобраћаја, енергетске и скијашке инфраструктуре, туристичке 

супраструктуре, пројеката заштите, санације и унапређења биодиверзитета, феномена 

геонаслеђа, 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 Националног парка, по закону, треба да буде Јавно 

предузеће Национални парк Копаоник.  

 

 

5.2. Индикатори за праћење стања животне средине 

 

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем 

и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата праћење 

природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине. 

 

5.2.1 Мониторинг систем за контролу квалитета вода 

 

Основни документ за мониторинг квалитета вода је Годишњи 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 Агенција за заштиту животне 

средине, а 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. Мониторинг 

обухвата: за површинске воде – запремину, водостаје и протицаје до степена значајног 

за еколошки и квалитативни статус и еколошки потенцијал, као и параметре еколошког 

и хемијског статуса и еколошког потенцијала; за подземне воде – нивое и контролу 

хемијског и квантитативног статуса. 

 

Мониторинг водних објеката који служе водоснабдевању становништва врше 

територијално надлежни заводи за заштиту здравља, а обим и врста тог мониторинга 

прилагођавају се динамици реализације планских решења у домену обезбеђења  

комуналних потреба водоснабдевања, везано, пре свега, за туристичку изградњу. 

 

На основу члана 74. Закона о водама, јавно предузеће, односно друго правно лице 

које обавља послове снабдевања водом, дужно је да постави уређаје и обезбеди стално 

и систематско регистровање количине воде и испитивање квалитета воде на 

водозахвату, предузима мере за обезбеђење здравствене исправности воде за пиће и 

одржавање хигијене у објекту, предузима мере за обезбеђење техничке исправности 

уређаја. 
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5.2.2 Мониторинг систем за контролу квалитета ваздуха 

 

Правни основ за праћење квалитета ваздуха представља Закон о заштити ваздуха 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13).  

 

Стандарди и методе мониторинга ваздуха прописани су Уредбoм о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10,75/10 и 

63/13). Предмет систематског мерања су одређене неорганске материје 

(сумпордиоксид, чађ, суспендоване честице, азотдиоксид, приземни озон, 

угљемоноксид, хлороводоник, флуорофодоник, 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). Остала подзаконска акта која се односе на праћење 

стања квалитета ваздуха су: Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих 

материја у ваздуху („Службени гласник РС“, бр. 71/10 и 6/11-исправка), Уредба о 

методологији прикупљања података за Национални инвентар емисије гасова са ефектом 

стаклене баште („Службени гласник РС“, број 81/10); Правилник о начину размене 

информација о мерним местима у државној и локалној мрежи, техникама мерења, као и 

о начину размене података добијених праћењем квалитета ваздуха у државној и 

локалним мрежама („Службени гласник РС“, број 84/10); Уредба о утврђивању 

Програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи („Службени гласник РС“, број 

58/11); Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и 

дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник 

РС“, број 1/12); Правилник о условима за издавање сагласности оператерима за мерење 

квалитета ваздуха и/или емисије из стационарних извора загађивања („Службени 

гласник РС“, број 16/12).  

 

Имајући у виду врсту и карактер планских решења, природне и антропогене одлике 

планског подручја и процењене незнатне и мале утицаје тих решења на квалитет 

ваздуха, а у складу са Стратешком проценом утицаја ППППН НП Копаоник, предлаже 

се да се, осим програма Владе, програмима мониторинга животне средине, које ће 

донети надлежне општине, предвиде повремена или сезонска мерења вредности 

имисије у планираном туристичком комплексу Сребрнац као и поред главних 

саобраћајница. Те програме ће реализовати Републички хидрометеоролошки завод и 

окружни заводи за заштиту здравља. 

 

 

5.2.3 Мониторинг систем за контролу квалитета земљишта 

 

Основе мониторинга земљишта намењеног пољопривредној производњи 

постављене су Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 

62/06, 65/08 и 41/09) 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.  

 

Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта и количине унетог 

минералног ђубрива и пестицида врши се по потреби, а најмање једном у пет година. 
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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 пољопривредних основа.  

 

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. Заштита од штетног дејства ерозије и 

бујица дефинисана је и одредбама члана 61. и 62. Закона о водама. С обзиром на то да 

очекивана реализација појединих планских решења индикује појаву процеса водне 

ерозије, на мањим површинама, али јачег интензитета (пре свега услед непрописне 

изградње, уређења и одржавања скијашке инфраструктуре и путева), и то првенствено 

на делу планског подручја који припада Националном парку, планирање и спровођење 

тог мониторинга обавеза је управљача Националног парка, уз укључивање 

одговарајућих надлежних субјеката јединица локалне самоуправе, када је у питању 

грађевинско и пољопривредно земљиште на планском подручју у целини.  

