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I.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Стратешка процена утицаја на животну средину је поступак којим се обезбеђују услови
за одговарајућу заштиту животне средине у току израде ПДР, односно интегрисање
основних начела заштите животне средине у фазе израде и коначног решења са
циљем обезбеђивања заштите и унапређивања животне средине и одрживог развоја.
Према члану 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10) основна начела стратешке процене су:
1)

НАЧЕЛО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА – одрживи развој јесте усклађен систем
техничкотехнолошких, економских и друштвених активности у укупном развоју у
коме се на принципима економичности и разумности користе природне и створене
вредности са циљем да се сачува и унапреди квалитет животне средине за
садашње и будуће генерације. Разматрањем и укључивањем битних аспеката
животне средине у припрему и усвајање одређених планова и програма и
утврђивањем услова за очување вредности природних ресурса и добара,
предела, биолошке разноврсности, дивљих и биљних животињских врста и
аутохтоних екосистема, односно рационалним коришћењем природних ресурса
доприноси се циљевима одрживог развоја.

2)

НАЧЕЛО ИНТЕГРАЛНОСТИ – политика заштите животне средине која се реализује

доношењем планова и програма заснива се на укључивању услова заштите
животне средине, односно очувања и одрживог коришћења биолошке
разноврсности у одговарајуће секторске и међусекторске планове и програме.
3)

НАЧЕЛО ПРЕДОСТРОЖНОСТИ – свака активност мора бити спроведена на начин
да се спрече или смање негативни утицаји одређених планова и програма на
животну средину пре њиховог усвајања, обезбеди рационално коришћење
природних ресурса и сведе на минимум ризик по здравље људи, животну средину
и материјална добра.

4)

НАЧЕЛО ХИЈЕРАРХИЈЕ И КООРДИНАЦИЈЕ – процена утицаја планова и програма
врши се на различитим хијерархијским нивоима на којима се доносе планови и
програми. У поступку стратешке процене планова и програма повећани степен
транспарентности у одлучивању обезбеђују се узајамном координацијом
надлежних и заинтересованих органа у поступку давања сагласности на
стратешку процену, кроз консултације, односно обавештавања и давања
мишљења на план и програм.

5)

НАЧЕЛО ЈАВНОСТИ – у циљу информисања јавности о одређеним плановима и

програмима и о њиховом могућем утицају на животну средину, као и у циљу
обезбеђења пуне отворености поступка припреме и доношења или усвајања
планова и програма, јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и после
усвајања плана и програма, имати приступ информацијама које се односе на те
планове и програме или њихове измене.
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ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР ОД ИВИЋЕВЕ УЛИЦЕ ДО АУТОПУТА
Градске општине Земун и Нови Београд

I.1.

УВОД

Непосредни повод за израду Стратешке процене је Решење Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове (Решење IX-03 бр. 350.14-19/2011 од 01.03.2011.
године, да је за ПДР дела улице Тошин бунар од Ивићеве улице до аутопута, градске
општине Земун и Нови Београд, потребна израда Студије о стратешкој процени утицаја
на животну средину.
Решењем је дефинисано шта треба посебно анализирати стратешком проценом како
би се описали, вредновали и проценили могући значајни утицаји на животну средину
до којих може доћи имплементацијом ПДР, као и који се услови, мере превенције и
заштите морају предвидети за смањење негативних утицаја на животну средину.
Извештај о стратешкој процени утицаја је део документације која се прилаже уз План и
садржи идентификацију, опис и процену могућих значајних утицаја на животну средину
због реализације Плана, као и варијанте разматране и усвојене на основу циљева и
просторног обухвата Плана. Такође, стратешка процена утицаја приказује стањe
животне средине, а у поступку одлучивања и доношења ПДР подразумева спровођење
поступка консултација, уважавање извештаја и резултата консултација.

I.2.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

I.2.1. Правни основ
Правни основ за израду Плана детаљне регулације представљају:
- Одлука о изради Плана детаљне регулације дела улице Тошин бунар од
Ивићеве улице до аутопута, градске општине Земун и Нови Београд („Службени
лист града Београда”, бр. 07/10);

-

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14);

-

Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената
(„Службени гласник РС”, бр. 31/10, 69/10 и 16/11).

Правни основ за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја представљају:

-

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације дела улице Тошин бунар од Ивићеве улице до аутопута,
градске општине Земун и Нови Београд (IX-03 бр. 350.14-19/2011 од 01.03.2011.
године);

-

Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и
43/11);

-

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

I.2.2. Плански основ
Плански основ за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину
представља План детаљне регулације дела улице Тошин бунар од Ивићеве улице до
аутопута, градске општине Земун и Нови Београд.
Концепт плана разматран je и усвојен на 05. седници Комисије за планове Скупштине
града Београда, која је одржана 16.04.2013. године.

2
ЦЕП, Центар за планирање урбаног развоја

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР ОД ИВИЋЕВЕ УЛИЦЕ ДО АУТОПУТА
Градске општине Земун и Нови Београд

I.3.

КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА, ОБУХВАТ
И ГРАНИЦЕ

I.3.1. Обухват и границе Плана
Границом плана детаљне регулације дела улице Тошин бунар од Ивићеве улице до
аутопута, обухваћен је део територије катастарских општина Земун и Нови Београд.
Планом је обухваћен део улица Тошин бунар и Ивићева у дужини од 2,21 km као и
делови улица Париске комуне (211 m) и Гоце Делчева (541 m).
Површина обухвата Плана износи 12,54 ha.
Граница Плана приказана је на графичким прилозима датим у Прилогу.
I.3.2. Циљеви израде Плана
Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање планског основа за реконструкцију
дела улице Тошин бунар, деоница од улице Ивићеве у Земуну до аутопута на Новом
Београду, реконструкцију и изградњу инфраструктурних водова и објеката у коридору
предметне саобраћајнице.
I.3.3. Садржај Плана детаљне регулације дела улице Тошин бунар од
Ивићеве улице до аутопута, градске општине Земун и Нови
Београд
План детаљне регулације дела улице Тошин бунар од Ивићеве улице до аутопута,
градске општине Земун и Нови Београд, има следећи садржај:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

ОПШТИ ДЕО
Правни основ
Повод и циљ израде плана
Границе подручја плана
Подлоге за израду плана
Условљености из плана вишег реда
1.5.1. Посебни инструменти спровођења ГП Београда
1.5.2. Предлог саобраћајног решења у односу на ГП Београда 2021
1.5.3. Извод из правила грађења за саобраћајнице
1.6. Урбанистичке обавезе
1.7. Постојеће стање
1.7.1. Постојећа намена и начин коришћења земљишта
1.7.2. Улога и значај улице Тошин бунар у саобраћајној мрежи Београда
1.7.3. Постојећа мрежа бициклистичких стаза у Земуну и Новом Београду
1.7.4. Физичке карактеристике саобраћајног потеза
1.7.5. Анализа саобраћајних токова
1.7.6. Јавни градски превоз путника
2.
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
2.1. Концепција плана
2.1.1. Прогноза саобраћајног оптерећења
2.1.2. Концепција саобраћајног решења
2.2. Намена површина
2.3. Правила парцелације
2.4. Правила регулације и нивелације
2.5. Техничка инфраструктура
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2.5.1. Водовод
2.5.2. Канализација
2.5.3. Гасоводна мрежа
2.5.4. Топловодна мрежа
2.5.5. Електрична мрежа
2.5.6. Телекомуникациона мрежа
2.6. Остали услови за уређење простора
2.6.1. Услови за евакуацију отпада
2.6.2. Услови заштите културних добара
2.6.3. Услови заштите животне средине
2.6.4. Услови за приступачност простора
2.6.5. Услови заштите од елементарних непогода
2.6.6. Инжењерско-геолошки услови терена
2.6.7. Услови за саобраћајне прикључке
2.7. Зеленило
2.8. Правила уређења и грађења за ЗУ – здравствену установу
3.

УСЛОВИ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

4.
01
02
03
04

08
09
10
11

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА
КОПИЈА ПЛАНА СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА
ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА
УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА,
ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ПЛАН ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ
МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ПЛАН ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
СИНХРОН ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
РАСПОРЕД ИНСТАЛАЦИЈАМА У ПОПРЕЧНИМ ПРОФИЛИМА
ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА

5.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА

05
06
07

I.4.

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:200
1:2500

ОДНОС СА ДРУГИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА

Плански основ за израду Плана детаљне регулације дела улице Тошин бунар од Ивићеве
улице до аутопута, градске општине Земун и Нови Београд, чини:
- Генерални план Београда 2021 („Службени лист града Београда”, бр. 27/03,
25/05, 34/07, 63/09 и 70/14).
Важећи планови који се преклапају са предметном територијом:
1. План детаљне регулације Старог језгра Земуна („Службени лист града
Београда”, бр. 34/03);
2. Детаљни урбанистички план блока 4 у Новом Београду („Службени лист града
Београда”, бр. 14/91);
3. Детаљни урбанистички план саобраћajнице Тошин бунар на Новом Београду –
деоница од аутопута до Гандиjеве улице („Службени лист града Београда”, бр.
22/89);
4. Детаљни урбанистички план аутопута кроз Београд („Службени лист града
Београда”, бр. 17/67);
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5. План детаљне регулације за изградњу магистралног топловода од котларнице у
насељу „Сава Ковачевић” до грејног подручја топлане Новог Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 51/08);
6. План детаљне регулације за подручје привредне зоне „аутопут” у Новом
Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист града Београда”, бр. 61/09);
Важећи план који се граничи са предметном територијом:
1. План детаљне регулације подручја између комплекса Правно-биротехничке
школе „Димитрије Давидовић” и улица Петра Кочића, Трогирске и Тошин бунар,
градска општина Земун („Службени лист града Београда”, бр. 75/13)
2. План детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина Блок 5
између улица: Париске комуне, Отона Жупанчича и Гоце Делчева у Новом
Београду („Службени лист града Београда”, бр. 19/11).
3. План детaљне регулациjе комплекса између улица Јакуба Кубуровића,
Новоградске, Угриновачке и Ивићеве у Земуну („Службени лист града
Београда”, бр. 34/03);
План чија је израда у току, а у контактној зони је са предметним планом:
1. Одлука о изради Плана детаљне регулације Угриновачке улице од
саобраћајнице Т-6 до Булевара Михаила Пупина, градска општина Земун
(„Службени лист града Београда”, бр. 67/13).

I.5.

РАЗМАТРАНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ УГРОЖАВАЊА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Карактеристика предметног ПДР је да обухвата само градску саобраћајницу Тошин
бунар на потезу од аутопута до Ивићеве улице и део улица Париске комуне и Гоце
Делчева. Постојећа инфраструктура је недовољног капацитета за планиране намене
простора и објеката и захтева, као и саобраћајница, неопходну реконструкцију.
На простору ПДР нема заштићених природних добара и не налази се у оквиру
просторне културно-историјске целине, не ужива статус добра под претходном
заштитом и не налази се у оквиру претходно заштићене целине. Предметни простор
налази се у границама некрополе Античког Таурунума који је проглашен за археолошко
налазиште-културно добро, а непосредно уз границу ПДР налазе се споменици
културе: Евангелистичка црква у Земуну и Кућа инж. Павла Хорвата.
Угрожавање појединих сегмената животне средине углавном може настати уколико
инвеститори током привођења простора намени и градње објеката не буду поштовали
и предузели предвиђене мере заштите животне средине, као и у случају акцидентних
ситуација. У редовним условима експлоатације саобраћајнице и рада објеката у зони
не очекује се значајнији утицај на окружење.
У ПДР и Стратешкој процени су разматрани и поједини, делимично ограничавајући
услови који утичу на квалитет животне средине. Од природних услова локације
истичемо висок ниво подземних вода и лесни одсек, а од створених услова:
непостојање гасоводне и топловодне мреже, недовољан капацитет водоводне и
канализационе мреже, као и лоше стање саобраћајница.
Као значајни, евентуално могући негативни утицаји, настали реализацијом ПДР, који су
посебно разматрани у овом Извештају су:
• повећано запрашивање, емисија издувних гасова и бука током реконструкције
саобраћајнице и објеката инфраструктуре,
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•
•
•
•

I.6.

загађивање подземних вода током реконструкције и каснијег коришћења
саобраћајнице и рада објеката у непосредном окружењу,
пораст нивоа буке и аерозагађења изазван повећањем фреквенције возила у
границама ПДР,
загађивање животне средине настало у могућим удесним ситуацијама,
угрожавање археолошког налазишта и заштићених културних добара у
непосредном окружењу.

РАЗМАТРАНА ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА

На основу члана 13. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у Извештају о стратешкој процени утицаја треба дати
приказ припремљених варијантних решења која се односе на заштиту животне средине
у ПДР, укључујући варијантно решење нереализовања Плана, односно најповољније
варијантно решење са становишта заштите животне средине. У оквиру стратешке
процене разматрана су два варијантна решења, од којих се прво односи на
нереализовање ПДР, а друго на реализовање предвиђеног Плана.
Прво варијантно решење, НЕРЕАЛИЗОВАЊЕ ПДР, подразумева наставак пропадања
јавног и заједничког простора, даљу деградацију постојеће инфраструктуре и
немогућност оптималног искоришћења простора. Развојни потенцијал објеката на
ободним парцелама би остао неискоришћен и не би било нових радних места и
повољнијих социо-економских прилика за становништво.
Друго варијантно решење, РЕАЛИЗАЦИЈА ПДР, ствара планске могућности за
пренамену простора у складу са „Планираним коришћењем земљишта” и „Планираним
саобраћајем” (ГП Београда 2021), развој постојећих и изградњу нових садржаја,
уважавајући карактеристике терена.
Варијантно решење 1 које се односи на нереализовање ПДР је очигледно неповољније
са аспекта заштите животне средине, а супротно је Генералном плану Београда 2021,
стратегији одрживог развоја и интересу шире друштвене заједнице.

I.7.

РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Током израде ПДР одржано је више састанака, и обављане су консултације са
представницима надлежних органа и организација. Такође су прибављени и неопходни
услови који су уз сугестије консултованих институција и експерата уграђени у
одговарајућа планска решења у ПДР.
За потребе израде предметног Плана прибављени су услови:
- ЈКП „Београдске електране” (ЈА број:II-8168/2 од 21.08.2013. год и ЈА број:I12539/2 од 20.02.2012. год.);
- ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Служба за развој водовода
(I4-2/32555/719 од 13.07.2013. год., I4-2/776 од 19.01.2011. год. и од 10.11.2006.
год.);
- ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Служба за развој канализације
(32555/1, I4-2/719 од 12.09.2013. год., 41320/1 I4-2 од 14.11.2011. год. и 7472/1 24-2
од 28.02.2011. год.);
- ЈКП „Београдски водовод и канализација” (I 1-1/1113 од 20.10.2006. год.);
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-

-

ЕПС „Електродистибуција Београд” д.о.о. (5110, 5140 МГ/БП број: 7625-1/10 од
25.07.2013. год. и 5110, 5140 МГ/БП број: 7625/10 од 27.12.2010. год.);
ЈП „Србијагас”, сектор за развој (број: 06-03/13321 од 18.07.2013. и 24123/2010
од 12.01.2011. год.);
„Телеком Србија”, предузеће за телекомуникације а.д. (Број: 235504/2 - 2013
ММ/222 од 08.10.2013. год. и 0739/0760/03/01-356059/27208/1 ММ/362 од
25.01.2011. год.);
ЈКП „Зеленило Београд” (Број: VII/3 5896/2 од 07.08.2013. год. и VII/3 51/718 од
24.12.2010. год.);
ЈКП „Градска чистоћа” (8547 од 19.07.2013. год.);
ЈКП „Београд пут” (V 23618-1/2013 од 24.09.2013. год. и V 27/156/2010. од
29.11.2010. год.);
Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације (Бр. 217117/2013-07/7 од 23.07.2013. год., 07/1 број 822-344/11 од 19.08.2011. год. и Бр.
217-264/2010-07/7 од 30.11.2010. год.);
Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, Сектор за
привремени и планирани режим саобраћаја, Одељење за планску
документацију (IV – 05 бр. 344.4-22/2013 од 14.08.2013. год. и IV – 05 бр. 344.461/2010 од 30.12.2010. год.);
Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине
(Број: 501.2-60/2013-V-04 од 26.07.2013. год. и 501.2-169/2010-V-04 од
09.12.2010. год.);
Завод за заштиту споменика културе града Београда (Р 2668/13 од 29.07.2013.
год., Р 4697/10 од 18.02.2011. год. и Р 4697/10 и 28.12.2010. год.);
Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, Дирекција за јавни
превоз (IV-08 Бр. 346.5 – 1795/13 од 15.08.2013. год.);
Завод за заштиту природе Србије (број: 03-2859/2 од 21.12.2010. год.);
Министарство одбране, Управа за инфраструктуру (Инт. број 3939-5 од
21.12.2010. год.);
ЈП „Електромрежа Србије” (Број: III-18-03-142/1 од 07.06.2011. год.);
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II.

ОПИС ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ
КАРАКТЕРИСТИКА ПОДРУЧЈА ПЛАНА

II.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА ПДР
Природне карактеристике посматраног простора одређују у највећој мери: климатски
фактори, орографија, хидрографија, педолошке, геолошке и хидрогеолошке, као и
сеизмичке карактеристике терена. Наведене природне карактеристике чине једну од
основа за процену стања животне средине на простору ПДР.
II.1.1. Геоморфолошке карактеристике терена
Терен на коме је положена саобраћајница Тошин бунар у морфолошком погледу
представља западни део алувијалне равни реке Саве у чијем је непосредном залеђу
лесни одсек. Коте некадашње природне површине терена кретале су се у распону 7377 mnv. За потребе урбанизације овог дела Новог Београда и Земуна терен је
нивелисан слојем насипа (контролисани и неконтролисани), тако да се садашње коте
терена крећу у распону од 74-78 mnv.
У геолошкој грађи терена истражног простора учествују седименти квартарне старости
представљени генетски различитим литогенетским комплексима, који обухватају
групу генетски сродних литотипова развијених унутар палеогеографских и
геотектонских услова.
Терен истражног простора изграђен је од алувијално-барских (Q1аб), алувијалнојезерских (Q1ај) и језерско-барских (Q1јб) седимената.
Детаљном анализом геолошко-геотехничке документације закључено је да је на терену
истражног простора, према геолошкој грађи, могућа појава ликвефакције.
II.1.2. Хидрогеолошке карактеристике
Геоморфолошко-литолошке карактеристике тла условиле су одређене хидрогеолошке
одлике терена истражног простора. Основно хидролошко обележје истражном
простору дају Дунав и Сава, а у знатној мери утиче и прихрањивање издани из залеђа
Бежанијске косе (Земунске лесне заравни).
Сложена геолошка грађа терена условила је формирање две издани подземне воде и
то:
Издан формирана у бази лесног платоа, у делу изван утицаја реке у хидрауличкој је
вези са залеђем. У подручју лесне заравни, са котама терена 95-100, мерени нивои
подземне воде су на коти 79-80 mnv. Изданска зона захвата и подину лесних нивоа на
котама 74-75 mnv и налази се у повлати алувијално-барских седимената 73 mnv.
Према типу најчешће заступљене порозности сматра се да је издан разбијеног типа,
неједнаког, најчешће малог капацитета. Локално је у дебљим слојевима песка
издашност повећана.
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Сапета издан формирана је у „Макишким слојевима” испод коте 60 mnv. Издан је под
малим притиском субартерског карактера. Сапета издан је богата водом и представља
водоносни хоризонт из кога се системом рени бунара снабдева Београдски водовод.
Анализом постојеће геолошко-геотехничке документације утврђено је да је на
истражном простору (уз саобраћајницу Тошин бунар) присутна збијена издан са малим
субартерским пијезометарским нивоима у распону од 70-71,5 mnv.
Током извођења истражних бушотина и јама ниво подземне воде утврђен је у свих 6
истражних бушотина и 3 истражне јаме. Ниво подземне воде у истражним бушотинама
и јамама, са ознаком литотипа у којем је ниво присутан, дат је у табели II.1.
Табела II.1.2.1.

Ознака
бушотине-јаме

Кота
(mnv)

Ниво и кота
подзмне воде
(m/mnv)

Литотип

TŠ1

74,50

1,00 / 73,50

gpr (h)

TŠ2

75,00

1,30 / 73,70

gpr

TŠ3

74,20

1,50 / 72,70

gpr

TŠ4

73,80

1,30 /72,50

gpr

TŠ5

76,40

2,50 / 74,00

gpr

TŠ6

74,10

1,80 / 72,30

gpr

J1

74,30

1,00 / 73,30

gpr (h)

J2

74,70

1,50 / 73,20

nt-gpr

Ниво подземне воде утврђен је на дубини од 1,00-2,50 m од површине терена у
зависности од дела истражног простора, у котном распону од 72,50-74,00 mnv.
Прихрањивање издани врши се делом инфилтрирањем атмосферских падавина у тло,
делом бочним дотоком из смера лесног платоа, а делом и „губицима” из водоводне и
канализационе мреже.
Анализом је доказано да поземна вода није агресивна на бетонску конструкцију.
II.1.3. Сеизмичност терена
Према резултатима микросеизмолошких истраживања спроведених за потребе
урбанизације Новог Београда, сходно Правилнику о техничким нормативима за
изградњу објеката у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ” бр. 31/81), види се да
простор ПДР, спада у зону где је степен сеизмичког интензитета по MCS скали VIIб,
коме одговара коефицијент сеизмичности од Кс = 0,025.
Према карти сеизмичке рејонизације Србије, предметно подручје припада зони VII° за
повратни период од 100 година, односно сеизмичкој зони VIII° за повратни период од
500 година. Близина трусних тј. сеизмички активних подручја (Рудник, Мионица,
Свилајнац) не искључује појаву земљотреса већег интензитета, мада се не очекују
земљотреси који би довели до катастрофалних разарања.
Изнети подаци односе се на тзв. „сеизмогеолошко средње тло”, а на влажним
теренима и при високом нивоу подземних вода, долази до релативног прираштаја
сеизмичког интензитета, што се мора узети у обзир имајући у виду посматрани
локалитет.
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На наредној слици приказана је сеизмичка карта ширег окружења Београда.

Слика II.1.3. Сеизмичка карта Београда

II.1.4. Инжењерско-геолошка својства литотипова
Приказана су инжењерскогеолошка својства литотипова унутар рецентних творевина и
алувијално-барских седимената до дубине интеракције објекат – терен.
Рецентне творевине
Рецентне творевине резултат су људске делатности на овом делу терена, а
представљене су насутим тлом (нт).
Насуто тло (нт) се налази на површини терена и заступљено је у неуједначеној
дебљини од 0,5 m до 2,5 m. У оквиру насутог тла можемо издвојити контролисано и
неконтролисано насуто тло.
Контролисано насуто тло представљено је материјалима уграђеним у постојећи
труп саобраћајнице (ломљени камен, шљунак, ризла, бетон, асфалт). Уграђивање
ових материјала у највећој мери извођено је по путарским прописима.
Неконтролисано насуто тло налази се на површини терена непосредно уз
предметну саобраћајницу и око постојећих објеката. Хетерогеног је састава,
углавно прашинасто-глиновито-песковито са ситним грађевинским шутом и
шљаком. Насипање овог материјала је извођено разастирањем, без збијања.
Неконтролисано насуто тло представља крајње неповољну геотехничку средину и
као такво треба бити уклоњено, а његову замену извести адекватним материјалом
уз прописну уградњу.

10
ЦЕП, Центар за планирање урбаног развоја

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР ОД ИВИЋЕВЕ УЛИЦЕ ДО АУТОПУТА
Градске општине Земун и Нови Београд

Алувијално–барски седименти
Заступљени су на читавом истражном простору. Изграђују некадашњу природну
површину терена и представљене су песковитим прашинама (ппр), глиновитим
прашинама (гпр) и заглињеним песковима (зп). На деловима истражног простора
који нису под урбанизацијом заступљен је слој хумуса (х).
Песковите прашине (ппр) присутне су у делу истражног простора од раскрснице са
ул. Светозара Милетића до раскрснице са Угриновачком улицом непосредно испод
насутог тла. Заступљене су у неуједначеној дебљини од 0,5-3,5 m. У природно
влажном стању меке, слабо везане, порозне, водопропусне. Осетљиве на накнадна
провлажавања. Према гранулометријском саставу садрже 14% песковите, 78%
прашинасте и 8% глиновите компоненте. Спадају у групу анорганских глина средње
пластичности, умерено неравномерног састава и врло су стишљиве.
Држе се вертикално у природним и вештачким засецима висине 2 m. Дубље ископе
треба изводити степеничасто са разупирањем и подграђивањем.
Хумус (х) присутан је неуједначеној дебљини 0,7-1,0 m на делу истражног простора
где су у приповршинском делу заступљене глиновите прашине (гпр). Представља
слабо консолидовану средину, односно крајње неповољну геотехничку средину и као
такав треба бити у потпуности уклоњен.
Глиновите прашине (гпр) заступљене су у дебљини од 2,5-4,7 m. Према
гранулометријском саставу садрже 3-11% песковите, 60-71% прашинасте и 24-29%
глиновите компоненте и са повећаним садржајем CaCO3 који се јавља у виду
конкреција и жилица. Засићене водом. Спадају у групу анорганских глина средње
стишљивости, високе пластичности и умерено неравномерног до неравномерног
састава.
Заглињени пескови (зп) залежу око коте 70 mnv. Локално лимонитисани и са више
глиновите компоненте, засићени водом. Када им је дебљина већа од 10 m подложни су
ликвефакцији. При допунским оптерећењима слабо мењају запремину. Држе се
вертикално у природним и вештачким засецима висине до 1,5 m. Дубље ископе треба
изводити уз обавезно подграђивање.
II.1.5. Климатске и метеоролошке карактеристике
Климатске и метеоролошке карактеристике утичу на просторну и временску расподелу
загађујућих материја у атмосфери, што је од изузетног значаја када је саобраћај
доминантни извор загађивања и у евентуалним акцидентним ситуацијама.
За простор обухваћен ПДР морају се користити подаци о климатским елементима са
метеоролошке станице „Сурчин” лоциране на аеродрому „Никола Тесла” (96 mnm), јер
је најближа, има довољно дуг период изузетно квалитетних осматрања и подаци су
валидни за овакву врсту студија.
Анализа климатских елемената за простор Парка пријатељства извршена је за период
1981-2010. година, али су коришћени и одређени важнији подаци за период 1888-2010.
година са метеоролошке станице „Београд”.
Основне карактеристике климе простора ПДР условљавају клима доњег Срема и
утицај скоро двомилионског Београда, са великим енергетским објектима. Не може се
занемарити и модификација условљена великим акваторијима Дунава и Саве.
Посматрани део Земуна и Новог Београда имају умерено континенталну климу.
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Температура ваздуха
Температура ваздуха је један од основних климатских елемената. Климатске промене
и пораст средње годишње температуре су већ доказане чињенице и мора се пратити
тренд ових промена.
Средње месечне и средња годишња температура ваздуха за метеоролошку станицу
„Сурчин”, приказана је у следећој табели:
Табела II.1.5.1. Средње месечне и средња годишња температура ваздуха

Ј
-0,2

Ф
0,8

М
6,2

А
11,5

М
17,0

Ј
19,1

ЈЛ
21,6

А
21,3

С
18,3

О
12,0

Н
4,8

Д
2,3

год.
11,2

Средња годишња температура ваздуха износи 11,2 ºС. Најхладнији месец је јануар са
средњом температуром ваздуха од -0,2 ºС, а најтоплији јули са 21,6 ºС. Апсолутно
максимална температура ваздуха износила је 42,0 ºС, док је апсолутни минимум био
-26,2 ºС, тако да апсолутно годишње колебање температуре износи чак 68,2 оС.
Најранија појава мраза забележена је 13. октобра, а најкаснија 3. маја, мада је средњи
датум појаве првог мраза 5. новембар, a средњи датум појаве последњег мраза 26.
март. Просечно трајање безмразног периода је 224 дана али је било и година када је
он износио само 180 дана. Ови подаци само говоре о времену могуће појаве леда на
саобраћајницама.
Релативна влажност ваздуха
Годишњи ток релативне влажности ваздуха приказан је у следећој табели.
Табела II.1.5.2. Средње месечне и средња годишња релативна влажност ваздуха

Ј
82

Ф
81

М
71

А
76

М
69

Ј
70

ЈЛ
69

А
72

С
76

О
75

Н
77

Д
86

год.
75

Маја и јула је минимална релативна влажност (69%) што је уобичајено за наше крајеве,
а децембра максимална (86%). Средња годишња релативна влажност је 75%.
Мала надморска висина и близина Саве и Дунава доприноси повећању релативне
влажности ваздуха и чешћој појави радијацијске магле и дужем трајању температурне
инверзије. Зими је магла чешћа и траје више сати.
У наредној табели приказан је средњи месечни и средњи годишњи број дана са маглом
на аеродрому „Никола Тесла”.
Табела II.1.5.3. Средњи месечни и средњи годишњи број дана са маглом

Ј
9

Ф
2,6

М
1,2

А
0,4

М
1,8

Ј
1,6

ЈЛ
2

А
2,6

С
3,4

О
5,6

Н
6

Д
8,8

год.
45

Уочава се да је у априлу најмањи број дана са маглом иако је релативна влажност
висока али је атмосфера нестабилна због сталних временских промена.
На простору ПДР видљивост је најмања у јутарњим часовима, када се формирају
инверзије. Пад температуре је нарочито изражен при тлу зими када се услед јаког

12
ЦЕП, Центар за планирање урбаног развоја

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР ОД ИВИЋЕВЕ УЛИЦЕ ДО АУТОПУТА
Градске општине Земун и Нови Београд

хлађења ноћу јављају врло ниске температуре. Тако настају јутарње приземне
инверзије, које су најчешћи узрок појачане магле и смога.
Падавине
По својој природи падавине су најпромењљивији метеоролошки елемент и у кратком
временском интервалу могу да се смењују најекстремније вредности интензитета.
За предметно подручје коришћени су подаци са падавинске станице „Земун Ћуковац”.
Падавине су значајне за димензионисање атмосферске канализације, па у наредној
табели приказујемо податке за период 1951-2005. година.
Табела II.1.5.4. Средње месечне и средња годишња количина падавина (у mm)

Ј
49,0

Ф
45,0

М
44,8

А
54,8

М
68,9

Ј
91,9

ЈЛ
68,1

А
53,8

С
53,1

О
43,6

Н
54,3

Д
59,5

год.
686,7

Максимум падавина је у јуну, а минимум у октобру. Средњи број дана са падавинама
>0,1mm приказан је у наредној табели:
Табела II.1.5.5. Средњи број дана са падавинама >0,1 mm

Ј
13,0

Ф
11,5

М
11,6

А
12,8

М
13,2

Ј
13,2

ЈЛ
10,0

А
9,1

С
8,8

О
10,0

Н
12,3

Д
13,5

год.
139

Снежне падавине у Београду се могу очекивати већ од прве декаде октобра па све до
почетка друге декаде маја месеца. Средњи датум првог снега је 23. новембар а
последњег снега 21. март, што значи да средња дужина периода падања снега
обухвата 118 дана.
Средњи број дана са снежним покривачем у Београду у периоду 1888-2005. година
приказан је у следећој табели:
Табела II.1.5.6. Средњи број дана са снежним покривачем

Ј
14,5

Ф
11,0

М
3,4

А
0,1

М
-

Ј
-

ЈЛ
-

А
-

С
-

О
0,1

Н
1,8

Д
7,9

год.
39,1

Снежни покривач се просечно задржава 39 дана годишње, а јануар и фебруар имају
највише дана са снежним покривачем и тада се најчешће јављају ледени дани и
поледица на саобраћајницама.
Ветровитост
Ветар је најважнији елемент за транспорт примеса гасова и честица у атмосфери, па је
уз стабилност атмосфере у свим математичким моделима за прорачун аерозагађења
незаобилазни параметар.
Нови Београд и Земун припадају тзв. „Кошавском подручју” које карактеришу
доминантна источнојугоисточна-југоисточна и западно-северозападна струјања
ваздуха, док остали смерови ветра, као прелазне варијанте, имају мању честину. Ова
два типа ваздушних струјања најчешће се јављају у јануару (кошава) и јулу (горњак).
Тишине су релативно ретке због отворености терена, близине водених маса (Сава и
Дунав) и разлике у температури ваздуха.
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Статистичка обрада поља ветра, изражена као средња годишња вредност, за период
1888-1991. година, дата је у наредној табели:
Табела II.1.5.7. Средња годишња учестаност по правцима у % и средње брзине у m/s

ПРАВАЦ
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
C

УЧЕСТАНОСТ
36
24
17
18
33
112
145
51
28
18
29
54
92
60
67
34
183

ЈАЧИНА
2,5
2,4
1,9
2,2
2,7
4,4
3,4
3,0
2,2
1,9
1,8
2,3
2,4
2,7
2,8
2,9
/

Кошава је доминантна по учестаности и има највећу средњу брзину. Ово је изразито
слаповит ветар чији удари вишеструко прелазе средњу брзину, и достижу и 29 m/s. На
овом простору и северни ветрови имају релативно велику средњу брзину. Ружа ветра
за Нови Београд приказана је у наредном графику.

ПРОСЕЧНА ГОДИШЊА РУЖА ВЕТРА ЗА НОВИ БЕОГРАД
N
25
NW

20

NE

15
10
5
W

0

E

SW

SE

Тишине = 8
S

График II.1.5. Просечна ружа ветра за Нови Београд

14
ЦЕП, Центар за планирање урбаног развоја

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР ОД ИВИЋЕВЕ УЛИЦЕ ДО АУТОПУТА
Градске општине Земун и Нови Београд

II.1.6. Заштићена природна добра, флора и фауна
Према документацији Завода за заштиту природе Србије и Централном регистру
заштићених природних добара, констатовано је да се на простору ПДР и непосредном
окружењу не налазе заштићена природна добра, али да треба максимално очувати
постојеће високо зеленило, вреднија појединачна стабла и групе стабала.
У улици Тошин бунар део објеката је неплански грађен уз саму саобраћајницу, па у
појединим деловима уопште нема земљишта и било каквог зеленила. Ситуација је
далеко боља у деловима улице Гоце Делчева, Париске комуне и Џона Кенедија, који су
обухваћени ПДР. Детаљнији опис постојеће вегетације дат је у поглављу III (зеленило).