 

5.2.4 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 и 36/09) 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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5.2.5 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 

(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и др. подзаконским актима: 

 

 Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и и штетних ефеката буке у животној средини 

(„Службени гласник РС“, број 75/10);  

 Правилником о методологији за одређивање акустичких зона („Службени 

гласник РС“, број 72/10),  

 Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу 

буке („Службени гласник РС“, број 72/10),  

 Правилником које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и 

о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење 

буке („Службени гласник РС“, број 72/10), 

 Правилником о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину 

њиховог приказивања јавности („Службени гласник РС“, број 80/10), 

 

Подаци из мониторинга буке саставни су део јединственог информационог система 

животне средине у складу са Законом којим се уређује заштита животне средине. 

 

5.2.6 Мониторинг природних вредности 

 

Основни циљ је успостављање система праћења стања биодиверзитета, односно 

природних станишта и популација дивљих врста флоре, и фауне, превасходно 

осетљивих станишта и ретких, угрожених врста, али и праћење стања и промена 

предела и објеката геонаслеђа. Сва наведена надгледања су у директној надлежности 

Завода за заштиту природе Србије, а на основу средњерочних и годишњих програма 

заштите природних добара.  

 

Минимумом генералног мониторинга сматра се надгледање природних вредности 

једном годишње, а појединачне активности на мониторингу се организују према 

потреби, у случају непредвиђених промена које могу имати значајније негативне 

ефекте. Мониторинг се спроводи у складу са пропозицијама Закона о заштити природе 

(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10 и исправка 91/10) и подзаконским актима 

којима је обезбеђено његово спровођење, односно ЈП Национални парк Копаоник, а 

према потреби и уз помоћ других научних институција. 

 

Мониторинг шума обављају одговарајуће научне институције из домена шумарства 

и управљач Националног парка, према посебним програмима и пројектима, посебно у 

односу на негативне утицаје и промене (сушење шума, ветроломи и снеголоми, пожари, 

каламитети и болести шума и др.). 
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5.3 Права и обавезе надлежних органа 

 
Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези са праћењем стања 

животне средине, она произилазе из Закона о заштити животне средине, односно 

чланова 69-78. овог Закона. Према наведеним члановима, права и обавезе надлежних 

органа су: 

 

1. Влада доноси програм мониторинга за период од две године, 

2. Јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији 

који мора бити у сагласности са програмом Владе, 

3. Република и јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства за 

обављање мониторинга, 

4. Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда мерних 

места, мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава 

које се прате, методологију рада и индикаторе загађења животне средине и 

њиховог праћења, рокове и начин достављања података. 

5. Мониторинг може да обавља само овлашћена организација. Министарство 

прописује ближе услове које мора да испуњава овлашћена организација и 

одређује овлашћену организацију по претходно прибављеној сагласности 

министра надлежног за одређену област.  

6. Влада утврђује врсте емисије и других појава које су предмет мониторинга 

загађивача, методологију мерења, узимања узорака, начин евидентирања, рокове 

достављања и чувања података, 

7. Државни органи, односно организације и јединице локалне самоуправе, 

овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга 

достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин, 

8. Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система, 

методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања 

података, као и садржину информација о којима се редовно и обавезно 

обавештава јавност, 

9. Информациони систем води Агенција за заштиту животне средине, 

10. Министар прописује методологију за израду интегралног катастра загађивача, 

као и врсту, начине, класификацију и рокове достављања података, 

11. Влада једанпут годишње подноси Народној скупштини извештај о стању 

животне средине у Републици, 

12. Надлежни орган локалне самоуправе једанпут у две године подноси скупштини 

извештај о стању животне средине на својој територији, 

13. Извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима 

Републике и јединице локалне самоуправе, 

 

Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације 

дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о 

стању животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга 

имисије и емисије, као и мерама упозорења или развоју загађења која могу 

представљати опасност за живот и здравље људи, у складу са Законом о заштити 

животне средине и другим прописима. Такође, јавност има право приступа прописаним 

регистрима или евиденцијама које садрже информације и податке у складу са овим 

законом. 
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6. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 

 

6.1. Методологија за израду стратешке процене 

 

За израду предметне СПУ примењена је методологија процене која је у Србији 

развијана и допуњавана у последњих 15 година
 
и која је у сагласности са новијим 

приступима и упутствима за израду стратешке процене у Eвропској унији 
2, 3, 4

. 

Примењена је методологија за евалуацију и метод развијен у оквиру научног пројекта 

који је у периоду од 2005. до 2007. године финансирало Министарство за науку и 

заштиту животне средине Републике Србије, под називом ''Методе за стратешку 

процену животне средине у планирању просторног развоја лигнитских басена'' 

(пројекат је радио Институт за архитектуру и урбанизам Србије из Београда).  

 

Као основа за развој ове  методологије послужиле су методе које су потврдиле своју 

вредност у земљама Европске уније. Примењена методологија заснована је на 

мултикритеријумском експертском квалитативном вредновању еколошких, социјалних 

и економских аспеката развоја у подручју плана, непосредном и ширем окружењу, као 

основе за валоризацију простора за даљи одрживи развој. 