II.2. СТВОРЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА
II.2.1. Мрежа и објекти инфраструктуре
Водоводна мрежа
Постојеће стање
Територија обухваћена овим планом, непосредни конзум саобраћајнице Тошин бунар
припада првој висинској зони водоснбадевања из беогрдаског водовоног система.
Дуж предметног простора постоји изграђена воводводна мрежа, како магистрална која
повезује црпне станице у јединствен систем, тако и дистрибутивна која непосредно
снабдева водом потрошаче.
Концепт снабдевања водом потрошача на левој обали Саве заснован је на
производњи и преради воде на постројењу „Бежанија” и транспорту воде преко црпних
станица „Бежанија” и „Студентски град” и примарним цевоводима према Земуну и
Новом Београду.
У улици Тошин бунар налазе се трасе примарних цевовода В1 Ø700 mm, В1 Ø800 mm
и В1 Ø900 mm.
Примарни цевовод Ø700 mm се протеже од Бежаније, Тошиним бунаром, полази из ЦС
„Студентски град” и снабдева водом потрошаче на Новобеоградској страни.
У постојећим шахтовима остварене су везе цевовода Ø700 mm цевоводима нижег и
вишег реда, који пресецају улицу Тошин бунар или је подужно прате:
- Ø150 mm прати десну страну улице Тошин бунар од аутопута до Ивићеве
улице;
- Ø150 mm преко аутопута ка улици Николе Добровића;
- Ø400 mm којим се снабдевају водом потрошачи уз аутопут;
- Ø300 mm којим се снабдевају водом потрошачи Спортског центра „11. Април”
Студентском улицом;
- Ø900 mm и Ø300 mm у Студентској улици;
- Ø700 mm – веза цевовода улицом Булевар Зорана Ђинђића са ЦС „Студентски
град”;
- Ø150 mm са обе стране улице Париске комуне;
- Ø150 mm са парне стране улице Гоце Делчева.
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Примарни цевовод Ø800 mm полази из ЦС „Студентски град” и снабдева потрошаче на
Земунској страни, протеже се улицом Тошин бунар и Спиртина (стари назив О.
Кершованија).
У постојећим шахтовима оставрена је веза између деоница постојећег цевовода
Ø800mm и постојећих цевовода:
- Ø150 mm који се протеже улицом Париске комуне и прстенастог развода
цевовода Ø350 mm;
- Ø150 mm који се протеже улицом Тошин бунар;
- Ø100 mm у Ивићевој и
- Ø150 mm и Ø200 mm у Вртларској улици.
Примарни цевовод Ø900 mm полази из ЦС „Студентски град” и води улицом Тошин
бунар до раскрснице са Студентском улицом. Цевовод Ø900 mm трасиран је
Студентском улицом у правцу улице Јожефа Шћурле, а на другој страни Студентском
улицом и Другим булеваром. Овај цевовод је кључан за снабдевање водом великог
дела потрошача са Новог Београда.
У постојећим шахтовима оставрена је веза између цевовода Ø900 mm и цевовода
Ø700 mm као и веза између цевовода Ø900 mm и цевовода Ø300 mm на углу улица
Тошин бунар и Студентска.
Дистрибутивни цевовод Ø150 mm у постојећем стању прати целу трасу саобраћајнице
Тошин бунар и повезује се бочним везама са постојећим цевоводима димензија
Ø100mm, Ø150 mm, Ø200 mm, Ø300 mm, Ø350 mm, Ø400 mm и Ø800 mm.
Постојеће водоводне цеви у физичком смислу налазе се испод тротоара, а делом
заузимају простор коловоза саобраћајнице па се будућом изградњом планира њихова
реконструкција.
Планирано решење водоводне мреже
Основно концепцијско решење за водоводну мрежу условљено је урбанистичким
решењем за саобраћајницу, наменом околног простора и изграђеном дистрибутивном
мрежом.
По реконструкцији улице Тошин бунар и њене планиране регулације постојећи
цевоводи ће се наћи у коловозу, стога План указује на потребу измештања неких од
њих и изградњу нове мреже, поштујући њихову функцију у постојећем стању.
Територија обухваћена овим планом припада I зони водоснабдевања. Планира се
реконструкција и измештање постојећих примарних цевовода В1 Ø700 mm и В1 Ø800
mm, тако да нова траса иде тротоаром. Због старости ови цевоводи не могу остати у
коловозу. Постојећи примарни цевовод Ø900 mm се задржава без измештања.
Планира се измештање постојећег цевовода Ø150 mm који прати постојећу трасу
Тошиног бунара и замена постојећег дистрибутивног цевовода. У оквиру замене овог
цевовода, планира се водоводна мрежа минималног пречника Ø150 mm са обе стране
улице, од Аутопута до Угриновачке улице. Планирају се цевоводи секундарне
дистрибутивне мреже у зони тротоара са које ће се формирати прикључци за
кориснике. Планира се повезивање ове мреже са магистралним цевоводима на
потребном броју места. Постојећи цевоводи који задовољавају стандарде и услове ЈКП
БВК су задржани.
Трасе цевовода се планирају у јавним површинама у свему према урађеном синхрон
плану. Заштитни појас за цевоводе Ø900 mm, Ø700 mm и Ø800 mm је по 2,5 m
осовински са леве и десне старне цевовода.
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Планирана је реконструкција и измештање следећих цевовода:
- Измештање постојећег цевовода В1 Ø700 mm почиње у планираном шахту на
почетку трасе измештеног цевовода Ø700 mm на реконструисаној деоници
улице Тошин бунар код аутопута, а завршава у близини изласка постојећег
цевовода код комплекса ЦС „Студентски град”. У истом шахту на почетку
деонице остварена је веза планираног цевовода Ø150 mm и цевовода Ø700 mm
који се дуж целе деонице води у левом тротоару.
У планираном шахту код аутопута остварује се бочна веза планираног цевовода
Ø400mm, планираног цевовода Ø700 mm, постојећег цевовда Ø400 mm и планираног
цевовода Ø150 mm који се дуж целе деонице води у десном тротоару.
У раскрсници Студентске улице у планираном шахту остварује се веза постојећег
цевовода Ø900 mm, планираног Ø700 mm и постојећег цевовода Ø300 mm.
Такође, блиско овом шахту остварује се веза планираног цевовода Ø700 mm и
постојећег цевовода Ø350 mm. Везни планирани цевовод Ø350 mm повезује и
планиране дистрибутивне цевоводе Ø150 mm који се воде са обе стране улице у
планираном шахту.
Код ЦС „Студентски град” остварује се веза постојећег и планираног цевовода
Ø700mm, као и веза планираних дистрибутивних цевовода Ø150 mm са леве и десне
стране саобраћајнице.
Измештање постојећег цевовода В1 Ø800 mm почиње у близини изласка постојећег
цевовода из комплекса ЦС „Студентски град”, а завршава на скретању постојећег
цевовода ка Калварији.
Код улице Париске комуне планира се везни цевовод Ø200 mm који повезује
планирани цевовод Ø800 mm, постојећи цевовод Ø150 mm и планиране дистрибутивне
цевоводе Ø150 mm који се воде левом и десном страном саобраћајнице.
Такође, код улице Џона Кенедија и код скретања постојећег цевовода Ø800 mm ка
Калварији планира се везни цевовод Ø200 mm који повезује планирани цевовод
Ø800mm са дистрибутивним цевоводом Ø150 mm који се планира са леве и десне
стране саобраћајнице. Од овог места планирана је промена дистрибутивног цевовода
на пречник Ø200 mm са леве стране улице Тошин бунар. Планирани цевовод Ø200 mm
се води левом страном улице Тошин бунар од Лаудоновог шанца до Угриновачке
улице.
Решење водоводне мреже у раскрсници улица Вртларска, Угриновачка и Ивићева се
прилагођава планираној геометрији раскрснице.
Планира се реконструкција постојећих цевовода Ø150 mm у улицама Париске комуне и
Гоце Делчева пошто су у лошем стању.
Планирани цевовод и дистрибутивна мрежа минималне димензије Ø150 mm–Ø200 mm,
воде се у тротоарима и зеленим површинама саобраћајнице Тошин бунар.
На цевоводима дистрибутивне мреже планирају се надземни хидранти Ø80 mm
противпожарне мреже.
На свим цевоводима планирани су шахтови за међусобно прукључење дистрибутивне
мреже, шахтови у којима се планирају повезивања дистрибутивних цевовода са
примарним цевоводима Ø700 mm и Ø800 mm, са свим арматурама.
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Канализациона мрежа
Постојеће стање
Предметно подручје припада „Централном” канализационом систему, на делу где је
заснован сепарациони систем каналисања.
Крајњи реципијент за атмосферске и употребљене воде је двојни колектор, фекални
ФБ 140/210 cm и атмосферски АБ 110/190 cm који поменуте воде уводи у КЦС
„Карађорђев трг” у Земуну одакле се даље потискују атмосферске воде директно
колектором Ø 1200 mm у Дунав. Употребљене воде се одводе колекторима ФБ 90/135
cm и 200/175 cm у КЦС „Ушће” у Новом Београду одакле се потискују у Дунав.
Ови колектори се налазе ван границе Плана на подручју улице Карађорђев трг у
Земуну. Предметно подручје саобраћајнице Тошин бунар и канализација ширег
сливног подручја Новог Београда и Земуна решена је по сепарационом систему.
Везни колектори ширег сливног подручја који су потенцијални реципијенти за нове
количине атмосферских и фекалних вода са саобраћајнице Тошин бунар припадају
сливним подручјима „Зона Б” Новог Београда и Зона доњег Земуна.
Главни колектори сливног подручја новобеоградског система „Зона Б”:
- за атмосферске воде су колектори дуж улица Народних хероја, Отона
Жупанчића и Џона Кенедија са профилима димензија Ø1000 mm, АБ 250/150cm,
АБ 300/180 cm и до потковичастог профила 350/210 cm, којима се прикупљене
атмосферске воде одводе до затворене ретензије у блоку 9Б и ЦС „Карађорђев
трг”.
- за употребљене воде су колектори дуж улица Студенткса и Блок 34, Гоце
Делчева, Булевар Михајла Пупина и Џона Кенедија са профилима димензија
Ø400 mm до ФБ 60/110 cm и ФБ 140/210 cm до ЦС „Карађорђев трг”.
Главни колектор за канализацију Доњег Земуна (Земун 2):
- за атмосферске воде су колектори Ø300 mm који полазе из улице Тошин бунар
и иду дуж улица Петра Кочића Ø800 mm и 60/110 cm, Франца Розмана,
Творничке и 22. октобра до ЦС „Карађорђев трг” са профилима димензија
Ø800mm, ОБ 120/150 cm, ОБ 90/135 cm и ОБ 80/200 cm и спајају се са
колектором из „ретензије” АБ 140/210 cm до КЦС „Карађорђев трг”.
- за употребљене воде су канали Ø250 mm дуж улице Тошин бунар и фекални
колектор ФБ 60/110 cm у улици Џона Кенедија који је фекални део двојног
колектора ФБ 60/110 cm + АБ 60/110 m до фекалног колектора ФБ 140/210 cm и
до ЦС „Карађорђев трг”, а потом се према тренутном стању испуштају у Дунав.
Главни колектор за канализацију Доњег Земуна (Земун 1):
- за атмосферске воде главни колектор је у улици Кеј Ослобођења и он се спаја
са колектором из ретензије димензија АБ 110/190 cm.
- за атмосферске воде су колектори АБ 600, АБ 800, АБ 900, АБ 350/210 cm у
улицама Петра Кочића, Париске комуне, Гоце Делчева, Булевар Михајла
Пупина и Џона Кенедија, до „ретензије” и КЦС „Карађорђев трг”.
- за употребљене воде колектори ФБ 60/110 cm кроз Блок 34 „Аеродромски
колектор” и улицом Гоце Делчева, Булевар Михајла Пупина до колектора у
улици Кеј Ослобођења и ЦС „Крађорђев трг”.
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Предметни део улице Тошин бунар у постојећем стању делимично је покривен
канализацијом за употребљене воде, а нешто мање атмосферском канализацијом.
Постојећи колектори фекалне канализације се налазе дуж трасе постојеће
саобраћајнице Тошин бунар:
- канал Ø300 mm делом дуж десне коловозне траке од стационаже 0+909,497 до
1+217,504 налази се ван регулационе линије, а делом је у десном коловозу;
- канал Ø250 mm од стационаже 1+217,504 до 2+055,71 налази се делом у десној
и левој коловозној траци и ван регулационе линије.
Оба ова канала су прикључена на почетну деоницу фекалног колектора Ø400 mm – ФБ
60/110 cm у улици Џона Кенедија;

-

канал Ø250 mm раскрсници са Студентском улицом, пресеца Тошин бунар. Овај
канал се наставља на колектор Ø500 mm – ФК 60/110 cm;
канал Ø250 mm који пресеца Тошин бунар на стационажи 0+701,154, који се
преко колектора Ø300 mm улива у двојни колектор ФК 60/110 cm, АБ 1100 mm;
канал Ø 250 mm у Ивићевој улици, Тошином бунару, Вртларској и Угриновачкој;
канал ФБ 500 у Вртларској.

Постојећи колектори атмосферске канализације у улици Тошин бунар:
- колектор Ø500 mm у разделном острву улице Тошин бунар, од аутопута смер
према Гандијевој улици;
- колектор Ø600 mm који пресеца Тошин бунар на стационажи 0+110,82. Овај
колектор прихвата атмосферске воде са слива изнад Тошиног бунара и
директно се улива у колектор Ø800 mm – Ø900 mm;
- колектор Ø700 mm који пресеца Тошин бунар на стационажи 0+408,95 на
раскрсници са Студентском улицом директно се улива колектор Ø900 mm –
Ø1000 mm;
- атмосферски канали АБ 200 mm у дужини од 155 m и АБ 250 mm у дужини од
233 m прате трасу Тошиног бунара од стационаже 1+055 до улице Творничке;
- колектор АБ Ø800 mm који полази од улице Тошин бунар и наставља се
улицама Јернеја Копитара и Петра Кочића;
- колектор Ø250 mm пресеца Тошин бунар на стационажи 0+701,54 који се преко
колектора Ø450 mm улива у почетну деоницу колектора Ø600 mm у улици
Париске комуне, који се после деонице Ø800 mm улива у колектор АБ 90/130 cm
у улици Гоце Делчева. На овој деоници изведени профил 90/135 cm нема
довољан капацитет;
- пројектован је, а није изведен профил 250/150 cm у улици Гоце Делчева тако да
све деонице профила АБ 90/130 cm представљају места на којима се пропусна
моћ смањује;
- у Ивићевој улици и Јакуба Кубуровића атмосферска канализација АБ 300 mm;
- у Вртларској колектор АБ 60/110, ОБ 90/135 и канал АБ 450.
Планирано решење канализационе мреже
На овој територији „Централног” канализационог система канализациона улична мрежа
заснована је по сепарационом систему каналисања, што је опредељење и за
планирано стање.
Реципијент за атмосферске и употребљене воде је одговарајући двојни колектор ФБ
140/210 cm и АБ 110/190 cm на Карађорђевом тргу у Земуну који поменуте воде уводи
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у КЦС „Карађорђев трг” одакле се потискују даље у Дунав, а налазе се ван граница
овог плана.
Предметни део улице Тошин бунар делимично је покривен канализацијом како
подужно тако и у бочним улицама, чија канализација пресеца улицу Тошин бунар.
Постојећа канализација атмосферска Ø500 mm, фекална Ø250 mm и планирана
фекална Ø300 mm у разделном острву улице Тошин бунар (деоница од аутопута до
Гандијеве улице) није у функционалној вези са планираном канализацијом деонице
улице у предметном плану пошто припадају супротном сливном подручју и контра
паду, задржава се у постојећем стању атмосферски канал Ø500 mm.
План указује на потребу изградње и реконструкције канализације континуално на целој
деоници, прилагођавајући се новом саобраћајном решењу, водећи рачуна и о
дотоцима канализације ширег сливног подручја.
За фекалну канализацију у улици Тошин бунар планирају се два канала дуж коловоза
са леве и десне стране осе саобраћајнице, како би се омогућило обострано
прикључење корисника са обе стране улице.
Цевоводи планиране фекалне канализације не могу бити мањих димензија од
Ø250mm. Планирају се цевоводи димензија Ø300 mm и Ø400 mm.
Планирају се следеће деонице фекалне канализације:
Први реципијент на стационажи 0+415,62 постојећа фекална канализација, цев
Ø500mm на раскрсници са Студентском улицом и надаље колектор ФБ 60/110 cm:
- од почетка трасе на аутопуту па до Студентске улице (стационажа 0+000 до
0+415,62) резервишу се трасе и планирају се канали са леве стране осе
саобраћајнице Ø300 mm и десне стране Ø300 mm. Ови канали немају
функционалну везу са фекалним каналима на деоници од аутопута до Гандијеве
улице, пошто припадају супротном сливном подручју и нису у блиској вези.
Продужиће се фекални канал Ø300 mm и атмосферски канал Ø500 mm до
границе слива који су изграђени у средњем разделном острву;
- од стационаже 0+415,62 па до стационаже 0+566,82 биће, такође, постављени
канали пречника Ø400 mm са леве и десне стране саобраћајнице. На овај начин
обезбеђује се обострано прикључење корисника са обе стране улице.
Ова два паралелна канала пречника Ø300 mm и Ø400 mm прикључила би се на први
реципијент постојећу цев Ø500 mm код Студентске улице.
Други реципијент постојећа фекална канализација, цев Ø400 mm и колектор ОБ 60/110
cm на раскрсници са улицом Џона Кенедија:
- на овој деоници од стационаже 0+566,82 до раскрснице са улицом Џона
Кенедија планира се канал – колектор димензија Ø400 mm у левој коловозној
траци (до стационаже 1+215,91);
- на овом делу трасе би се постојећи канал Ø300 mm који је лоциран у десној
коловозној траци задржао у функцији у истом положају (почиње од стационаже
0+997,491). Планира се задржавање постојећег фекалног канала Ø250 mm у
десној коловозној траци, од раскрснице са Џона Кенедија, све до краја
постојећег канала;
- од стационаже 1+215,91 у улици Џона Кенедија па до стационаже 2+140,65
планирана је изградња канала димензија Ø400 – Ø300 mm у левој коловозној
траци. При томе би се на овом делу трасе задржао у истом положају део
постојећег канала Ø250 mm, који пролази левом, а потом десном страном
саобраћајнице. Планира се измештање и изградња фекалног канала Ø250 mm у
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-

простор коловоза саобраћајнице на деоници од Спиртине улице до улице
Јакуба Кубуровића;
у једном делу трасе од стационаже 1+543,57 до стационаже 2+140,65 планира
се изградња канала Ø300 mm у десној коловозној траци, а који се на крају
низводне деонице повезује са граничним каналом Ø400 mm у левој коловозној
траци (за прикључење корисника са обе стране саобраћајнице);

Ови канали – колектори прикључили би се на други реципијент у улици Џона Кенедија
у стационажи 1+215,91 на постојећи колектор Ø400 mm, односно колектор ОБ 60/110
cm. У улици Ивићевој и Јакуба Кубуровића (Пролаз) задржава се постојећи канал Ø250
mm.
За прихватање атмосферских вода у улици Тошин бунар планира се атмосферска
канализација у средњем разделном острву, како би се омогућило најкраће обострано
прикључење планираних сливника који се планирају обострано поред ивичњака.
Цевоводи атмосферске канализације не могу бити мањих димензија од Ø300 mm.
Планирају се цевоводи димензија: Ø300 mm, Ø400 mm, Ø600 mm, Ø700 mm и
Ø1200mm.
Планирају се следеће деонице атмосферске канализације:
Први реципијент планирани колектор Ø1200 mm кроз улице Париске комуне и Гоце
Делчева:
- од стационаже и везе на постојећи канал Ø500 mm 0+110,819 (место на коме
постојећи колектор Ø600 mm атмосферске канализације сече улицу Тошин
бунар) па до раскрснице са улицом Париске комуне на стационажи 0+786,65
планира се изградња колектора димензије Ø1200 mm у разделном острву
саобраћајнице који се даље прикључује на постојећи колектор димензија
350/210 cm у улици Гоце Делчева. Пошто постојећа атмосферска канализација
АБ 600 cm и АБ 700 cm која пресеца Тошин бунар у улици Париске комуне нема
капацитета да прихвати атмосферске воде са сливова уз овај део улице Тошин
бунар, планира се изградња новог везаног колектора од улице Тошин бунар,
односно ван границе саобраћајнице. Везни колектор је димензија Ø1200 mm,
чија је траса у постојећем коловозу улица Париске комуне и Гоце Делчева до
веза на колектор АБ 350/210 cm из улице Отона Жупанчића. На овај начин би се
заштитили сви остали колектори недовољне пропусне способности и омогућила
несметана евакуација атмосферских вода, а новопридошле количине
атмосферских вода не би имале негативан утицај на рад осталих колектора
атмосферске канализације. Дефинисање трасе овог колектора Ø1200 mm дуж
дела постојећих улица Париске комуне и Гоце Делчева је приоритетан за
изградњу као предметног планског документа;
- од стационаже 1+182,72 у раскрсници са улицом Џона Кенедија до стационаже
0+798,89 раскрсница са улицом Париске комуне планира се колектор Ø600 mm
и у средњем разделном острву будуће саобраћајнице. Овај колектор Ø600 mm
прикључује се на планирани везни колектор Ø1200 mm у раскрсници улица
Тошин бунар и Париске комуне и дуж улице Париске комуне до постојећег
колектора 350/210 cm у улици Гоце Делчева.
Други реципијент колектор Ø800 mm у улици Творничкој (Јернеја Копитара) и улици
Петра Кочића:
- од раскрснице са улицом Џона Кенедија (стационажа 1+205,50) до раскрснице
са Творничком улицом (стационажа 1+420,54) планира се колектор Ø400 mm у
средњем разделном острву, до постојећег колектора реципијента Ø800 mm у
Творничкој улици и улици Петра Кочића.
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-

-

на деоници од стационаже 1+055,429 до раскрснице са Творничком улицом
постојећи канали АБ 200 mm и АБ 250 mm се укидају, због недовољног
капацитета;
од стационаже 2+140,65 па до раскрснице са Творничком улицом (Лаудонов
шанац) (стационажа 1+446,02) планиран је колектор Ø400 – Ø700 mm у
средњем разделном острву. Овај колектор се прикључује на постојећу цев
постојећег колектора Ø800 mm код Творничке улице, заједно са каналом
Ø400mm који долази из правца улице Џона Кенедија. Најпре се прикључују у
заједнички шахт, а онда цевоводом на други реципијент постојећу цев Ø800 mm
код Творничке улице на стационажи 1+433,58. Колектор Ø800 mm је изграђен од
улице Тошин бунар до колектора 60/110 cm у улици Петра Кочића. С обзиром да
се планира по његовој траси нова саобраћајница потребно је исти пустити у
функцију и са њим рачунати као сигурним реципијентом атмосферских вода са
саобраћајнице Тошин бунар и припадајућег слива;
у Ивићевој улици планира се реконструкција постојећег атмосферског канала
(АБ 300 mm) повећањем пречника на АБ 400 mm и кратке деонице на АБ 450
mm, до колектора АБ 60/110 у Вртларској улици.

Решења канализације у раскрсници улица Вртларска, Угриновачка и Ивићева се
прилагођава планираној геометрији раскрснице.
Градска канализација мора бити у јавним површинама и са обезбеђеним колским
прилазима ради одржавања мреже.
На траси канализације предвиђају се ревизиони шахтови покривени ливено-гвозденим
поклопцима пречника Ø600 mm.
План детаљне регулације указује на то да је потребно:
- водити рачуна о правилном одводњавању коловоза саобраћајнице са
распоређеним ливено-гвозденим решеткама (сливницима);
- водити рачуна да се при измештању постојећих деоница канализације не угрози
стабилност и функционалност канализационог система;
- да се сви сливници и сливничке везе повежу са планираним колекторима
атмосферске канализације;
- приликом израде техничке документације у свему се придржавати „Одлуке о
одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града
Београда” („Службени лист града Београда”, бр. 6/10).
Гасоводна мрежа
Постојеће стање
На ширем подручју ван граница Плана изведене су и у фази експлоатације:
- дистрибутивна гасоводна мрежа у насељу Калварија која се снабдева гасом из
мерно-регулационе станице МРС „Калварија” и
- дистрибутивна гасна мрежа блока 51 на Новом Београду која се снабдева гасом
из мерно-регулационе станице МРС „Блок 51”.
Планирана гасоводна мрежа
У оквиру предметне саобраћајнице планира се изградња нископритисног
дистрибутивног гасовода пречника ДН125 mm и притиска р=1÷4 bar као наставак
дистрибутивне гасне мреже гасног подручја мерно-регулационе станице МРС
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„Калварија” и то прикључењем из улице Отокара Кершованија, као што је дато у
графичком прилогу.
Предметним Планом детаљне регулације дати су следећи услови:
Дистрибутивне гасоводе водити углавном једнострано а само на потезу од Вртларске
улице до Лаудоновог шанца полагати их двострано у профилу саобраћајнице.
Изградња дистрибутивне гасоводне мреже дуж предметне саобраћајнице омогућава
прикључење свих објеката који се налазе на коридору Тошиног бунара.
Такође, планира се изградња деоноце челичног дистрибутивног гасовода притиска
р=6÷16 bar-а од границе Плана тротоаром са јужне стране улице Ј.Кубуровића, испод
ул. Тошин бунар и јужне стране Вртларске улице до границе Плана.
Заштитна зона у којима је забрањена свака градња објеката инфраструктуре износи за
дистрибутивни гасовод притиска р=1÷4 bar по 1 m мерено са обе стране цеви, а за
челични дистрибутивни гасовод притиска р=6÷16 bar по 3 m мерено са обе стране
цеви. Полагање гасовода искључиво вршити у јавним површинама (регулацији
саобраћајнице) на минималној дубини од 0,8 m.
На местима укрштања гасовода са саобраћајницама, исти мора бити заштићен
заштитном цеви или неким другим заштитним елементом у складу са важећим
прописима и нормативима.
Приликом изградње предметне саобраћајнице и његовог усклађивања са гасоводома
приликом укрштања и паралелног вођења придржавати се одредби из „Услова и
техничких норматива за пројектовање и изградњу градског гасовода” („Службени лист
града Београда”, бр. 14/77, 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88) и „Правилника о условима за
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar-а”
(„Службени лист Републике Србије”, бр. 86/15).
Топловодна мрежа
Постојеће стање
Предметно подручје припада топлификационом систему топлане ТО „Нови Београд”.
Саобраћајницу Тошин бунар пресеца или се води у њеном коридору примарни
топловод пречника ∅168,3/4,5 mm у висини КО „Студентски град” до Студентске улице.
Такође, предметну саобраћајницу пресеца примарни топловод пречника ∅168,3/250
mm у висини улице Жарка Миладиновића.
Уколико радови на предметној локацији угрожавају постојеће топловоде, потребно је
да се Инвеститор обрати надлежној служби ЈКП „Београдске електране” са захтевом за
издавање услова за израду техничке документације за заштиту постојећег топловода.
У случају да се мења постојећа нивелета саобраћајнице, а како су присутне
инсталације ЈКП „Београдске електране” обавезно се придржавати прописа о
минималном заштитном надслоју земље. За део где је топловод изведен у бетонском
каналу, надслој мора износити 0,4 до 0,5 m, а за део трасе где је топловод изведен као
предизоловани надслој мора бити 0,2 m песка и 0,4 до 0,5 m коловозне конструкције.
Планирана топловодна мрежа
Према Плану детаљне регулације за изградњу магистралног топловода од котларнице
„Сава Ковачевић” до грејног подручја топлане ТО „Нови Београд” („Службени лист
града Београда”, бр. 51/08) примарни топловод пречника ∅168,3/4,5 mm који пресеца
Тошин бунар у висини улице Жарка Миладиновића се укида. Уместо њега трасира се
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како је то приказано на графичком прилогу магистрални топловод пречника ∅508/710
mm, а све према горе наведеном Плану.
У профилу дуж целе предметне саобраћајнице ради омогућавања прикључења свих
заинтересованих потрошача, планирано је да се положи магистрални топловод
пречника DN300 од правца Ауто-пута до краја Ивићеве улице (раскрсница са
Угриновачком и Вртларском). Такође, предвиђају се попречне топловодне везе
одговарајућих пречника (датих у граф. прилогу) у сл. улицама: Студентској, Париске
комуне, Сремских одреда, Џона Кенедија, Зеленгорске, Лаудoнов шанац, Скадарске,
Спиритине, Отокара Кершованија, Јакуба Кубуровића, Угриновачкој, Вртларској и
осталим планираним бочним саобраћајницама.
Такође, према ПДР подручја између комплекса Правно-биротехничке школе „Димитрије
Давидовић” и улица Петра Кочића, Трогирске и Тошин бунар, градска општина Земун
(„Службени лист града Београда”, бр. 75/13), планира се топловод пречника
∅219,1/315 mm (DN200) у Трогирској улици који се везује за планирану топловодну
мрежу у Улици Тошин бунар.
За део трасе где се топловод изводи као предизоловани надслој земље мора бити
0,2m песка и 0,4÷0,5 m коловозне конструкције.
Приликом пројектовања и изградње предметне саобраћајнице и топловодне мреже и
постројења у свему се треба придржавати прописа из Одлуке о снабдевању града
топлотном енергијом („Службени лист града Београда”, бр. 2/87) и осталих важећих
техничких норматива и прописа машинске и грађевинске струке.
Електрична мрежа
У зони постојеће улице Тошин бунар налазе се следећи подземни електроенергетски
водови и то:
- ТС 110/35 kV „Београд 5” – ТС 35/10 kV „Земун Центар”, 4 подземна кабловска
вода, дуж ул. Тошин бунар;
- ТС 110/35 kV „Београд 5” – ТС 35/10 kV „Нови Београд 1”, 4 подземна кабловска
вода, дуж Студентске улице и раскрсница са ул. Тошин бунар;
- ТС 35/10 kV „Земун Центар” – ТС 35/10 kV „Земун 2”, 1 подземни кабловски вод,
дуж Ивићеве улице;
Сви водови су типа и пресека IPZO 13 3x95 mm².
Водови 10 kV:
- ТС 35/10 kV „Земун 2”, Извод бр. 24, 1 подземни вод, дуж ул. Тошин бунар од
Ивићеве до броја 73 у ул. Тошин бунар;
- ТС 35/10 kV „Земун центар”, Извод бр. 2, 1 подземни вод, пресеца ул. Тошин
бунар код бр. 109;
- ТС 35/10 kV „ИМТ”, Извод бр. 17, 1 подземни вод, дуж ул. Тошин бунар од
аутопута до ул. Париске комуне;
- ТС 110/10 kV „БГД27”, Извод бр. 22, 1 подземни вод, дуж ул. Тошин бунар од
аутопута до бр. 153 ул. Тошин бунар. Планирани подземни вод 110 kV је на
дубини испод коте коловоза Тошиног бунара на 1,7 m, у овом тренутку је
непознато време његове реализације;
Сви водови су типа и пресека IPO 3x95 mm².

-

ТС 35/10 kV „ИМТ” Извод бр. 9,1 подземни вод, дуж ул. Тошин бунар од
аутопута до бр. 153 ул. Тошин бунар;
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Вод је типа и пресека NPO А 3x150 mm².
Водови 1 kV изграђени су делимично као подземни а делимично као надземни.
Надземни водови 1 kV су изграђени дуж улице Тошин бунар где су потрошачи
прикључени надземним кућним прикључцима (приземне куће, радионице и друго).
- ТС 10/0,4 kV „Нови Београд, Тошин бунар 130 (рег. бр. Z-18);
- ТС 10/0,4 kV „Земун, Тошин бунар 66” (рег. бр. Z-224);
- ТС 10/0,4 kV (рег. бр. Z-947 измешта се, нова ознака је Z-947-N);
- ТС 10/0,4 kV (рег. бр. Z-422 измешта се, нова ознака је Z-422-N);
Уколико су постојећи каблови 1, 10 и 35 kV као и стубови надземне мреже 1 kV
угрожени изградњом нове саобраћајнице исте је потребно изместити или их заштитити.
Подземни водови 1, 10 и 35 kV
Уколико се траса кабла нађе испод коловоза, водови се заштићују постављањем у
кабловску канализацију пречника Ø160 mm за кабловске водове 35 kV, а за кабловске
водове 10 kV, 1 kV и јавног осветљења планира се кабловска канализација израђена
од пластичних цеви пречника Ø100 mm. Планом је предвиђено да се кабловско окно
користи на правој деоници кабловске канализације која је дужа од 40 m, као и на месту
промене правца или нивоа кабловске канализације.
Према Плану детаљне регулације, предвиђа се 100% резерве у броју отвора кабловске
канализације на напонски ниво 35 kV и 10 kV, а 50% за напонски ниво 1 kV.
Планирано је да се радови у близини каблова врше ручно или механизацијом која не
изазива оштећење изолације и оловног плашта.
Измештени каблови се постављају испод тротоарског простора и слободних површина,
а у рову дубине 0,8 m ширине у зависности од броја каблова. Кабловски ровови су
заједнички за све кабловске водове на истој траси.
На прелазу испод коловоза саобраћајница каблови се полажу уз кабловску
канализацију на дубину 1,05 m и 1,20 m.
За измештене кабловске деонице 35 kV водова дужине до 100 m користиће се каблови
типа NPZO 1,3-А 3x150 mm², а за деонице дуже од 100 m користиће се XHЕ 49-А
3x(1x150) mm².
За измештене кабловске деонице 10 и 1 kV користиће се каблови истог типа и пресека
или 3x (XHЕ 49-А 1x150) mm², 10 kV; XP00 АS 3x150 + 70 mm², 1 kV.
Предвиђено је да се, по завршетку рада, трасе каблова 1, 10 и 35 kV видно обележе
месинганим плочицама или бетонским стубићима.
Надземни водови
Код измештања надземних водова 1 kV паралелно са новом саобраћајницом
постављаће се нови бетонски стубови висине 9,0 m.
За проводник је предвиђен СКС X00/0-А 3x70 + 54,6 mm².
За израду нових надземних кућних прикључака користиће се проводник X00-А 4x16
mm.
Прелази измештених 1 kV надземних водова преко саобраћајница планирају се
подземно, проводником типа и пресека X00 АS 3x150 + 70 mm² постављених кроз
заштитну цев.

25
ЦЕП, Центар за планирање урбаног развоја

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР ОД ИВИЋЕВЕ УЛИЦЕ ДО АУТОПУТА
Градске општине Земун и Нови Београд

Предвиђено је да нова саобраћајница буде опремљена инсталацијом јавног
осветљења. Стубови ће бити постављени у разделно острво (централни распоред
стубова).
Напајање светиљки јавне расвете вршиће се из постојећих и планираних ормара Ј.О.
Ормари Ј.О. прикључиће се на постојеће и измештене ТС 10/0,4 kV.
ТС 10/0,4 kV које су у регулацији планиране саобраћајнице изместиће се уз саму
регулацију исте. Измештене ТС 10/0,4 kV су монтажно бетонске, капацитета 1000 kVА
са уграђеним трансформатором од 630 kVА или 1000 kVА.
Kaбловски вод 110 kV
За планирану трасу 110 kV вода који се укршта са Улицом Тошин бунар у зони
раскрснице са Студентском улицом издата је локацијска дозвола Министарства
животне средине и просторног планирања. Кабл 110 kV ће се полагати на дубину 1,2 m
а ширина рова ће бити 1,0 m. Овај вод 110 kV повезује ТС 220/110 kV „Београд 5”
(Бежанијска коса) и планирану ТС 110/10 kV „Београд 40” у Блоку 32 на Новом
Београду. Изградња наведеног вода 110 kV условљена је Урбанистичком заводу
Београда Техничким условима бр. 7073/10 од 25.11.2010. године на основу кога је
издата је локацијаска дозвола надлежног Министарства.
Телекомуникациона мрежа
Кабловска тк канализација која је изграђена дуж предметне улице припада подручју
АТК „Тошин Бунар”. Капацитет постојеће тк канализације је 2, 3, 4 и 6 тк цеви. Обзиром
да се врши проширење саобраћајнице, предвиђено је да се угрожена тк канализација
измести на безбедну локацију. Планирано је да се, дуж трасе Тошиног бунара где се
задржала постојећа тк канализација, иста прошири за још 6 PVC цеви Ø110 mm. На
деловима трасе где се измешта тк канализација на капацитет постојеће тк
канализације проширује се за још 6 PVC цеви Ø 110 mm. Како постојећа тк окна, којa се
не измештају, не могу да прихвате повећан број PVC цеви, то је на њиховим местима
предвиђена изградња нових, димензија 2,5 x 1,8 x 1,9 m (ТО-12). Планирано је да се
затрпају тк окна која се измештају, а да се изграде нова, димензија 2,5 x 1,8 x 1,9 m
(ТО-12).
Интервенције на тк канализацији вршиће се на следећим деоницама:
- Постојећа ТТ окна бр. 62"НБ", 71, 67, 69, 63, 168, 61, која леже у тротоару
задржавају позицију и проширују се на димензије 2,5 x 1,8 x 1,9 m (ТО-12 са
тешким поклопцем), а од њих се ка наредном окну у правцу Ивићеве улице
полажу додатних 6 PVC цеви Ø110 mm дуж постојеће трасе;
- Постојећа ТТ окна бр. 57, 56, 54 која леже у тротоару задржавају позицију и
проширују се на димензије 2,5 x 1,8 x 1,9 m (ТО-12 са тешким поклопцем), а од
њих се ка наредном окну у правцу Ивићеве улице полажу додатних 6 PVC цеви
Ø110 mm дуж постојеће трасе.
- Постојећа ТТ окна бр. 70, 68, 66, 60 која леже у тротоару задржавају позицију и
проширују се на димензије 2,5 x 1,8 x 1,9 m (ТО-12 са лаким поклопцем), а од
њих се на наредном окну у правцу Ивићеве улице полажу додатних 6 PVC цеви
Ø110 mm дуж постојеће трасе и још 4 PVC цеви Ø110 mm за прелаз на другу
страну улице.
- Постојећа ТТ окна бр. 55, 52, 51 која леже у тротоару задржавају позицију и
проширују се на димензије 2,5 x 1,8 x 1,9 m (ТО-12 са тешким поклопцем), а од
њих се ка наредном окну у правцу Ивићеве улице полажу додатних 6 PVC цеви
Ø110 mm дуж постојеће трасе и још 4 PVC цеви Ø110 mm за прелаз на другу
страну улице.
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Постојеће ТТ окно бр. 65 измешта се у планирани тротоар, димензија 2,5 x 1,8 x
1,9 m, а од њега се ка наредном окну у правцу Ивићеве улице полажу додатних
6 PVC цеви Ø110 mm дуж постојеће трасе и још 4 PVC цеви Ø110 mm за
проширење постојећег прелаза на другу страну улице.
Постојећа ТТ окна бр. 52, 54, 55, 57 која леже у новопројектованој
саобраћајници се измештају у тротоар, тј. гради се ново димензија 2,5 x 1,8 x 1,9
m (ТО- са лаким поклопцем), а од њега се ка наредном окну у правцу Ивићеве
улице полажу 12 PVC цеви Ø110 mm дуж новопројектоване трасе.
Постојећа ТТ окна бр. 53, 50 која леже у новопројектованој саобраћајници се
измештају у тротоар, тј. граде се нова димензија 2,5 x 1,8 x 1,9 m (ТО-12 са
лаким поклопцем), а од њих се ка наредном окну у правцу Ивићеве улице
полажу 9 PVC цеви Ø110 mm дуж новопројектоване трасе.
Постојећа ТТ окна бр. 167, 48, 46, 31, 129, 29 која леже у новопројектованој
саобраћајници се измештају у тротоар, тј. граде се нова димензија 2,5 x 1,8 x 1,9
m (ТО-12 са лаким поклопцем), а од њих се ка наредном окну у правцу Ивићеве
улице полажу 9 PVC цеви Ø110 mm дуж новопројектоване трасе.
Постојеће ТТ окно бр. 62 које лежи у новопројектованој саобраћајници се
измешта у тротоар, тј. гради се ново димензија 2,5 x 1,8 x 1,9 m (ТО-12 са лаким
поклопцем), а од њега се ка наредном окну у правцу Ивићеве улице полажу 12
PVC цеви Ø110 mm дуж новопројектоване трасе и још 6 PVC цеви Ø110 mm за
прелаз на другу страну улице.
Постојеће ТТ окно бр. 59 које лежи у новопројектованој саобраћајници се
измешта у тротоар, тј. гради се ново димензија 2,5 x 1,8 x 1,9 m (ТО-12 са лаким
поклопцем), а од њега се ка наредном окну у правцу Ивићеве улице полажу 12
PVC цеви Ø110 mm дуж новопројектоване трасе и још 4 PVC цеви Ø110 mm за
прелаз на другу страну улице.
Постојеће ТТ окно бр. 30 које лежи у новопројектованој саобраћајници се
измешта у тротоар, тј. гради се ново димензија 2,5 x 1,8 x 1,9 m (ТО-12 са лаким
поклопцем), а од њега се ка наредном окну у правцу Ивићеве улице полажу 9
PVC цеви Ø110 mm дуж новопројектоване трасе и још 4 PVC цеви Ø110 mm за
прелаз на другу страну улице.
Постојеће ТТ окно бр. 58 које лежи у новопројектованој саобраћајници се
измешта у тротоар, тј. гради се ново димензија 2,5 x 1,8 x 1,9 m (ТО-12 са лаким
поклопцем), а од њега се ка наредном окну у правцу Ивићеве улице полажу 9
PVC цеви Ø110 mm дуж новопројектоване трасе и још 4 PVC цеви Ø110 mm за
прелаз на другу страну.
Постојећа ТТ окна бр. 49, 47, 79, 32, 130, 299 која леже у новопројектованој
саобраћајници се измештају у тротоар, тј. граде се нова димензија 2,5 x 1,8 x 1,9
m (ТО-12 са лаким поклопцем), а од њих се ка наредном окну у правцу Ивићеве
улице полажу 9 PVC цеви Ø110 mm дуж новопројектоване трасе и још 4 PVC
цеви Ø110 mm за прелаз на другу страну улице.
Постојећа ТТ окна бр. 28, 27, 186 која леже у новопројектованој саобраћајници
се измештају у тротоар, тј. граде се нова димензија 2,5 x 1,8 x 1,9 m (ТО-12 са
лаким поклопцем), а од њих се ка наредном окну у правцу Ивићеве улице
полажу 10 PVC цеви Ø110 mm дуж новопројектоване трасе и још 4 PVC цеви
Ø110 mm за прелаз на другу страну улице.
Постојеће ТТ окно бр. 26 које лежи у Ивићевој улици задржава позицију и
проширује се на димензије 2,5 x 1,8 x 1,9 m (ТО-12 са лаким поклопцем).