 

У смислу општих методолошких начела, СПУ је урађена тако што су претходно 

дефинисани: полазни програмски елементи (садржај и циљеви плана), полазне основе, 

постојеће стање животне средине. Битан део истраживања је посвећен: 

 

 процени постојећег стања, на основу кога се могу дати смернице за планирање,  

 квалитативном одређивању могућих утицаја планираних активности на основне 

чиниоце животне средине који су послужили и као основни индикатори у овом 

истраживању,  

 анализи планских решења на основу којих се дефинишу смернице за спровођење 

плана и имплементацију. 

 

Примењен приступ потврдио је своју вредност у изради преко четрдесет СПУ у 

земљи и иностранству за различите хијерархијске нивое планирања, а неки од резултата 

приказани су у врхунским међународним научним часописима (Renewable Energy 

Journal, Environmental Engineering and Management Journal и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
    A Source Book on Strategic Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans and Programs, 

European Commision DG TREN, Brussels, October 2005 
3
   A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive, Office of the Deputy Prime Minister, 

London, UK, September 2005 
4
    James E., O. Venn, P. Tomilson, Review of Predictive Techniques for the Aggregates Planning Sector,  

TRL Limited, Berkshire, UK, March  2004 
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Слика 1. Процедурални оквир и методологија израде СПУ  
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6.2. Тешкоће при изради Стратешке процене 

 

Непостојање јединствене методологије за израду ове врсте процене утицаја је 

захтевао посебан напор како би се извршила анализа, процена и вредновање планских 

решења у контексту заштите животне средине и применио модел адекватан изради 

стратешког документа за заштиту животне средине.  

 

За израду Извештаја коришћени су прикупљени расположиви подаци о стању 

животне средине, услови надлежних институција и подаци који су у том контексту 

презентовани у оквиру Плана. 

 

 
7. НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА 

 

Због значаја могућих негативних и позитивних утицаја предложеног Плана на 

животну средину, здравље људи, социјални и економски статус локалних заједница 

нарочито је важно адекватно и "транспарентно" укључивање заинтересованих страна 

(инвеститора, надлежних државних органа, локалних управа, невладиних организација 

и становништва) у процес доношења одлука по питањима заштите животне средине на 

вишем нивоу од досадашње праксе формалног организовања јавне расправе о предлогу 

просторног плана. 

 

Члан 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише 

учешће заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење у 

року од 30 дана.  

 

Пре упућивања захтева за добијање сагласности на извештај о стратешкој процени, 

орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће јавности у разматрању извештаја 

о стратешкој процени (члан 19). Орган надлежан за припрему плана обавештава јавност 

о начину и роковима увида у садржину извештаја и достављање мишљења, као и 

времену и месту одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује 

поступак доношења плана. 

 

Учешће надлежних органа и организација обезбеђује се писменим путем и путем 

презентација и консултација у свим фазама израде и разматрања стратешке процене. 

Учешће заинтересоване јавности и невладиних организација обезбеђује се путем 

средстава јавног информисња и у оквиру јавног излагања плана. 

 

Орган надлежан за припрему плана израђује извештај о учешћу заинтересованих 

органа и организација и јавности који садржи сва мишљења о СПУ, као и прикупљених 

мишљења изјављених у току јавног увида и јавне расправе о плану. Извештај о СПУ 

доставља се заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи органу 

надлежном за заштиту животне средине на оцењивање. Оцењивање се врши према 

критеријумима из прилога II Закона. На основу ове оцене орган надлежан за заштиту 

животне средине даје своју сагласност на извештај о СПУ у року од 30 дана од дана 

пријема захтева за оцењивање. 

 

После прикупљања и обраде свих мишљења орган надлежан за припрему плана 

доставља предлог плана заједно са извештајем о СПУ надлежном органу на 

одлучивање. 
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8. ПРИКАЗ ЗАКЉУЧАКА ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 

    УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

 Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који треба да интегрише 

циљеве и принципе одрживог развоја у плановима, уважавајући при томе потребу да се 

избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину и на здравље и добробит 

становништва. Значај стратешке процене утицаја на животну средину, поред осталог, 

огледа се у томе што: 

 се заснива на начелима одрживог развоја, предострожности, интегралности и 

учешћа јавности, 

 обрађује питања и утицаје ширег значаја,   

 утврђује одговарајући контекст за процену утицаја конкретних пројеката, 

укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују 

детаљније истраживање. 

 

Стратешком проценом утицаја за План детаљне регулације туристичког комплекса 

''Сребрнац'' на Копаонику, анализирано је постојеће стање животне средине у оквиру 

планског подручја, значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних 

садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са 

критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Плана на животну средину, а 

узимајући у обзир планиране намене. У том процесу доминантно је примењен 

планерски приступ који сагледава трендове и сценарије развоја, а не бави се 

појединачним пројектима и објектима што је карактеристично за техничко-технолошки 

приступ, односно израду процена утицаја за појединачне пројекте.  