За сва окна, која су овим решењем предвиђена за измештање, се граде нова. Уколико
се измештање врши транслаторно тако да растојања између појединих окна остају
иста каблови између тих окна се такође измештају. Ако је дошло до повећања
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растојања између окна, полажу се нови ТТ каблови до њих, истог или већег
капацитета.
II.2.2. Насељеност, густина становања
Према подацима последњег Пописа становништва, број становника Новог Београда са
сталним пребивалиштем је 217.773. Ово је најмногољуднија општина у Србији,
процењује се да на њеној територији тренутно борави око 250.000 становника.
Укупна површина општине Земун, укључујући и Земун поље, Батајницу и Угриновце, је
15 026 ha 36 a 22 m2. Према попису из априла 2002. године на територији општине
Земун живи укупно 152.950 становника.
По незваничним подацима пописа становништва од 2011. године на територији
општине Земун, живи око 173.000 становника.
Густина становања дуж улице Тошин бунар је веома мала, јер се са леве стране
саобраћајнице од аутопута ка Ивићевој улици налази само један ред углавном
трговинских, занатских, услужних и пословних објеката. Стамбени објекти су углавном
партерни, највише П+1.
Са десне стране саобраћајнице ситуација је слична у Земуну, док је
Новобеоградском
делу
углавном
заступљено
колективно
становање
вишеспратницама.

у
у

II.2.3. Заштићена културна добра
Предметни простор не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не
ужива статус добра под претходном заштитом и не налази се у оквиру претходно
заштићене целине.
Простор обухваћен ПДР налази се у границама некрополе Античког Таурунума који је
проглашен за археолошко налазиште – културно добро.
Непосредно уз границу ПДР налазе се:
Евангелистичка црква у Земуну и
Кућа инж. Павла Хорвата
Оба објекта проглашена су за споменике културе.
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II.3. НАМЕНА ПОВРШИНА КОМПЛЕКСА И ОКРУЖЕЊА
Планиране намене површина дефинисане овим Планом су у потпуности у оквиру
основне намене, јавне намене – саобраћајне површине. Укупна површина јавне намене
дефинисана предметним Планом је 12,54 ha.
Намена површина:
• САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

•
•
•

КОЛСКЕ ПОВРШИНЕ
ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ
БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ
АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА
ПОВРШИНЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ
ЗЕЛЕНИЛО

ПОВРШИНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
СКВЕР
ЗУ – ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

II.3.1. Концепција саобраћајног решења
У поjединим сегментима дуж улице Тошин бунар заступљени су различити типови
стамбеног ткива, са обjектима различитог бонитета и спратности, што je условило
неуjедначено ширење регулациjе ове улице.
Предлогом решења саобраћајнице улица Тошин бунар се реконструише, тако да има
две коловозне траке са по две саобраћајне траке по смеру, разделно острво,
бициклистичке стазе, обостране тротоаре са дрворедом и паркирање под углом, тамо
где постоје просторне могућности. Приказани елементи попречног профила нису
обавезујући, представљају просторну проверу и у току израде техничке документације,
у зависности од урбанистичких потреба и саобраћајних захтева, може се извршити
редефинисање тј. прерасподела елемената поречног профила у оквиру регулационе
ширине која се планира овим Планом, с тим да планиране ширине тротоара и
бициклистичких стаза не смеју бити мање од ширина датих овим Планом.
Према Генералном плану Београда 2021. („Службени лист града Београда”, бр. 27/03,
25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) улица Тошин бунар планирана je као улица првог реда. С
обзиром на то да je oвaj потез планиран и као пословно-трговачка улица, планира се и
паркирање под углом у оквиру регулације улице, дуж десне ивице коловоза, на
деоницама где то просторне могућности дозвољавају.
Овакво решење представља континуитет у планирању у односу на изведену деоницу
саобраћајнице Тошин бунар од Гандијеве улице до аутопута.
У планираној регулационој ширини, у зависности од расположивих просторних
могућности планирају се и бициклистичке стазе ширине 2,5 m. Овакво решење
представља континуитет у планирању у односу на мрежу постојећих бициклистичких
стаза на територији градских општина Земун и Нови Београда које имају изузетно
повољне рељефне каратеристике за изградњу бициклистичке инфраструктуре.
Изградња бициклистичких стаза је неопходан предуслов за развој бицикистичког
саобраћаја који за временски хоризонт Генералног плана Београда до 2021.
(„Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) треба да
заузме 5 до 10% од укупног обима дневних путовања на подручју Београда.
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Планом je обухваћена и Ивићева улица као наставак саобраћаjног потеза улице Тошин
бунар према Вртларскоj улици.
У зонама раскрсница које се планирају са пуним програмом веза овог саобраћајног
потеза са другим улицама (са: Студентском,
Париске комуне,
Џона
Кенедија/Зеленгорска, Творничка/Лаудонов шанац, Ивићевом, Ивићева – Вртларска –
Угриновачка) планиране су траке за лева скретања у ширини од 3,0 m које би биле
изведене на рачун разделног острва.
Дуж предметног потеза за потребе одвијања јавног градског превоза путника
планиране су нише за аутобуска стајалишта, ширине 3,0 m.
Све раскрснице примарних улица са улицом Тошин бунар су површинске, са пуним
програмом веза. Такође, све раскрснице примарних улица са улицом Тошин бунар
могу бити реализоване и као кружне, што је обезбеђено планираним регулационим
линијама у зонама раскрсница.
План указује на то да је потребно, приликом израде планске документације за подручја
у залеђу, лево и десно од Улице Тошин бунар (за која не постоје планови), обавезно
планирати сервисне саобраћајнице којима би се обезбедио приступ са „задње” стране
тј. из унутрашњости блока објектима оријентисаним на Тошин бунар.
Везе секундарне уличне мреже са улицом Тошин бунар оcтварују се по принципу
„улив-излив” односно „десно-десно” скретање. До реализације сервисних
саобраћајница у залеђу Улице Тошин бунар приступ појединачним парцелама ће се
оcтваривати по принципу „улив-излив” односно „десно-десно” скретање.
Саобраћаjница Тошин бунар, на делу од аутопута до Вртларске улице, заjедно са
Ивићевом улицом, подељена je на 6 сегмената.
Границом обухвата предметног Плана обухваћен је и крак који чине делови улица
Париске комуне и Гоце Делчева. Разлог за просторно обухватање наведеног крака
била је неопходност решавања атмосферске канализације односно планирање
атмосферског колектора који има за циљ да атмосферске воде са улице Тошин бунар
одведе до најближег реципијента који се налази у улици Гоце Делчева.
Осим наведеног колектора сви остали елементи саобраћајне и комуналне
инфраструктуре у наведеном краку улица Париске комуне и Гоце Делчева се
задржавају као што су у постојећем стању.
Сегмент 1: део улице Тошин бунар од аутопута до Студентске, у дужини од 390 m.
На oвoj деоници се планира реконструкциjа улице Тошин Бунар тако што се задржава
десна (непарна) постоjећа страна у смеру ка Ивићевоj улици, а проширење се планира
на рачун леве (парне) стране.
Регулациона ширина овог сегмента је 35,85 m. Попречни профил чине две коловозне
траке од по 7,0 m, разделно острво ширине 4,5 m и обострани тротоари од по 3,0 m. У
оквиру регулациjе улице, дуж десне ивице коловоза у смеру ка Земуну (непарна
страна) планира се двосмерна бициклистичка стаза ширине 2,5 m. Паркирање под
углом у „нишама” за паркирање ширине 5,0 m планирано је на парној страни (смер ка
аутопуту). Од спољне ивице тротоара до регулационе линије, са парне стране у
ширини од 1,35 m а са непарне 2,5 m, планиран је простор („шкарпа насипа/усека”) за
нивелационо уклапање суседног простора са пројектованом саобраћајницом.
Граница Плана са обе стране улице је на планираној регулациjи.
У оквиру граница предметног Плана обухваћен је део аутопутске петље „Тошин бунар”
која се укршта са улицом Тошин бунар. Наведено укрштање је изведено према
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плановима: Детаљни урбанистички план аутопута кроз Београд („Службени лист града
Београда”, бр. 17/67) и Детаљни урбанистички план саобраћajнице Тошин бунар на
Новом Београду – деоница од аутопута до Гандиjеве улице („Службени лист града
Београда”, бр. 22/89) и решење дато предметним Планом се уклапа са постојећим
стањем.
Раскрсница улица Тошин бунар – Студентска планирана је са пуним програмом веза.
Постојећи колски улаз у Блок 34 тј. комплекс Студентског града се задржава и
функционисаће у режиму „улив-излив” тј. „десно-десно”.
Сегмент 2: део улице Тошин бунар од Студентске улице до улице Париске комуне у
дужини од 404,4 m.
На oвoj деоници планира се реконструкциjа улице Тошин бунар тако што се десна
регулациона линија ове саобраћаjнице у смеру према Ивићевоj улици (непарна страна)
поклапа са границом важећег Детаљног урбанистичког плана блока 4 у Новом
Београду („Службени лист града Београда”, бр. 14/91) а проширење регулациjе се
планира на рачун парне стране. На планираној парцели планиране трафо станице на
парцели јавне намене бр. 11, важећи План се ставља ван снаге.
Граница Плана са парне стране je на планираној регулациjи улице. За парцеле на
парној страни улице, од Студентске до улице Париске комуне, нема важећег
урбанистичког плана тако да ће се за њих намена и коришћење земљишта
разрађивати кроз урбанистичке планове чија израда предстоји.
Регулациона ширина сегмента 2 je 38,35 m од Студентске улице до колског улаза у
Блок 4 а одатле до раскрснице са улицом Париске комуне регулациона ширина је
36,85m.
Попречни профил чине две коловозне траке од по 7,0 m, разделно острво ширине
4,5m, обострани тротоари од по 3,0 m и бициклистичка стаза ширине 2,5 m на десној
страни у смеру ка Земуну. У оквиру регулациjе улице на потезу од Студентске до улаза
у Блок 4, дуж десне ивице коловоза, планира се обострано паркирање под углом у
„нишама” за паркирање ширине 5,0 m. Од колског улаза у Блок 4 до раскрснице са
улицом Париске комуне, дуж десне ивице коловоза на парној страни планира се
паркирање под углом у „нишама” за паркирање ширине 5,0 m. Од спољне ивице
тротоара до регулационе линије, са парне стране у ширини од 1,35 m а са непарне од
0 до 3,5 m, планиран је простор („шкарпа насипа/усека”) за нивелационо уклапање
суседног простора са пројектованом саобраћајницом.
Раскрсница улица Тошин бунар – Париске комуне – Јужна саобраћајница планирана је
са пуним програмом веза. Обликована је тако што је западни крак тј. Јужна
саобраћајница постављена на продужетак осовине улице Париске комуне.
На парној страни улице се задржавају постојећи прикључци (улази у Interex, Водовод и
на парцелу на адреси Тошин бунар бр. 172) док се на непарној страни, наспрам броја
164 планира колски улаз у Блок 4. Сви наведени прикључци ће функционисати у
режиму „улив-излив” тј. „десно-десно”.
Детаљни урбанистички план блока 4 у Новом Београду („Службени лист града
Београда”, бр. 14/91) у делу планираног колског улаза у Блок 4 и планиране трафо
станице на парцели јавне намене број 11, ставља се ван снаге.
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Сегмент 3: део улице Тошин бунар од улице Париске комуне до улице Џонa Кенедиjа у
дужини од 377,2 m.
На oвoj деоници се планира реконструкциjа улице Тошин Бунар тако што се улица
проширује обострано.
Регулациона ширина овог сегмента је од 38,7 m. Попречни профил чине две коловозне
траке од по 7,0 m, разделно острво ширине 4,5 m и обострани тротоари од по 3,0 m. У
оквиру регулациjе улице, планира се обострано паркирање под углом у „нишама” за
паркирање ширине 5,0 m и двосмерна бициклистичка стаза ширине 2,5 m на непарној
страни. Од спољне ивице тротоара до регулационе линије, обострано у ширини од
0,85m планира се простор („шкарпа насипа/усека”) за нивелационо уклапање суседног
простора са пројектованом саобраћајницом.
Са парне стране граница Плана je на планираној регулациjи улице. За парцеле на
парној страни улице, од улице Париске комуне до Џона Кенедија, нема важећег
урбанистичког плана тако да ће се за њих намена и коришћење земљишта
разрађивати кроз урбанистичке планове чија израда предстоји.
Раскрсница улица Тошин бунар – Џона Кенедија – Зеленгорска планирана је са пуним
програмом веза. Обликована је тако што је западни крак тј. Зеленгорска улица
постављена на продужетак осовине улице Џона Кенедија и представља континуитет
трасе постојећег дела улице Џона Кенедија на којој је од укупне дужине од 1400 m
остало нереализованих 200 m.
Улица Џона Кенедија је у градској уличној мрежи дела града који чине Нови Београд и
Земун изузетно важна јер представља попречну везу Булевара Николе Тесле и
Михаила Пупина на источној страни са улицама Тошин бунар и Марије Бурсаћ на
западној страни и тиме ће се обезбедити најкраћа веза блокова у делу тзв. Првобитног
Новог Београда (блокови од броја 2 до броја 11) са Калваријом и Горњим Земуном.
У тачки 1.5.2. „Предлог саобраћаjног решења у односу на ГП Београда 2021”
предметног Плана детаљне регулације, описане су раскрснице дуж улице Тошин бунар
међу којима је и раскрсница улица Тошин бунар – Џона Кенедија – Зеленгорска.
Од четири наведене раскрснице, само преко две (Тошин бунар – Париске комуне –
Јужна саобраћајница (са тунелском деоницом) и Тошин бунар – Џона Кенедија –
Зеленгорска) се остварује веза Првобитног Новог Београда и Горњег Земуна. Међутим,
улица од раскрснице са Париске комуне која продужава на запад планирана је кроз
тунелску деоницу Јужне саобраћајнице и због тога је за очекивати да је раскрсница
Тошин бунар – Џона Кенедија – Зеленгорска најреалнија саобраћајна веза којом ће се
преко лесне заравни обезбедити веза Првобитног Новог Београда и Горњег Земуна
која у постојећем стању не егзистира и обавља се централним улицама Земуна.
Ширина коловоза Зеленгорске улице је 7 m и прате га обострани тротоари од по 2,5 m.
Коловоз Улице Џона Кенедија је 13 m са тротоарима од 6 m (на парној страни) и 7 m на
непарној страни улице.
Поcтоjећа раскрсница улица Тошин бунар и Сремских одреда, кoja je удаљена око 50 m
од раскрснице примарних саобраћаjница Тошин бунар – Париске Комуне, се задржава
и функционисаће у режиму „улив-излив” тј. „десно-десно”.
На расторању од око 140 m од раскрсница улица Тошин бунар и Сремских одреда
планира се колски улаз у Блок 7 који ће функционисати у режиму „улив-излив” тј.
„десно-десно”.
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Сегмент 4: део улице Тошин бунар од улице Џонa Кенедиjа до Лаудоновог шанца у
дужини од 242,7 m.
На oвoj деоници реконструкциjа улице Тошин Бунар планира се тако што је проширење
планирано већим делом на рачун леве (парне) стране и мањим делом на рачун
непарне стране.
Регулациона ширина овог сегмента је 38,7 m. Попречни профил чине две коловозне
траке од по 7,0 m, разделно острво ширине 4,5 m и обострани тротоари од по 3,0 m. У
оквиру регулациjе улице планира се обострано паркирање под углом у „нишама” за
паркирање ширине 5,0 m и двосмерна бициклистичка стаза ширине 2,5 m на непарној
страни. Од спољне ивице тротоара до регулационе линије, обострано у ширини од
0,85m, планиран је простор („шкарпа насипа/усека”) за нивелационо уклапање суседног
простора са пројектованом саобраћајницом.
Са парне стране граница Плана je на планираној регулациjи улице. За парцеле на
парној страни улице, од улице Џона Кенедија до Лаудоновог шанца, нема важећег
урбанистичког плана тако да ће се за њих намена и коришћење земљишта
разрађивати кроз урбанистичке планове чија израда предстоји.
У Творничкој улици и Лаудоновом шанцу планирају се две коловозне траке ширине од
по 6 m, раздвојене разделним острвом ширине 8 m и обострани тротоари ширине
минимално 3 m.
Раскрсница улица Тошин бунар – Творничка – Лаудонов шанац планирана је са пуним
програмом веза.
Поcтоjећа раскрсница улица Тошин бунар – Жарка Миладиновића, кoja се налази на
око 50 m испред раскрснице примарних саобраћаjница Тошин бунар – Творничка –
Лаудонов шанац се укида.
На растојању од око 130 m од раскрснице улица Тошин бунар – Џона Кенедија –
Зеленгорска планира се колски улаз у Блок 7-а који ће функционисати у режиму „уливизлив” тј. „десно-десно”.
С обзиром да се траса ЛРТ-а пружа Булеваром Михаила Пупина до улице Александра
Дубчека (Творничке), Лаудоновим шанцем планирана je техничка веза ЛРТ-а до депоа
„Лаудонов шанац” (планирано Генералним планом Београда 2021. („Службени лист
града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14)). За потребе техничке везе ЛРТа у оквиру профила обе саобраћаjнице (Творничка и Лаудонов шанац) планирано je
разделно острво ширине 8,0 m.
Сегмент 5: део улице Тошин бунар од Творничке до Ивићеве улице, у дужини од 722m.
На првом делу ове деонице (од Лаудоновог шанца до броја 36) реконструкциjа
саобраћаjнице Тошин Бунар се планира са обостраним проширењем постоjеће
регулациjе. На делу од броја 2 до броја 36 задржава се постоjећа регулациjа а
проширење се планира на рачун десне (непарна) стране у смеру према Ивићевоj
улици.
Променљиве je регулационе ширине: од 28,35 m (од Ивићеве до броја 4) m до 40,25 m
(у зони броја 42 и 44). Попречни профил чине две коловозне траке од по 7,0 m,
разделно острво ширине 4,5 m, обострани тротоари од по 3,0 m и двосмерна
бициклистичка стаза на непарној страни улице ширине 2,5 m. У оквиру регулациjе
улице, дуж десне ивице коловоза, где просторне могућности дозвољаваjу, планира се
паркирање под углом у „нишама” за паркирање ширине 5,0 m. Од спољне ивице
тротоара до регулационе линије, са парне стране у ширини од 0 до 5,85 m а са
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непарне 0,85-2,0 m, планиран је простор („шкарпа насипа/усека”) за нивелационо
уклапање суседног простора са пројектованом саобраћајницом.
За парцеле које пресеца планирана регулациона линија улице Тошин бунар са обе
стране улице, од Творничке до Ивићеве, нема важећег урбанистичког плана тако да ће
се за њих намена и коришћење земљишта разрађивати кроз урбанистичке планове
чија израда предстоји. Из ове констатације се изузимају парцеле на делу улице Тошин
бунар са парне стране, од броја 2 закључно са бројем 6, које су обухваћене Планом
детaљне регулациjе комплекса између улица Јакуба Кубуровића, Новоградске,
Угриновачке и Ивићеве у Земуну („Службени лист града Београда”, бр. 34/03) са којим
се предметни План у потпуности поклапа.
На парној страни улице се здржава постојећи прикључак са улицом Отокара
Кершованија (Спиртина) као и прикључци постојећих улица (Скадарска и Трогирска) на
непарној страни. Прикључак Трогирске улице ће се остварити преко тротоара и
спуштеног ивичњака. Сви наведени прикључци ће функционисати у режиму „уливизлив” тј. „десно-десно”. Ширина регулације Трогирске улице је преузета из Плана
детаљне регулације подручја између комплекса Правно-биротехничке школе
„Димитрије Давидовић” и улица Петра Кочића, Трогирске и Тошин бунар, градска
општина Земун („Службени лист града Београда”, бр. 75/13) и износи 11 m.
Сегмент 6: ову деоницу чини Ивићева улица у дужини од око 120 m са деловима
Вртларске и Угриновачке улице.
Планирана реконструкциjа се врши тако што се задржава лева (парна) постоjећа
регулациjа Ивићеве улице, а проширење врши на рачун десне (непарне) стране
гледано у смеру ка Вртларскоj улици.
На предметној деоници се предвиђа комплетна реконструкција постојеће раскрснице
улица Ивићева – Вртларска – Угриновачка тако што се планира изградња нетипичне
(развучена кружна), кружне раскрснице на деоници између Гундулићеве и Бежанијске
улице. Коловозне површине у Ивићевој улици су ширине 7,0 m, раздвојене су великим
центраним острвом троугласте површине и функционисаће у једносмерном режиму.
Коловоз на парној страни Ивићеве улице је у смеру ка Тошином бунару док је коловоз
на непарној страни у смеру ка Вртларској улици. Тротоар на парној страни прати
постојећу регулацију у ширини од 4,0 m до 10 m док је на непарној страни ширине 3,5
m.
Веза коловозних површина из Ивићеве улице са коловозним површинама у Вртларској
у Угриновачкој се остварује на кружној раскрсници која је положена на деоници између
Гундулићеве и Бежанијске улице. Ширина коловоза у кружној раскрсници је 7,0 m.
Бициклистичка стаза из Улице Тошин бунар се кроз троугласто и кружно острво води ка
Вртларској улици и даље према Градском парку.
Профил Вртларске улице је 26,1 m, чине га два коловоза ширине по 7,0 m, раздвојена
разделним острвом ширине 2,0 m. Тротоар са непарне стране је ширине 4,4 m. На
парној страни се планира тротоар ширине 2,75 m, трака линијског зеленила ширине
0,75 m и бициклистичка стаза ширине 2,2 m.
Профил Угриновачке улице је 31,8 m, чине га два коловоза ширине по 7,0 m,
раздвојена разделним острвом ширине 4,5 m. Тротоар са парне стране је ширине 2,3
m. На непарној страни се планира тротоар ширине 3,0 m и трака линијског зеленила
ширине 8,0 m.
Од спољне ивице тротоара до регулационе линије, са непарне стране у ширини од
0,85 m, планиран је простор („шкарпа насипа/усека”) за нивелационо уклапање
суседног простора са пројектованом саобраћајницом.
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Граница Плана са парне стране се поклапа са постоjећом регулациjом Ивићеве илице
односно са границом важећег План детaљне регулациjе комплекса између улица
Јакуба Кубуровића, Новоградске, Угриновачке и Ивићеве у Земуну („Службени лист
града Београда”, бр. 34/03). Граница Плана са непарне стране je на планираној
регулациjи.
Крак Париске комуне – Гоце Делчева: чине га делови улица Париске комуне у
дужини од 211 m и Гоце Делчева у дужини од 541 m.
Граница Плана на делу улице Париске комуне је на граници постојеће парцеле улице.
Граница Плана на парној страни улице Гоце Делчева је на постојећој граници парцеле
улице Гоце Делчева.
Граница на непарној страни се поклапа са гланицом Плана детаљне регулације дела
централне зоне – просторна целина Блок 5 између улица: Париске комуне, Отона
Жупанчича и Гоце Делчева у Новом Београду („Службени лист града Београда”, бр.
19/11).
Делови улица Париске комуне и Гоце Делчева обухваћени су предметним Планом због
неопходности решавања атмосферске канализације односно планирања атмосферског
колектора који има за циљ да атмосферске воде са улице Тошин бунар одведе до
најближег реципијента који се налази у улици Гоце Делчева, док се у свему осталом
(регулација, елементи попречног профила и сва остала инфраструктура осим
наведеног колектора) задржавају апсолутно исте постојећем стању.

35
ЦЕП, Центар за планирање урбаног развоја

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР ОД ИВИЋЕВЕ УЛИЦЕ ДО АУТОПУТА
Градске општине Земун и Нови Београд

III. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И
КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ПОДРУЧЈУ НА КОЈЕ СЕ ИЗВЕШТАЈ ОДНОСИ
Познавање постојећег стања животне средине изузетно је важно ради процене и
праћења свих могућих утицаја планираних активности на простору ПДР на животну
средину, али и потенцијалних утицаја средине на објекте и активности на предметном
простору.
Ваздух
Степен загађености ваздуха одређује се на основу мерења имисије загађујућих
материја из стационарних и мобилних (моторна возила) извора, али на простору ПДР
не постоји мерно место за одређивање ових материја.
Подаци о степену загађености ваздуха основним загађујућим материјама (чађ и SO2) у
периоду 2006-2010. година, на мерном месту у улици Гоце Делчева, које је на граници
ПДР, преузети из публикације „Квалитет животне средине Града Београда у 2010.
години”, а приказани у наредној табели, показују да су концентрације ових материја у
дозвољеним границама.
Табела III.1. Средње годишње концентрације SO2 и чађи у улици Гоце Делчева

Мерно
место
Г. Делчева

2006.
SO2
чађ
9
24

2007.
SO2
чађ
14
46

2008.
SO2
чађ
22
36

2009.
SO2
чађ
31
29

2010.
SO2
чађ
17
25

Специфичне загађујуће материје пореклом од издувних гасова моторних возила
представљају значајан индикатор загађености ваздуха, посебно са аспекта
формирања летњег смога, a у наредној табели представљени су резултати мерења
обављених 2010. године на раскрсници улица Париске комуне и Отона Жупанчића у
Новом Београду која је у непосредној близини простора обухваћеног ПДР.
Табела III.2. Садржај загађујућих материја пореклом од моторних водила у близини ПДР

Загађујућа материја
CO
NO2
VOC
SO2

Средња годишња
концентрација
3,3 mg/m3
125,0 mg/m3
5,1 mg/m3
63,8 mg/m3

ГВИ
3,0 mg/m3
40,0 mg/m3
50,0 mg/m3

При оцени претходних резултата треба узети у обзир да се они односе на раскрсницу и
да су мерења обављена уз саобраћајницу, а да су дуж саобраћајнице и уз постојеће
објекте концентрације знатно ниже.
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Према Еколошком атласу Београда, простор обухваћен ПДР се налази у зони где је
концентрација загађујућих материја у ваздуху, због добре проветрености и одсуства
стационарних извора, као у рубним деловима града, а да доминирају полутанти
пореклом из моторних возила.
На простору ПДР и непосредном окружењу има биљака (амброзија, трава, топола,
платан, липа) чији полен је окарактерисан као „природни” загађивач ваздуха према
Закону о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 и 72/09), јер
изазива алергијски ринитис, коњуктивитис и дерматитис код 20-30 % популације, а
провоцира и нападе бронхијалне астме.
Површинске и

подземне воде

На простору ПДР нема река, канала или других облика површинских вода. Дунав је
реципијент свих атмосферских вода са овог подручја, а такође и отпадних вода.
Према резултатима систематских испитивања која деценијама спроводе ГЗЗЈЗ и
РХМЗ, квалитет воде Дунава код Земуна у преко 60% анализираних узорака одступа
од вредности предвиђених Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса
површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода
(„Сл. гласник РС”, бр. 74/2011) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих
материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово
достизање („Сл. гласник РС”, бр. 50/2012). Од норми одступају углавном нутријенти,
кисеонички и микробиолошки параметри.
Према Уредби о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.
гласник РС”, бр. 35/2011), одступања су знатно ређа и не прелазе 5% анализираних
узорака, а региструју се код садржаја гвожђа, минералних уља и спорадично фенола.
Прва издан подземних вода је у корелацији са водостајем Дунава, а прихрањује се и из
залеђа, са Земунске лесне заравни. Ниво подземне воде утврђен је на дубини од 1,002,50 m од површине терена у зависности од дела истражног простора, у котном
распону од 72,50-74,00 mnv. Хемијски и микробиолошки квалитет вода првог
водоносног слоја је лош, према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског
статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса
подземних вода („Сл. гласник РС”, бр. 74/2011) и Уредби о граничним вредностима
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 50/2012).
Земљиште
У урбаном делу Београда, према резултатима испитивања садржаја опасних и штетних
материја у земљишту Србије која обављају Институт за земљиште и ГЗЗЈЗ, без обзира
на место узорковања, регистровано је одступање од Уредбе о програму систематског
праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације
земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС”, бр.
88/2010), у погледу садржаја никла (Ni), што се доводи у везу са специфичним
геохемијским карактеристикама површног слоја тла на овом подручју.
Простор ПДР и непосредно окружење нису обухваћени овим испитивањима, па је само
могуће извршити процену загађености земљишта, на основу резултата на
саобраћајницама сличног саобраћајног оптерећења и положаја објеката и делатности
које доводе до загађивања земљишта.

37
ЦЕП, Центар за планирање урбаног развоја

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР ОД ИВИЋЕВЕ УЛИЦЕ ДО АУТОПУТА
Градске општине Земун и Нови Београд

Поред прометних саобраћајница најчешће се детектују повећани садржаји: олова,
бакра, повремено цинка, нафте и деривата, а спорадично и полицикличних
ароматичних угљоводоника, што је очекивано и у Тошином бунару. Удаљеност бунара
са хоризонталним дреновима од предметне локације и ток подземних вода ка Дунаву
обезбеђују сигурност изворишту водоснабдевања београдског водовода.
Бука
Бука је према Закону о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр.
36/09), „нежељени или штетан звук” и представља најраспрострањенији неповољни
утицај који саобраћај врши на околни простор. На подручју ПДР-а доминантни извор
буке су моторна возила и она чине око 85% укупне тзв. комуналне буке. Утицај
занатских објеката, сервиса, радионица и оближњег спортског центра је знатно мањи.
На ниво саобраћајне буке доминантно утичу: фреквенција возила, брзина кретања,
заступљеност камиона, аутобуса и путничких возила, њихова старост, техничко стање,
нагиб саобраћајнице, врста коловозног застора, рефлектујуће површине и др. Тошиним
бунаром саобраћа 6 аутобуских линија јавног градског саобраћаја (15, 18, 45, 72, 78 и
82).
Мерења нивоа буке у улици Тошин бунар нису вршена, али их је ГЗЗЈЗ обављао
последњих 5 година у ниже наведеним улицама које су део ПГР или се граниче са
њим, па се ови резултати, као релевантни, користе за израду предметне Студије.
Табела III.3. Дневни и ноћни нивои буке у dB(A) за период 2006-2010. година

1.

Гоце Делчева

2.

Похорска

дан
ноћ
дан
ноћ

63
57
59
55

67
62
64
54

70
65
65
58

70
66
69
56

60
50
66
59

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.
гласник РС”, бр. 75/10), дели 24 дневни период на: дан 06-18 h, вече 18-22 h и ноћ 2206 h, a има исте граничне вредности за дан и вече. У наредној табели приказане су
граничне вредности за дан и ноћ у појединим зонама намене:
Табела III.4. Граничне вредности индикатора буке према намени простора

Намена простора
одмор, рекреација, болничке зоне, велики паркови,
опоравилишта, културно-историјски споменици
туристичка подручја, кампови и школске зоне
чисто стамбена подручја
дечја игралишта, пословно-стамбена и
трговачко-стамбена подручја
градски центар, занатска, административно-управна
и трговачка зона са становима, зона дуж
аутопутева, магистралних и градских саобраћајница
индустријска, складишна и сервисна подручја и
транспортни терминали без стамбених зграда

Дан dB(A)

Ноћ dB(A)

50

40

50
55

45
45

60

50

65

55

на граници ове зоне бука не сме
прелазити граничну вредност
у зони са којом се граничи.
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Карактеристике саобраћаја у Тошином бунару су сличне као у Угриновачкој и улици
Гоце Делчева, па се закључује да је дневни и ноћни ниво буке већи од дозвољеног за
занатску и трговачку зону са становима, као и зону дуж градских саобраћајница.
Регистровани нивои нису тако високи да би изазвали оштећење слуха али могу да
доведу до појаве екстрааудитивних (ометајућих) ефеката (промена расположења,
невољност, осећање замора, пад концентрације, поремећај сна).
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење
Према Закону о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, ово су
електромагнетна или честична зрачења која могу да произведу јоне и проузрокују
штетне ефекте по живот и здравље људи и животну средину.
Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09) дефинише ова
зрачења као електромагнетна зрачења која имају енергију фотона мању од 12,4 eV.
Ниво радиоактивности животне средине у Београду, према резултатима мерења која
обавља Институт за медицину рада и радиолошку заштиту „Др. Драгомир Карајовић”,
показује да се радиоактивност кретала у ниским нивоима основног природног фона, а
минимално је измењена код дугоживућих радиониклида вештачког порекла, који потичу
из Чернобиља.
На простору обухваћеном ПДР нема радиоактивних громобрана или јављача пожара
тако да нема ни извора радиоактивног зрачења.
На простору ПДР нема базних станица мобилне телефоније које емитују радиофреквенцијско нејонизујуће зрачење (10 kHz – 300 GHz).
Од извора нејонизујућег зрачења присутна су електромагнетна поља ниских
фреквенција (< 10kHz), дуж улице Тошин бунар пролазе 4 подземна 35 kV вода, a
пресеца је и 5 подземних водова истог напона, али је њихов утицај занемарив.
Имајући у виду све напред наведено сматрамо да у стратешкој процени није потребно
детаљније разматрати ову проблематику.
Отпад
По месту настанка отпад може бити: комунални, комерцијални и индустријски, а према
карактеристикама које утичу на здравље људи и животну средину: неопасан и опасан.
На простору ПДР комунални отпад прикупља се у класичне контејнере без претходне
селекције, а евакуше га ЈКП „Градска чистоћа”. Комерцијални и индустријски отпад из
занатских објеката, сервиса и мањих погона прикупља се у посебне наменске судове, а
преузимају га предузећа овлашћена за управљање одговарајућом врстом отпада.
Зеленило
Вегетација је слабо заступљена у улици Тошин бунар, а већина стабала је лоших
виталних и здравствених карактеристика. Од постојећег зеленила задржавају се
стабла испред објеката Тошин бунар од бр. 12 до бр. 24. На сегментима 1 и 2 на
непарној страни улице, планирана регулациона линија се наслања на зелене
површине отворених блокова 34 и 4 а, постојећа стабла остају углавном у делу између
линије тротоара и регулационе линије.
У делу улица Париске комуне, Гоце Делчева и Џона Кенедија, и на индивидуалним
парцелама које припадају ПДР, регистровани су средњи и високи аутохтони лишћари и
воћке углавном доброг квалитета.
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IV. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ИЗБОР ИНДИКАТОРА
Циљ извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног ПДР је
сагледавање евентуално могућих значајних негативних утицаја планских решења на
квалитет животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихово довођење у
границе прихватљивости дефинисане прописима.
Код израде планова, већина општих циљева везана је за планска документа вишег
реда и њихове услове, док су посебни циљеви више везани за захтеве инвеститора,
специфичности обухваћеног простора, потребу уклапања са околним садржајима и др.

IV.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ
Одрживи развој и еколошки одговорно коришћење простора обухваћеног ПДР
представља императив, па општи циљеви заштите животне средине на планском
подручју подржавају опште циљеве одрживог развоја постављене плановима и другим
документима вишег реда, а то су:
- обезбеђивање квалитетне животне средине,
- постизање рационалне организације, уређења и заштите простора,
- заустављање даље деградације природне средине,
- предузимање адекватних мера уз успостављање система контроле,
- подизање и јачање нивоа еколошке свести.
На основу наведених одредби, дефинисани су следећи ОПШТИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА на животну средину, и то:

-

очување и афирмисање присутних културних вредности,
побољшање квалитета амбијенталног ваздуха,
очување квалитета подземних вода,
унапређење квалитета земљишта кроз управљање отпадом,
смањење коришћења необновљивих природних ресурса,
очување визура на зеленило лесног одсека и визура са брега ка граду.
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IV.2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
Ови циљеви произилазе из специфичности обухваћеног простора, потребе уклапања у
околни простор, анализе стања и приоритета за решавање саобраћајних и
инфраструктурних проблема у складу са општим циљевима и начелима заштите
животне средине уз стављање нагласка на следеће посебне циљеве:
1. минимални нивои буке и минимална емисија загађујућих материја у ваздух
током реконструкције,
2. заштита подземних вода и земљишта,
3. стварање оптималних услова за одвијање саобраћаја,
4. заштита археолошког налазишта и оближњих културних добара.