 

Концепцијски је примењен интегрални приступ који се базирао на интеграцији 

циљева стратешке процене у планска решења у самом планском процесу који је, иначе, 

подразумевао паралелну израду оба планска документа. Управо је у том делу и 

остварен најзначајнији допринос стратешке процене, а то је да План садржи све 

елементе одрживости са фокусом на аспект заштите животне средине. 

 

Примењени методолошки приступ СПУ базиран је на дефинисању циљева и 

индикатора одрживог развоја и вешекритеријумској квалитативној евалуацији планских 

решења у односу на дефинисане циљеве СПУ. У том конктексту посебно је значајно 

нагластити да је СПУ најзначајнији инструмент у реализацији начела и циљева 

одрживог развој у процесу планирања. То значи да се СПУ није бавила искључиво 

заштитом животне средине (мада је генерално фаворизовала), већ и социо-економским  

аспектом развоја, па су и сами циљеви СПУ дефинисани у том контексту.  

 

У оквиру СПУ дефинисано је 14 циљева одрживог развоја и 22 индикатора за оцену 

одрживости Плана. Избор индикатора извршен је, уважавајући СПУ ПППН НП 

Копаоник, у складу са Правилником о националној листи индикатора заштите животне 

средине („Службени гласник РС“, бр.37/2011) и основног сета индикатора одрживог 

развоја УН и прилагођен потребема СПУ. Овај сет индикатора базиран је на принципу 

идентификовања ''узрока'' и ''последица'' и на дефинисању ''одговора'' којим би се 

проблеми у животној средини минимизирали. У процес вишекритеријумске евалуације 

укључена су 12 стратешки важних приоритетних планских решења која су вреднована 

по основу следећих критеријума: 
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 величине утицаја, 

 просторних размера могућих утицаја и 

 вероватноћи утицаја. 

 

Формиране су матрице у којима је извршена вишекритеријумска евалуација 

одабраних планских решења (12) у односу на дефинисане циљеве/индикаторе (14/22) и 

критеријуме за оцену утицаја (14), а резултати су приказани матрицама и табеларно. 

Након тога је извршена процена могућих кумулативних и синергетских ефеката 

планских решењае. 

 

Резултати евалуације указали су на следеће: 

 

 када је реч о негативним ефектима Плана, погоршања стања су процењена као 

мала и у просторном смислу и по интензитету, с обзиром на то да планиране 

активности не доприносе загађењу ни деградацији простора у мери која може 

значајно утицати на постојећи еколошки капацитет простора; негативни утицаји 

су неминовна последица развоја, а у конкретном случају односе се на заузимање 

постојећих зелених површина за изградњу туристичког комплекса и ски 

инфраструктуре као и могуће локално загађење основниих чинилица животне 

средине у току изградње; ови утицаји биће минимизирани одговарајућим 

компензационим и другим техничко – технолошким мерама; 

 побољшања која се могу очекивати реализацијом планских поставки имају 

позитиван ефекат у ширем контексту који превазилази локалне оквире и границе 

плана, поготово у економском и социјалном смислу; најзначајнији је свакако 

допринос одрживом развоју туризма уз очување природних ресурса, 

биодиверзитета, итд.; посебно треба рећи да изградња туристичког комплекса 

„Сребрнац“ може имати дуготрајан позитиван утицај на изградњу 

инфраструктуре, заштиту здравља становништва и њихово задржавање као и 

подстицај насељавања у сеоским срединама и слично. 

 

Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима који неће 

оптеретити капацитет простора, а могући негативни ефекти планских решења 

минимизирали и/или предупредили, дефинисане су планске смернице и мере заштите 

које је потребно спроводити у циљу спречавања и ограничавања негативних утицаја 

Плана на животну средину. Као инструмент за праћење реализације планираних 

активности и стања животне средине дефинисан је систем праћења стања (мониторинг) 

за појединачне чиниоце животне средине. 

 

Резимирајући све наведено, као и резултате процене утицаја Плана на животну 

средину и елементе одрживог развоја, закључак Извештаја о стратешкој процени 

утицаја на животну средину је да су План и СПУ анализирали могуће утицаје 

планираних намена и предвидели потребне мере како би планиране активности имале 

што мањи утицај на квалитет животне средине и природну и биолошку разноврсност, 

што је, свакако, у функцији реализације циљева одрживог развоја на предметном 

простору.  
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Сеизмолошким условима за потребе пројектовања и изградње за

План детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику

са припадајућом инфраструктуром утврђене су регионалне вредности очекиваних
максималних параметара осциловања тла на површини терена.

На основу и по поступку прописаном Законом о планирању и изградњи, носилац
израде плана у фази израде концепта планског документа (Члан 48.), прикупља
податке о посебним условима који се односе на заштиту и уређење простора, између
осталог и Сеизмолошке услове.

Основа за пројектовање по ЈУС стандарду, важећој законској регулативи у Србији, је
сеизмички интензитет приказан на Сеизмолошкој карти за повратни период од 500
година према пропису: Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и
52/90). На картама су приказани очекивани макросеизмички интензитети на површини
терена за карактеристично тло.

По ЕН1998-1 улазни параметри за сеизмичку анализу при пројектовању изведени су из
услова да се објекат, просечног века експлоатације од 50 година, не сруши, што
одговара сеизмичком дејству са вероватноћом превазилажења од 10% у периоду од 50
година. Овај земљотрес има повратни период догађања од ТNCR= 475 година. Други
услов садржан је у захтеву да се ограничена оштећења могу јавити само као последица
дејства земљотреса за који постоји вероватноћа да буде превазиђен од 10% у периоду
од 10 година односно земљотресом који има просечан повратни период од 95 година.

За потребе сагледавања сеизмичког хазарда на локацији за

План детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику

израђене су:
1. Карта епицентара земљотреса Мw>=3.5 на локацији објеката ПРИЛОГ 1.
2. Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г., по параметру максималног

хоризонталног убрзања PGA на основној стени (vs=800m/s) на локацији објекта
изражено у јединицама гравитационог убрзања g (g=9.81m/s2), ПРИЛОГ 2.

3. Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г. на површини терена за
емпиријски процењене: средњу брзину локалног тла до дубине 30м и
одговарајући динамички фактор амплификације на максимално хоризонтално
убрзања PGA, на локацији објекта изражено интензитетом земљотреса у
степенима ЕМС-98 скале, ПРИЛОГ 3.

4. Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период 475г. на
површини терена за простор планске документације, ПРИЛОГ 4.

5. Табела епицентара земљотреса који се налазе на локацији објекта ПРИЛОГ 5.



* Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима

(Сл.лист СФРЈ 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90.)
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ПРЕПОРУКЕ:
Параметре са карте дате у ПРИЛОГУ 3. користити као мере ограничења употребе
простора у поступку просторног планирања.
На простору обухвата плана при прорачуну конструкције објеката морају се применити
одредбе које се односе на прорачун а садржане су у Правилнику*.

Чланови 7. и 8. Правилника* обавезују на израду сеизмичке
микрорејонизације-сеизмичког микрозонирања у припреми техничке документације
као подлоге за израду главног пројекта.

На основу Правилника* објекти који су предмет планске документације се могу
разврстати у следеће категорије:

објекти Ван категорије,

објекти I категорије,

oбјекти нижих категорија.

На основу члана 20. Правилника*, за објекте I и нижих категорија може се спроводити
поступак динамичке анализе и еквивалентног статичког оптерећења а за објекте ван
категорије се искључиво примењује поступак динамичке анализе.

Сеизмичка микрорејонизација за потребе прорачуна сеизмичких параметара за
израду техничке документације за Главни пројекат сходно члану 119 став 2 тачка 2
Закона о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09) мора да обухвати:

 Дефинисање репрезентативног(их) геодинамичког(их) модела локалног тла
(изнад основне стене до нивоа фундирања, односно до усвојене површине
терена) конструисаних на основу свих расположивих резултата истраживања
(геофизичких и сеизмичких каротаж бушотина, рефракционих профилских
испитивања, геотехничких истраживања и истражног бушења). Геофизичким
истраживањима до нивоа основне стене "bedrock" утврдити брзине
простирања смичућих таласа и њихову промену са дубином.

 Анализу динамичког одговора локалног тла базирану на вредностима
максималног хоризонталног обрзања PGA на основној стени са Карте
сеизмичког хазарда за повратни период 475г., ПРИЛОГ 2. и резултатима
прорачуна линеарног/нелинеарног одговора локалног тла на очекивану
сеизмичку побуду.

Сеизмички услови наведени у овом документу НЕ МОГУ представљати део техничке
документације -основ за прорачун у фази главног пројекта за објекте Ван категорије
и објекте I категорије.
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ПРИЛОГ 1

Карта епицентара земљотреса Mw>=3.5 на локацији за План детаљне регулације
туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику
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ПРИЛОГ 2

Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г., по параметру максималног
хоризонталног убрзања PGA на основној стени (vs=800m/s) на локацији за План
детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику
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ПРИЛОГ 3

Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г. на површини терена на локацији за
План детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику
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Место Lat Lon PGA (g)