IV.3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА
Индикатори представљају репрезентативну вредност посматраног елемента – чиниоца
или стања и погодан су инструмент за идентификацију, праћење и упоређивање
промена и остваривање циљева секторских политика и стратегија. Они су базне
информације у процесу свих категорија планирања, као и у процесу идентификације,
праћења стања и унапређења квалитета животне средине.
Избор индикатора врши се на основу критеријума, а основни су:
значај проблема са гледишта негативног утицаја на животну средину,
могућност мерења затеченог стања животне средине и каснијег мониторинга,
могућност примене модела у процени утицаја планираних активности.
OECD, Европска агенција за животну средину и Светска здравствена организација
имају сетове „кор” индикатора, према моделу (мотив, притисак, стање, утицај, одговор),
који укључују и ефекте на људско здравље.
Препоручени сет индикатора би се шематски могао приказати на следећи начин:

Област
интереса

Мотив

Притисак

Стање

Изложеност

Ефекти

Одговор

Планиране активности утичу на животну средину, а треба добити и податке о
постојећем стању животне средине за каснији ефикасан мониторинг, па су одабрани
„кор” индикатори.
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IV.3.1. Одабрани индикатори
У складу са наведеним, за ову стратешку процену, извршен је следећи избор:
Област интереса
- ПДР, унапређење саобраћаја, побољшање комуналне инфраструктуре, заштита
изворишта водоснабдевања, уређење земљишта, изградња нових објеката;
Мотив

-

унапређење саобраћаја, осавремењавање комуналне инфраструктуре,
озелењавање, унапређење стања животне средине и отварање нових радних
места;

Притисак
- обим емисије загађујућих материја и буке пореклом од саобраћаја;
- обим емисија димних гасова из индивидуалних ложишта у домаћинствима;
- обим емисије отпадних вода из свих објеката;
- продуковане количине комуналног и индустријског отпада;
Стање

-

амбијенталне вредности загађујућих материја у ваздуху (имисија);
ниво буке од путничког и теретног саобраћаја;
загађеност земљишта и подземних вода;

Изложеност
- средње годишње, максималне и минималне концентрације загађујућих материја
у ваздуху;
- прекорачење граничних вредности загађујућих материја (број дана);
- прекорачење граничне вредности индикатора буке за дан, вече и ноћ;
- учесталост и врста прекорачења МДК у подземним водама;
Ефекти
- брже и безбедније одвијање саобраћаја,
- унапређење постојећег фонда зеленила и амбијенталних вредности;
- унапређење објеката инфраструктуре и супраструктуре;
- побољшање социјалног стања становништва;
Одговор
- мере заштите и унапређивања животне средине и
- мониторинг квалитета животне средине.
Индикатори притиска одабрани су на основу идентификације полутаната атмосфере
које емитује саобраћај, као и општих полутаната пореклом из ложишта.
Процена емитованог нивоа буке извршена је на основу резултата мерења у околним
улицама, као и фреквенције и структуре саобраћаја у улици Тошин бунар.
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Индикатори стања животне средине дефинисани су из индикатора притиска и
анализом квалитета сегмената животне средине. За процену степена загађености
ваздуха индикатори се односе на гасовите загађујуће материје и чврсте честице.
Индиктори саобраћајне буке су дневни и ноћни нивои поред саобраћајница на
посматраном простору.
Као индикатори загађења земљишта и подземних вода користе се резидуе деривата
нафте и тешких метала.
Индикатори изложености за процену обима експозиције у претходном периоду нису
могли бити изабрани, јер је за то потребан обиман фонд разноврсних података, којима
аутори нису располагали. Ови индикатори се могу одредити и користити код израде
програма мониторинга, уколико се докаже да је то потребно.
Индикатори ефеката увек представљају најсложенији сет индикатора који се најчешће
дефинишу као:
- биоиндикатори
- индикатори биодиверзитета и
- индикатори здравственог стања популације
Нема података о присутности биљака и животиња који се могу користити као
биоиндикатори на посматраном простору, као ни о индикаторима биодиверзитета, јер
се ради о урбаном простору који је антропогено измењен већ стотинак година.
Расположиви сет индикатора здравственог стања популације је релативно оскудан и
недовољно репрезентативан, јер се добија из здравствено-статистичких података који
нису погодни ни прилогођени потребама просторног планирања, праћењу болести
везаних за одређене еколошке факторе и израду стратешких процена утицаја.
Домови здравља „Земун” и „Нови Београд” пружају примарну (основну) здравствену
заштиту становницима у окружењу ПДР. Општи здравствено-статистички подаци не
показују разлике у појави одређених симптома и оболевања везано за локацију.
Индикатори одговора су детаљно приказани у поглављу VII.1. па их овде не би
посебно разматрали.
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V.

ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ
МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ
НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

Генерално посматрано, реконструкција саобраћајнице представља малу потенцијалну
опасност за животну средину уколико се радови пажљиво планирају и испоштују
услови надлежних органа, установа и јавних предузећа.
Реконструисана саобраћајница и објекти инфраструктуре допринеће значајном
побољшању стања животне средине и квалитета живота околног становништва.
С обзиром на то да се ради о простору чији делови су под одређеним степеном
заштите, мора се пажљиво анализирати свака активност којом се мења или може
променити стање животне средине.

V.1. ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА
На простору обухваћеном ПДР, током реконструкције саобраћајница и инфраструктуре,
могу настати негативни утицаји везани за појаву повећаног нивоа буке, загађивање
ваздуха, воде и земљишта. Ови потенцијални негативни утицаји биће значајни по
интензитету, али су временски ограничени и захтевају предузимање одговарајућих
мера заштите животне средине како би се њихов утицај минимизирао.
Током будуће експлоатације реконструисаних саобраћајница не очекује се веће
угрожавање животне средине, односно постојеће стање се неће битније променити.
Имајући у виду Планом предвиђене активности, најзначајнији могући негативни утицаји
могу се генерално поделити на следеће три групе:
• утицаји током реконструкције саобраћајнице и објеката инфраструктуре,
• утицаји током редовне експлоатације улица Тошин Бунар, Париске комуне, Гоце
Делчева и објеката инфраструктуре и
• утицаји током евентуалних акцидентних ситуација.
V.1.1. Утицаји током уређења терена, земљаних радова и градње
Током реконструкције саобраћајнице треба очекивати појаву негативних ефеката.
Уклањање асфалта, носећег слоја саобраћајнице, као и ископ постојећих објеката
инфраструктуре, захтеваће веће ангажовање грађевинске механизације и камиона које
ће трајати неколико месеци.
Емисија издувних гасова из грађевинских машина и камиона, појава буке и
запрашивања, због извођења напред наведених радова је уобичајена пратећа појава.
Ови утицаји су временски и просторно ограничени, а просторна дистрибуција
загађујућих материја у оваквим случајевима доминантно зависи од класе стабилности
атмосфере, конфигурације терена и присуства вегетације.
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Загађивање ваздуха је најзначајнија негативна последица ових активности, а
заступљеност штетних материја у издувним гасовима дизел мотора зависи од
квалитета горива, режима рада, оптерећења и старости мотора. Ови гасови садрже
оксиде угљеника, азота и сумпора, алдехиде, несагореле угљоводонике и чађ, чији су
запремински удели при пуном оптерећењу (изражени у %) приказани у табели V.1.
Табела V.1.1.1. Запремински удели загађујућих материја у издувним гасовима дизел мотора

ЗАГАЂУЈУЋЕ
МАТЕРИЈЕ
Оксиди угљеника
Оксиди азота
Оксиди сумпора
Угљоводоници
Алдехиди
Чађ

МЕРНА
ЈЕДИНИЦА
%
%
%
%
%
(mg/m3)

БРОЈНА
ВРЕДНОСТ
13,8
0,5
0,03
0,5
0,009
1,00

Обим и дужина трајања наведених радова зависиће од броја ангажованих радника,
механизације и временских прилика. Количина емитованог загађења биће знатно већа
него што је то данас, што се посебно односи на степен запрашености, односно
концентрације суспендованих и таложних материја.
Процена количине емитованих штетних материја у издувним гасовима дизел мотора
може се извршити на основу следећег математичког модела:
Gi=ki(1-0,97586 Gg/Gv) (Gv/pv) p1 10-2
где су:
Gi
– количина I-те штетне материје, g/s
Gg – потрошња дизел горива, g/s
pv – густина ваздуха, kg/m3
p1
– густина I-те штетне материје, kg/m3
– концентрација I-те штетне материје у издувним гасовима
ki
Ако прихватимо да ће се градити паралелно само по неколико сектора у оквиру
предметног простора и да ће радни дан максимално трајати 10 сати, уз претпоставку
да машине неће радити под екстремним оптерећењем, на градилиштима ће се укупно
трошити око 1.200 литара дизел горива дневно и емитовати количине штетних
материја наведене у табели V.2.
Табела V.1.1.2. Загађење емитовано у јединици времена

ЗАГАЂУЈУЋА МАТЕРИЈА
Оксиди угљеника
Оксиди азота
Оксиди сумпора
Угљоводоници
Алдехиди
Чађ

КОЛИЧИНА g/s
0,339
0,366
0,174
0,081
0,007
0,102
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Количина загађујућих материја у ваздуху рапидно опада са удаљењем од извора
емисије, а метеоролошке прилике доминантно утичу на њихову дисперзију, па се током
извођења радова негативни утицај може очекивати само на простору градилишта и у
најближој околини.
При раду грађевинских машина (пнеуматске бушилице, багери, ровокопачи,
утоваривачи) и камиона, на напред наведеним пословима, емитовање буке је
уобичајена појава и она достиже 90-105 (dBA) зависно од типа машине, старости,
степена оптерећења, техничке исправности и начина руковања.
Због физичких карактеристика буке, ниво опада са квадратом растојања, док
земљиште абсорбује, а вегетација и грађевински објекти рефлектују и абсорбују звучну
енергију. С обзиром на удаљеност, очекујемо да код најближих стамбених објеката у
време трајања радова ниво буке неће прелазити 70 (dBA), на шта указују и резултати
мерења за поједине грађевинске машине.
Табела V.1.1.3. Ниво буке појединих машина зависно од удаљености

Растојање од
15
30
извора буке (m)
Ровокопач
99 dBA
Ниво буке dBA
80
74
Утоваривач
93 dBA
Ниво буке dBA
74
68
Миксер за бетон
85 dBA
Ниво буке dBA
66
60
Пнеуматска бушилица 105 dBA
Ниво буке dBA
86
80

60

80

100

120

150

68

66

64

62

60

62

60

58

56

54

54

52

50

48

46

72

70

68

66

64

Простор обухваћен радовима, конфигурација терена и удаљеност постојећих објеката,
указују да ће емитована бука неповољно утицати углавном на непосредно окружење.
V.1.2. Утицаји током редовне експлоатације будућих објеката
Доношење одговарајућих закључака о могућим негативним последицама и потребним
мерама заштите животне средине захтева: добро познавање постојећег стања
квалитета животне средине на посматраном простору и тачну намену објеката са
предвиђеним капацитетима и начином коришћења.
Анализа саобраћајног оптерећења показује да ће проширењем улице Тошин бунар и
увођењем нових попречних веза доћи до: повећања обима саобраћаја дуж предметног
потеза и у улици Марије Бурсаћ, као и делу Париске комуне и планиране Јужне
саобраћајнице, док ће се обим саобраћаја смањити у Студентској и Првомајској улици
и булеварима Николе Тесле и Михајла Пупина, што ће резултирати малим повећањем
нивоа буке и концентрације издувних гасова на простору ПДР. Неће бити озбиљнијег
погоршања стања из више разлога:
- рекоструисана саобраћајница омогућиће краће задржавање возила,
- све више аутобуса ГСП и приватних возила користи гас као погонско гориво,
- оловни бензин се више не користи,
- расте број мотора Евро 4 и 5 који су тиши и емитују мање загађујућих материја,
- повећаваће се број возила са хибридним погоном,
- зеленило дуж саобраћајнице смањује утицај буке и издувних гасова.
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Реализација планских решења предвиђених ПДР и мера наложених Стратешком
проценом, треба да у редовним условима елиминише значајније загађивање животне
средине, од стране будућих садржаја и активности.

V.2. ПРОЦЕНА РИЗИКА И ОПАСНОСТИ У СЛУЧАЈУ НАСТАНКА
УДЕСА
Настанак удеса је могућ и поред предиђених бројних организационих и техничкотехнолошких превентивних мера. Процена ризика, поред идентификације опасности и
вероватноће настанка удеса, у обзир узима и процену могућих последица.
На основу анализе података о учесталости и врстама удеса насталих код нас и у свету
на саобраћајницама, каква ће бити и на простору ПДР, и података добијених
идентификацијом опасности, процењује се вероватноћа настанка удеса.
Најопасније удесне ситуације, које могу настати на простору ПДР су: пожар, истицање
деривата нафте из аутоцистерни и евентуални земљотрес максималног интензитета за
ово подручје, од којих је цурење/истицање највероватније.
С обзиром да је ово стратешка процена утицаја и да у оквиру ПДР нема објеката
повећаног ризика и вулнерабилних објеката, наводимо минимум потребних активности
за управљање ризиком од удесних ситуација. Анализу опасности треба урадити према
следећој процедури:

Идентификација
хазарда
Анализа
последица
Процена ризика

V.2.1. Идентификација хазарда
Идентификација хазарда обухвата идентификацију и квантификацију опасних материја
и идентификацију извора опасности.
Разматрајући постојеће и будуће садржаје закључено је да на простору обухваћеном
ПДР није предвиђено складиштење или технолошки процеси у којима ће се користити
значајније количине токсичних, лако запаљивих или експлозивних материја.
Опасне материје настају и при пожарима када представљају смешу гасова и честица
чађи чији састав зависи од врсте материје која гори и количине расположивог
кисеоника за потпуно сагоревање.
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V.2.2. Анализа последица
Анализом последица се предвиђа обим могућих последица удеса и величина штете.
Могуће последице по живот и здравље људи и животну средину у конкретном случају
спадају у ранг мање озбиљних.
Једина реална опасност са могућим озбиљним последицама је превртање цистерне са
дериватима нафте или ТНГ. Судар је практично искључен јер су по 2 коловозне траке у
сваком смеру, а раздеоно острво одваја супротне смерове. Уколико дође само до
цурења или просипања деривата нафте, без експлозије и пожара, последице ће бити
локалног карактера које се релативно лако и брзо могу санирати.
У случају само пожара, очекује се да буде брзо локализован и саниран без већих
последица по животну средину јер се ватрогасна станица у Земуну налази на пар
минута од простора ПДР. Уколико дође до пожара и експлозије, могућа су мања
оштећења на најближим објектима, као и повреде бициклиста и пешака који се нађу у
непосредној близини на улици.
Само у случају земљотреса максималног интензитета за ово подручје могућа је већа
материјална штета на објектима супраструктуре и инфраструктуре на простору ПДР и
значајне последице по животну средину. Као превенција, објекти се пројектују и граде
да издрже без већих оштећења земљотрес интензитета VII степени.
У свим другим удесним ситуацијама угрожавање животне средине било би релативно
ограничено, тј. без последица по окружење.
V.2.3. Процена ризика
Процена ризика у обзир узима вероватноћу настанка удеса и процену могућих
последица. На основу анализе података о учесталости и врстама удеса насталих на
оваквим саобраћајницама код нас и у свету и података добијених идентификацијом
опасности, процењује се вероватноћа настанка удеса.
Етапе процене ризика приказане су у следећем графику:

Идентификација
хазарда

Процена
експозиције

Процена
односа дозаодговор

Управљање
ризиком

Карактеризација ризика

За управљање ризиком неопходна је претходна добра процена ризика. Шема процеса
процене и управљања ризиком дата је у наредном приказу.
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Све напред изнето указује да је вероватноћа настанка удеса мала, а обим могућих
последица ограничен, па је процењени ризик од удеса окарактерисан као мали.

V.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
На основу процењених утицаја Плана на животну средину дефинисане су мере за
спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на
животну средину. Услови утврђени од стране надлежних органа, организација и
институција су испоштовани и уграђени у ПДР.
Следеће мере заштите и унапређивања стања животне средине се морају поштовати у
даљим фазама спровођења и реализације Плана:
За израду пројектне документације неопходна су Законом прописана
инжењерско-геолошка (геотехничка) истраживања.
Обезбедити да се при измештању постојећих деоница канализације не угрози
стабилност и функционалност канализационог система.
Све саобраћајне површине морају бити израђене од водонепропусних
материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима или
браницима којима се спречава преливање атмосферских вода на околно
земљиште и кретања возила ван саобраћајних површина.
Обавезно предвидети објекте за третман атмосферских вода са саобраћаница
(сепаратори уља, масти и течних горива) на прикључку сливних површина.
Квалитет отпадних вода, која се упуштају у канализацију (са саобраћајница,
паркиралишта и платоа), мора да одговара Правилнику о техничким и
санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију („Сл.
лист града Београда”, број 5/89).
Детаљно снимити вегетацију која се налази на јавним зеленим површинама
обухваћеним границама ПДР и што је више могуће уклопити квалитетна стабла
у будући профил саобраћајнице.
Дуж саобраћајнице и око јавних паркинга планирати дрвореде аутохтоних
лишћара и заштитне појасеве партерног зеленила од врста које боље подносе
аерозагађење.
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При избору врста дрвећа и шибља за озелењавање, определити се за
аутохтоне неалергене врсте, које су отпорне на негативне услове животне
средине, прилагођене локалним климатским факторима.
Инвеститор је у обавези да се, пре подношења захтева за издавање
грађевинске дозволе или другог документа којим се одобрава изградња,
односно реконструкција дела улице Тошин бунар, обрати надлежном органу за
заштиту животне средине, ради спровођења процедуре процене утицаја на
животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09).
Граница шире зоне заштите Београдског изворишта иде улицом Тошин бунар.
Организацију градилишта на простору ПДР, услове и начин реконструкције и
изградње, дефинисати у складу са Решењем о зонама санитарне заштите
Београдског изворишта, (Министарство здравља РС бр. 530-01-48/2014-10 од
01.08.2014. год), Правилником о начину одређивања и одржавања зона
санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС”, бр.
92/08) у широј зони заштите изворишта, Решењем о начину одржавања и
мерама заштите у широј зони санитарне заштите изворишта Београдског
водовода („Сл. лист града Београда”, бр. 8/86) и другим релевантним
прописима.
Уколико се у току радова наиђе на геолошке или палеонтолошке артефакте
(фосили, кристали, минерали и сл.) који би могли представљати заштићену
природну вредност, налазач је дужан да о налазу обавести Министарство
надлежно за заштиту животне средиине, и предузме мере заштите од
уништења, оштећења или крађе, до доласка овлашћеног лица.
Уколико при извођењу радова дође до удеса на грађевинским машинама или
транспортним средствима, односно изливања уља и горива у земљиште,
извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, односно
ремедијацију загађене површине.
Грађевински и остали отпадни материјал који настане у току реконструкције
постојеће саобраћајнице и инфраструктурних водова и објеката, сакупити,
разврстати и обезбедити рециклажу и искоришћење или одлагање преко
правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за управљање
одговарајућом врстом отпада.
Уколико генерисани отпад настао у току реконструкције саобраћајнице садржи
материје непознатог порекла и састава обавезно је извршити његову
карактеризацију и, у складу са утврђеним пореклом, карактером и категоријом
отпада, спровести одговарајући поступак.