Полигон 1 0.14-0.16

Полигон 2 0.16-0.18

Полигон 3 0.18-0.2

Год Мес Дан Час Мин Сек Lat Lon Дубина Mw

1894 1 14 15 0 0 43.280 20.620 12 4.4

1904 8 21 8 24 0 43.480 20.920 6 4.5

1904 9 13 10 25 0 43.500 20.900 10 4.3

1907 2 3 15 30 0 43.500 20.900 10 4.5

1907 6 10 14 33 30 43.527 20.761 13 4.3

1922 6 15 15 33 5 43.450 20.780 6 4.4

1926 3 25 0 5 30 43.278 20.575 11 4.6

1967 3 30 13 49 8 43.592 20.847 9 4.4

1967 6 8 21 11 2 43.470 21.080 5 4.3

1972 6 28 1 43 55 43.140 20.620 33 4.3

1973 1 23 13 56 21 43.350 20.600 5 4.4

1977 3 8 19 18 12 43.279 21.005 10 4.6

1977 6 1 2 16 37 43.227 20.991 21 4.5

1978 2 25 18 13 44 43.487 20.659 5 4.4

1978 4 13 18 5 25 43.257 21.035 15 5.2

1978 4 16 23 19 35 43.256 21.000 12 4.7

1978 5 18 2 37 7 43.325 21.063 8 4.6

1978 6 26 0 3 58 43.065 20.972 22 4.4

1980 1 12 18 19 14 43.256 20.894 4 4.4

1980 5 17 6 24 44 43.342 20.946 4 4.3

1980 5 18 20 2 58 43.285 20.951 5 5.9

1980 5 18 20 18 58 43.303 21.016 6 4.8

ПРИЛОГ 4

Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период 475г. по
параметру максималног хоризонталног убрзања PGA(g) на основној стени (vs=800m/s)
на локацији за План детаљне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на
Копаонику

ПРИЛОГ 5

Табела епицентара земљотреса који се налазе на локацији за План детаљне регулације
туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику
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1980 5 18 20 26 42 43.272 20.929 9 5.5

1980 5 18 20 41 30 43.269 20.908 8 4.9

1980 5 18 20 54 15 43.103 20.852 18 4.4

1980 5 18 21 30 20 43.328 20.931 10 4.4

1980 5 18 21 50 37 43.274 20.980 12 4.4

1980 5 19 1 52 0 43.303 20.884 4 4.4

1980 5 19 2 56 45 43.320 20.890 10 4.4

1980 5 19 4 0 40 43.284 20.973 2 4.9

1980 5 19 7 22 17 43.292 20.997 6 4.9

1980 5 19 15 59 32 43.181 20.975 3 4.3

1980 5 19 18 4 5 43.238 21.007 19 4.3

1980 5 19 18 42 31 43.227 21.003 13 4.8

1980 5 19 23 46 31 43.276 21.025 16 4.3

1980 5 21 9 22 42 43.280 21.020 6 4.6

1980 5 21 20 59 4 43.211 20.878 4 4.4

1980 5 23 12 26 24 43.279 21.088 12 5

1980 5 25 6 3 36 43.320 20.928 5 4.4

1980 5 25 7 8 50 43.237 21.033 3 4.5

1980 6 1 21 24 46 43.332 21.030 11 4.5

1980 6 3 19 8 4 43.278 20.993 7 4.4

1980 6 10 21 24 60 43.339 20.980 10 4.6

1980 6 10 21 58 16 43.321 20.967 11 4.3

1980 6 14 6 42 6 43.070 20.655 3 4.4

1980 6 17 9 52 4 43.286 20.943 7 4.6

1980 6 17 22 14 38 43.297 20.912 14 4.6

1980 6 19 1 47 0 43.228 20.927 14 4.5

1980 6 19 4 42 14 43.287 20.985 7 4.3

1980 6 29 5 52 12 43.285 20.832 5 4.5

1980 7 13 20 54 18 43.252 20.905 16 4.6

1980 7 23 8 13 45 43.300 20.730 8 4.6

1980 9 3 11 59 39 43.278 20.973 11 4.3

1980 10 21 19 43 9 43.269 20.951 12 4.6

1980 11 3 19 11 44 43.225 20.927 5 4.4

1980 12 8 6 31 59 43.297 20.940 3 4.4

1980 12 14 2 54 46 43.287 21.096 4 4.6

1980 12 22 19 9 38 43.251 20.938 3 4.8

1980 12 23 7 30 44 43.265 20.935 12 4.4

1981 3 7 6 53 13 43.047 20.730 3 4.9

1981 6 21 3 57 52 43.311 20.700 7 4.4

1981 6 30 14 36 13 43.233 20.990 5 4.4

1981 8 3 22 57 50 43.289 20.767 10 4.4
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1982 2 1 2 19 45 43.255 21.021 14 4.3

1982 2 11 11 54 24 43.198 20.938 23 4.5

1982 4 11 12 51 54 43.304 21.020 8 5

1982 6 2 5 42 27 43.321 21.017 12 5

1983 7 22 8 2 28 43.285 20.955 5 4.9

1983 9 2 20 43 7 43.298 20.890 8 4.8

1983 9 10 6 14 23 43.271 20.979 13 5.5

1984 3 3 8 32 15 43.297 21.007 8 4.6

1984 8 18 10 18 54 43.383 20.952 10 4.3

1984 9 7 0 44 41 43.293 21.044 10 5.1

1984 9 12 2 56 22 43.361 21.010 5 4.3

1984 9 21 17 17 8 43.346 21.067 10 4.3

1985 4 25 16 4 41 43.230 20.941 26 4.4

1985 5 10 23 45 28 43.353 21.001 6 5.4

1985 5 18 1 13 37 43.307 20.974 5 5.1

1985 5 20 13 19 34 43.322 20.955 3 4.4

1985 5 31 15 35 5 43.329 21.070 13 4.4

1985 6 16 15 10 43 43.373 20.934 8 4.4

1985 7 30 10 11 31 43.334 21.035 8 4.9

1986 7 23 3 53 35 43.239 20.933 17 4.6

1986 10 5 8 55 21 43.508 20.992 10 4.3

1986 12 1 0 8 38 43.349 21.008 10 4.3

1987 2 25 12 20 0 43.287 20.947 6 4.4

1988 7 11 20 46 14 43.212 21.236 7 4.3

1988 10 12 8 35 42 43.288 20.940 10 4.3

1995 9 26 0 58 8 43.237 20.914 4 4.3

1998 2 15 7 0 6 43.260 20.880 6 4.3

1998 10 4 11 19 27 43.191 20.865 11 4.7

1998 10 28 22 16 37 43.226 20.891 9 4.5

1998 10 28 22 26 43 43.226 20.854 7 4.8

1999 5 17 7 35 37 43.563 21.095 17 4.4

1999 8 9 16 11 45 43.234 20.892 18 3.7

1999 8 18 23 26 32 43.267 20.868 13 4.4

2004 5 22 21 36 48 43.499 21.068 16 3.8

2005 11 20 21 24 58 43.259 21.121 14 4.2

2007 1 5 10 46 34 43.020 20.850 15 3.8

































































] Perryfinaxa Cpfiaja
MlfI-lliCT APCTBO YHYTP AIIIlhHX ITOCJlOBA
Cexrop aa saapeaae CHTY<mHje
Onerserse y Kpyuresuy
09118/2 Epoj 217-6-30117
,[(aHa 02.10.2017. I'O,ll;HHe
KPYillEBAIJ;

/3.B.I ••
OnIIlTHHA 6PYC
OnIIlTHHCKA YllPABA
OJ).ceK sa ypoaHH3aM H rpaheaauapcreo
Kparsa Ilerpa I 6p.120, Bpyc

Paavarpajyha Balli saxrea 6p.350-112/2017-IV-06 on 10.08.2017. ronaae npascseaor
zraaa 22.08.2017 ronaae sa ,ll;06Hjalhe nperxozmax YCJIOBaaa 3allITHTy on noxapa y CMHCJIY
xnana 29 3aKOHa 0 3arnTHTH on nozcapa ("CJI. rnacaax PC", 6p.111/09 H 2012015),
H3BellITaBaMO Bac na je, rrpUJIHKOMaspaae rrJIaHCKOrnoxyveara sa aspaay fIJIaHa ,ll;eraJbHe
perynauaje TypHCTH'-IKOr uearpa :,CPEEPHAl.J,", aa Konaoaaxy, nospmaae OKO 50 xa,
KaTaCTapcKUM onnrraaaaa KpHBa Pexa H Bpsehe, onurrana Epyc, nonpysje H<mHOHaJIHOr
napxa KOrraOHHK, a HHBecTHTop je npenysehe Silver-Kop Development doo, norpefiao. .. ..
npensanera Haj3HaqaJHHJeMepe 3allITHTe on noacapa, KOJe ce caCTOJe Y nnaaapaisy H
,ll;ecpHHHCalhY:
1) H3BOpHllITa cHa6,ll;eBalha BO,ll;OMH xanauarer rpaacxe BO,ll;OBO,ll;HeMpe)l(e KOjH 06e36eljyjy
,ll;OBOJbHOKOJIHqHHesone aa raurea,e nozcapa;
2) yaarsenocra H3Meljy 30Ha npensaheaax aa craafieae H 06jeKTe jasae naxeae H 30Ha
npeasaheaa sa HH,ll;YCTpHjcKe06jeKTe H 06jeKTe cneuajanae naxeae;
3) npacrynaax rryresa H nponasa sa sarporacaa B03HJIa,ll;006jeKTa;
4) 6e36e,ll;HOCHUXnojacesa H3Meljy ofjexara xojava ce cnpesasa umpea,e nozcapa H
eKCrrJI03Hje,CHryPHOCHUXynarseaocra H3Meljy 06jeKaTa UJIHlbHXOBOnozcapao onsajarse;
5) MoryliHoCT esaxyauaje H cnacasarsa rsyaa.

Y CKJIa.n;yca HaBe,ll;eHHMeneuearaaa xoje je norpetiao ,ll;ecpHHHcaTHrrpHJIHKOMaapaae
H3MeHe H nonyae fIJIaHa ,ll;eTaJbHeperynanaje, npaapacasara ce cnenehax 3aKOHaH nponaca
noaerax na OCHOBY:

3aKOHa 0 3allITHTH on nozcapa ("CJI. rJIaCHHK PC", 6p.111109 H 20/2015), 3aKOHa 0
3anaJbHBHMH ropHBHM TeqHOCTHMaH 3anaJbHBHMraCOBHMa ("CJI. rJIacHHK PC", 6p.54115),
xao H ITpaBHJIHHKa 0 TeXHHqKUM HopMaTHBHMa sa 3allITHTY yroCTHTeJbCKUXofjexara on
noscapa ("CJI. maCHHK PC", 6p.61/2015), ITpaBUJIHHKa 0 TeXHHqKUM HopMaTHBHMa aa
3arnTHTY enexrpoeaeprercxax nocrpojetsa H ypehaja on nozcapa ("CJI.JIHCTC<I>PJ", 6p.74/90),
ITpaBUJIHHKa 0 TeXHHqKUM HopMaTHBHMa sa noron H onpacasaa,e eJIeKTpOeHepreTCKUX
nocrpojea,a H BO,ll;OBa("CJI. JIHCT CPJ", 6pA1I93), ITPaBHJIHHKa0 TeXHHqKHM HopMaTHBHMa
sa sanmrry on CTaTHqKOr enexrpmnrrera ("CJI.JIHCT C<I>PJ", 6p.62/73), ITpaBUJIHHKa 0
TeXHHqKHM HopMaTHBHMa sa aarpamsy enexrpoeaeprercxax BO,ll;OBaHa3HBHOr aanona on 1
KV no 400 KV ("CJI.JIHCT C<I>PJ", 6p.65/88 H CJI.JIHCT CPJ",6p.18/92), ITpaBUJIHHKa 0
TeXHHqKHM HopMaTHBHMa sa eJIeKTpHqHe HHCTaJl<mHjeHHCKor uanoua ("CJI. JIHCTC<I>PJ",
53/88, 54/88 H 28/95), ITpaBHJIHHKa 0 TeXHHqKHM HOpMaTHBHMa sa cTa6UJIHe HHCTaJI<mHje
aa nojasy nozcapa ("CJI. JIHCT CPJ", 6p. 87/93) ITpaBUJIHHKa 0 TeXHHqKUM HopMaTHBHMa
sa CTa6UJIHeHHCTaJl<mHje sa nerexuajy eKCrrJI03HBHUX racosa H rrapa ("CJI. JIHCT CPJ",
6p.24/93) ITPaBHJIHHKOM0 TeXHHqKUM HOpMaTHBHMa sa 3allITHTY rapasca aa rrYTHHqKe
aYToM06UJIe on noscapa H eKCIIJI03Hja ("CJI~6eHH rnacaax PC",6p.31/2005), ITpaBHJIHHKa 0
TeXHHqKHM HopMaTHBHMa sa saurrary 06jeKTa on arsrocsepcxor npazcsessa ("CJI. JIHCT



CPJ", 6p. 11/96), npaBlUIHHKa 0 TeXHHqKHM nopvarasaaa sa XM.n;PaHTCKy Mpe)KY sa
rameise nozcapa ("CJI. JIHCTC<l>PJ", 6p.30/91), npaBHJIHHKa 0 TeXHHqKHM HopMaTHBHMa sa
npojexrosarse H nonaraise .n;HCTPH6yrHBHor racosona en nOJIHeTHJIeHCKHX ueaa ua
panaa npHTHCaK.n;O4 6apa ("CJI. JIHCTCPJ", 6p. 20/1992), npaBHJIHHKa 0 Tex. HopMaTHBHMa
sa rrpojexroaan.e, rpaheise, noron H ozrpzcaaaise racaax KOTJIapHI1J..{a,npaBlUIHHK 0
cxienrrajy H .n;P)KalhYyrsa sa JIO)Kelbe("CJI. JIHCT C<l>PJ", 6p. 11/96),), npaBHJIHHK 0
asrpana,a nocrpojeisa sa TeqHH HalPTHH rac H 0 YCKJIa.n;HIlITaBalhYH nperaxaisy resaor
aadrraor raca("CJI.JIHCT C<l>PJ",6p.24171), npaBlUIHHKa 0 TeXHHqKHM HopMaTHBHMa sa
npacrynae nyrese, OKpeTHHue H ypeheae nJIaTOesa sarporacaa B03HJIa y 6JIH3HHHofijexara
nosehaaor pH3HKa on nozcapa ("CJI. JIHCTCPJ", 6p.81/95), npaBHJIHHKOM 0 TeXHHqKHM
HopMaTHBHMa sa npojesrosaa,e H aasoherse saspuraax paaosa y rpahesanapcray
("CJI.JIHCTC<l>PJ", 6p.21190), H Craaaapna cenc rn 21 H cenc m 19.

Taxca Y H3HOCYon 1350,00 zmaapa je aannaheaa CXO.n;HOTapmpHoM 6pojy 46a 3aKOHa 0
a.n;MHHHCTparnBHHMTaKCaMa(''eJI. fJIacHHK PC" 6p. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05,61105, 101/05,
42/06,47/07,54/08,5/09,35110,50111, 70/11 55112,93112,47/13,57114,45115,50116 H 61117).
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