V.4. НАЧИН НА КОЈИ СУ ПРИ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА УЗЕТИ У ОБЗИР
ЧИНИОЦИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
При изради ове стратешке процене анализирани су могући утицаји на природне
чиниоце, стечене и створене карактеристике простора, а посебно и евентуални утицаји
антропогених и природних чинилаца на планска решења и активности. Водећи рачуна
о еколошком капацитету посматраног простора неопходно је примењивати показатеље
оптерећености животне средине.
У урбанистичком планирању се најчешће срећемо са делимично или потпуно
антропогено измењеним еко-системима, па је важно у ПДР анализирати следеће
природне и антропогене чиниоце животне средине:
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микроклиматски
орографски
Природни
чиниоци

едафски
геолошки и
сеизмолошки

ваздух
земљиште
Антропогени
чиниоци

воде подземне
и површинске

Конц. загађујућих материја
Конц. загађујућих материја
Конц. загађујућих материја

подземне)
бука
јонизујуће и
нејонизујуће зрачење

Одређив. граничних нивоа
Ниво
зрачења

У овој стратешкој процени разматрани су сви наведени природни чиниоци и њихов
потенцијални утицај као ограничавајућих услова на предвиђена планска решења.
Такође су разматрани и антропогени чиниоци за које смо имали одговарајуће податке.
За процену утицаја антропогених чинилаца, најчешће се користе подаци о:
концентрацијама органских и неорганских полутаната и упоређују са нормираним
вредностима (GV, GVE, MDK и др.).
Свака процена утицаја, заснована само на оваквим поређењима, делимично је
инсуфицијетна из следећих разлога:
непостојање довољно релевантних података о присутним органским и
неорганским микрополутантима;
присуство штетних и опасних материја за које нису одређене максимално
дозвољене концентрације;
присуство канцерогених, условно канцерогених и коканцерогених материја које
уопште не би требале да се нађу у животној средини;
недовољно познавање хемизма (трансформације, разградње и комбинације)
појединих комплексних загађујућих материја;
нормативима нису узети у обзир познати и потенцијални адитивни, кумулативни,
и синергистички ефекти, као и феномени биокумулације и биомагнификације
при дуготрајној експозицији ниским концентрацијама.
Ово су разлози за коришћење „кор” индикатора, јер они делимично ублажавају и
превазилазе ове недостатке, па су у овој стратешкој процени они и примењени.
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V.5. НАЧИН НА КОЈИ СУ ПРИ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА УЗЕТЕ У ОБЗИР
КАРАКТЕРИСТИКЕ УТИЦАЈА
Главни негативни утицаји на простору ПДР потицаће од интензивирања путничког и
теретног саобраћаја улицом Тошин бунар, док су емисије из ложишта стамбених и
пратећих објеката од мањег значаја.
Процена ефеката идентификованог утицаја врши се на основу осетљивости локације и
величине утицаја.
Величина утицаја се процењује на основу следећих параметара: трајање утицаја,
просторни обухват, вероватноћа појаве и реверзибилност утицаја, као и поређења са
стандардима и стручним критеријумима.
Сензитивност локације се одређује на основу експониране популације (близина,
бројност, вулнерабилност), биолошких карактеристика, особина тла, геоморфологије,
близине аквифера, водних токова, присуства архитектонских и историјских споменика,
заштићених станишта, предела итд.
Значај неког утицаја се одређује интеракцијом величине и сензитивности, што је
илустровано на следећем графикону.
Графички приказ процене значаја неког утицаја

Величина
Велика

Умерена

Мала

Занемарива

Висока

Осетљивост Средња
Ниска
Занемарива

Генерално посматрано, осетљивост локације је ниска, а величина утицаја током
реконструкције саобраћајнице и објеката инфраструктуре биће ограниченог трајања и
домета, пролазног карактера и умереног интензитета.
Код процене будућих утицаја, везано за саобраћај на реконструисаној улици Тошин
бунар, мора се узети у обзир неколико чињеница:
- пораст броја возила у Тошином бунару и саобраћајницама са којима се укршта,
- стални пораст цене нафте и деривата,
- значајне промене у погону саобраћајних средстава (етанол, биодизел, електро и
хибридни погон и сл.),
- све строжији прописи емисије издувних гасова, честица и нивоа буке из
аутомобилских мотора и
- формирање зеленог заштитног појаса дуж саобраћајница, као и озелењавање у
оквиру појединих парцела у зони.
Из наведених разлога процењује се да ће емитовано аерозагађење и бука из моторних
возила бити нешто већи него што су данас, али интензитет будућих утицаја неће бити
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значајан, а искључује се могућност појаве негативних здравствених ефеката код
становника у околним објектима.
Напомињемо да чак и прекорачење MDK не значи да ће доћи и до погоршања
здравственог стања и појаве симптома специфичних за одређену загађујућу материју,
јер се при одређивању MDK токсичних материја у појединим медијумима животне
средине (ваздух, вода) у обзир узима претпоставка да уношење нормиране дозе током
животног века неће довести до настанка било каквих здравствених последица.
Код одређивања MDK у обзир се узима „фактор сигурности” који је 10-1000 пута већи
од MDK, зависно на којим организмима је вршено тестирање и на основу којих
података се доносе закључци.
У удесним ситуацијама узето је у обзир да је некада након санације потребно
предузети и посебне мере рекултивације.
Од опасних материја биће присутни само продукти сагоревања фосилних горива у
моторима са унутрашњим сагоревањем, али регистроване концентрације неће
доводити до значајнијих кумулативних ефеката.
Проблем адитивних и синергистичких ефеката је врло сложен, јер само за мали број
хемикалија и физичких штетности постоје егзактни подаци о негативним ефектима на
људско здравље, код њиховог удруженог деловања.
У наредној табели су упоредно приказане неке од најчешћих и најкарактеристичнијих
загађујућих материја у комуналној средини и њихови главни негативни ефекти.
Табела V.5.1. Дејство загађујућих материја на животну средину и људе

Загађујућа материја
Оксиди
угљеника

Становништво
размена кисеоника,
нервни систем

Негативни утицај на
Вегетацију
појачана
фотосинтеза

неки су
канцерогени

некроза цветова и
лишћа

Сумпорни
оксиди

респираторни
систем
респираторни
систем

оштећење лишћа,
некроза
разградња
хлорофила

Формалдехид

респираторни систем

оштећење лишћа

Честице

респираторни
систем

смањење
асимилације

Угљоводоници
Aзотни оксиди

Глоб. промене
феномен
стаклене баште
феномен
стаклене баште
киселе кише
киселе кише

формирање
седимента
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VI. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НА
НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину је урађен у складу са
одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС”'
бр.135/04).
Плански основ за одобравање будућих развојних пројеката и изградњу нових објеката
на обухваћеној територији је План детаљне регулације. Извод из Плана детаљне
регулације, у складу са Законом о планирању и изградњи, представљаће основ за
израду техничке документације.

VI.1. ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
У разради ПДР, према Закону о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”,
бр. 135/04 и 36/09) и Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја (Листа 1) и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину (Листа 2) („Сл. гласник РС”, бр. 114/08), инвеститори су дужни да се
обрате, пре подношења захтева за издавање одобрења за изградњу објеката,
надлежном органу за послове заштите животне средине општине или града. Надлежни
орган ће одлучити о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину,
односно донети Решење о потреби израде или ослобађању од израде студије Процене
утицаја. Студија о процени утицаја израђује се на нивоу идејног пројекта и саставни је
део пројектне документације.
Уколико у оквиру територије обухваћене Планом детаљне регулације буду предвиђени
и поједини садржаји у којима ће се користити опасне материје, за њихову градњу је,
зависно од врсте и количине опасних материја потребно затражити мишљење
Министарства надлежног за послове заштите животне средине, да ли је потребна
израда процене ризика и прибавити одговарајуће сагласности од надлежног органа.
Генералне смернице за израду будућих студија о Процени утицаја на животну средину
су следеће:
усагласити
детаљна
инжењерско-геолошка
истраживања
терена
са
карактеристикама објеката и специфичностима терена,
анализирати могуће удесне ситуације и евентуалне последице,
предвидети озелењавање где то услови дозвољавају,
прописати детаљне мере заштите животне средине и
дефинисати мониторинг животне средине.
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VII. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА
VII.1. ПРЕДЛОГ ИНДИКАТОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Избор индикатора базиран је на подацима добијеним идентификацијом постојећих и
будућих извора загађивања у границама ПДР и непосредном окружењу, и анализом
стечених и створених услова животне средине.
Праћење утицаја реконструисане саобраћајнице представља обавезу надлежних
органа Града.
Избор индикатора мониторинга се везује само за конкретне изворе загађења, а будући
да је на простору ПДР то доминантно саобраћај број индикатора је мали.
Индикатори притиска треба да обухвате следеће:
Емисију у ваздух не треба пратити јер су моторна возила доминантни извор, а
индивидуална ложишта у домаћинствима су малог капацитета. Према Уредби о
граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Сл. гласник
РС”, бр. 71/2010), ови субјекти немају обавезу мерења емисије.
Испуштање отпадних и атмосферских вода у канализацију:
- pH вредност
- електропроводљивост
- суви остатак
- масти и уља
- суспендоване материје
- ХПK
- БПK5
- детерџенти
- амонијум јон
- нитрити
- нитрати
Контрола буке при техничком прегледу возила
граничне вредности за сваку врсту и категорију возила

-

Чврсти отпад
- карактеризација отпада из занатских објеката
Праћење индикатора притиска је законска обавеза власника извора загађивања.
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Индикатори експозиције обухватају податке који се добијају мерењем имисије,
односно концентрације загађујућих материја у ваздуху, као и нивоа буке:
Утицај саобраћајнице (бука и аерозагађење) треба да се контролише на вишем
нивоу и представља обавезу надлежних органа Републике и Града.
Прати се ниво буке према зони намене.
- граничне вредности за дан, вече и ноћ
Концентрација загађујућих материја у амбијенталном ваздуху:
CO
SO2
NOx
суспендоване честице ПМ 2,5
VOC

-

Индикатори за праћење загађења подземне воде су:
тешки метали
укупни угљоводоници
угљоводоници нафтног порекла

-

Нису одређени индикатори за праћење стања загађености земљишта јер ће се
оно пратити преко садржаја подземних вода.
Анализом положаја будућих извора нејонизујућег зрачења (трафо станице) и
њихових карактеристика, констатује се да није потребно одређивати индикаторе
за праћење стања животне средине, већ само поштовати безбедносна
удаљења, јер се нивои нејонизујућег зрачења налазе у дозвољеним границама.
Праћење индикатора експозиције je законска
самоуправе.

обавеза Републике

и локалне

VII.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА
Прaвa и обaвезе републичких оргaнa и оргaнa града и локaлне самоуправе зaдужених
зa зaштиту животне средине јaсно су дефинисaни у: Зaкону о зaштити животне средине
(„Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), члaнови 69-77, Зaкoну o управљању отпадом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09), Закону о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09),
Закону о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09), Закону о заштити од буке у
животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09), Закону о амбалажи и амбалажном
отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/09), Закону о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл.
гласник РС”, бр. 36/09), Закону о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној
сигурности („Сл. гласник РС”, бр. 36/09) и Закону о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10).
Нaведени Зaкони прописују и обaвезе оних који потенцијално могу да угрозе животну
средину, као и обавезе овлашћених и акредитованих устaновa које се бaве контролом
квaлитетa животне средине.

56
ЦЕП, Центар за планирање урбаног развоја

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР ОД ИВИЋЕВЕ УЛИЦЕ ДО АУТОПУТА
Градске општине Земун и Нови Београд

VII.3. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ АКЦИДЕНТНИХ
СИТУАЦИЈА
На простору обухваћеном ПДР не очекују се значајнији негативни утицаји у нормалним
ситуацијама. Појава негативних утицаја на непосредно окружење може настати само у
екстремним случајевима, али је вероватноћа појаве ових ситуација веома мала.
Као екстремне случајеве сматрамо:
- хаварију возила које транспортује опасне материје,
- земљотрес максималног интензитета за ово подручје,
- пожар у трговачким или занатским објекатима који поседују опасне материје
(боје, лакови, кућна хемија и сл.).
Улицом Тошин бунар од опасних материја транспортују се деривати нафте и ТНГ, па је
могућа појава цурења услед квара на вентилима или изливања у случају хаварије
цистерни.
Возач је у обавези да пријави МУП настали инцидент, позове другу цистерну за
претакање горива и предузме мере за заустављање даљег цурења и спречавање
ширења проливеног горива до доласка интервентне јединице за удесне ситуације и
мобилне екотоксиколошке јединице. Уколико није могуће спречити ширење, гориво
треба усмерити ка најближем сливнику на саобраћајници.
Ниво
неопходних
превентивних
мера,
посебно
грађевинско-техничких
организационих, одређује вероватноћа настанка непредвиђеног догађаја.

и

У случају земљотреса максималног интензитета за ово подручје, може доћи до
оштећења објеката инфраструктуре (гасовод, канализација), која могу изазвати
озбиљније угрожавање животне средине, али локалног карактера.
Мере заштите од пожара се посебно пажљиво и детаљно планирају, а при уређењу
простора је потребно водити рачуна о могућности приступа ватрогасних екипа, тј.
постојању и одржавању противпожарних путева, као и спољњој и унутрашњој
хидрантској мрежи, врсти и распореду приручних и стабилних апарата и система за
гашење пожара, начину сигнализације и обавештавања у случају пожара, личним
заштитним средствима и сл.
Код пожара у магацинима продавница, сервисима и занатским објектима, зависно од
врсте робе која се складишти или користи, настају и токсични гасови због непотпуног
сагоревања. У случају непоштовања мера заштите и не коришћења личних заштитиних
средстава ови гасови могу угрозити непосредно окружење запаљеног објекта, односно
ватрогасце и раднике ангажоване на гашењу пожара.
Хитне интервенције на гашењу пожара уз санацију оштећених објеката инфраструктуре
и деконтаминацију загађеног простора су главне мере коју би требало предузети, како
би неповољни ефекти били ограниченог домета и не би изазвали веће материјалне
штете и угрозили животну средину. Наравно, подразумева се заустављање саобраћаја
и евакуација свих присутних из угрожене зоне, као и медицинско збрињавање
евентуално повређених.
Неповољне ефекте по животну средину могу имати и: оштећења и кидања
високонапонских електричних водова, због могућности настанка пожара, оштећења
магистралних водова водоводне мреже која могу довести до плављења подземних
нивоа објеката, као и канализационе мреже, због изливања загађених санитарних
отпадних вода и загађивања земљишта и подземних вода.
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Природне катастрофе се не могу предвидети, али се пројектују превентивне мере на
основу могућих неповољних сценарија, а објекти се пројектују и граде поштујући:
- геотехничке карактеристике тла
- сеизмичност тла
- меродавне падавине више деценијског повратног периода
- услове противпожарне заштите
Мишљења смо да је настанак неочекиваних негативних догађаја, са последицама које
ће утицати на животну средину, средње вероватан и локалног карактера, с обзиром да
се мере превенције настанка и санације последица морају пажљиво анализирати и
реализовати у свим фазама планирања и изградње.

58
ЦЕП, Центар за планирање урбаног развоја

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР ОД ИВИЋЕВЕ УЛИЦЕ ДО АУТОПУТА
Градске општине Земун и Нови Београд

VIII. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10) дефинисан је начин одлучивања о Извештају о стратешкој процени
утицаја на животну средину и редослед активности.
Учешће заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење о
Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину у року од 30 дана,
дефинисано је чланом 18, наведеног Закона. Орган надлежан за припрему ПДР
обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени (члан 19),
пре упућивања захтева за добијање сагласности на предметни Извештај. У складу са
Законом којим се уређује поступак доношења ПДР, орган надлежан за припрему плана
обавештава јавност о начину и роковима за увид у садржину Извештаја и достављање
мишљења, као и времену и месту одржавања јавне расправе.
Позитивно је да на простору ПДР нема евидентираних природних и културних добара,
индустријских и рударских објеката, као ни „вулнерабилних објеката”, који би наметали
одређена ограничења.
При одлучивању узети су у обзир величина и значај могућих негативних и позитивних
утицаја предложених планских решења, укључујући вероватноћу настанка, просторни
обухват, дужину трајања, учестаност понављања, интензитет и евентуалне
кумулативне и синергетске ефекте.
Од посебне је важности адекватно и „транспарентно” укључивање свих
заинтересованих страна (инвеститора, надлежних државних органа, локалних
самоуправа, невладиних организација и становништва) у процес доношења одлука о
предложеним мерама заштите животне средине и здравља експониране популације.
Кроз издавање услова и мишљења, као и консултацијама и путем презентација у свим
фазама израде и разматрања стратешке процене обезбеђује се учешће надлежних
органа и организација Учешће заинтересоване јавности и невладиних организација
обезбеђује се путем средстава јавног информисња и у оквиру јавног излагања ПДР.
Орган надлежан за припрему Плана израђује извештај о учешћу заинтересованих
органа и организација и јавности који садржи сва мишљења о Стратешкој процени
утицаја, као и мишљења изјављених у току јавног увида и јавне расправе о Плану
детаљне регулације. Извештај о СПУ доставља се заједно са извештајем о стручним
мишљењима и јавној расправи органу надлежном за заштиту животне средине на
оцењивање. На основу 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 детаљне регулације заједно са Извештајем о стратешкој
процени утицаја на животну средину, надлежном органу на одлучивање.
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IX. КОРИШЋЕНА МЕТОДОЛОГИЈА И ТЕШКОЋЕ
У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10) захтева укључивање најширих аспеката животне средине у процесе доношења
планова и програма чије стратешке одлуке тангирају и питања животне средине.
Дефинисао је садржај, а донекле и основни методолошки приступ за израду стратешке
процене. Специфичности предметног ПДР условиле су да се садржај стратешке
процене у одређеној мери модификује и прилагоди основним карактеристикама ПДР и
окружења, али да обухвати све потребне сегменте дефинисане Законом.
Протокол о стратешким анализама утицаја (Конвенција из Кијева 2003.), потенцира да
је основни циљ израде СПУ – заштита животне средине и здравља становништва,
па су приказани и индикатори здравственог стања.
Основни методолошки приступ израде СПУ се може шематски, најједноставније
приказати на следећи начин:

СКРИНИНГ
ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА ПРОЦЕНЕ

ДЕФИНИСАЊЕ ГЛАВНИХ ПРОБЛЕМА

ПРОЦЕЊИВАЊЕ УТИЦАЈА

САГЛЕДАВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА

ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРА

РЕВИЗИЈА

УСВАЈАЊЕ
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IX.1. ПРИМЕЊЕНИ МЕТОД ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА
Законом о стратешкој процени утицаја (чланови 8-22), дефинисан је начин и поступак
процењивања утицаја појединих садржаја планског документа на животну средину.
У изради овог документа коришћена је методологија вишекритеријумске експертске
евалуације и примењен је метод развијен у оквиру научног пројекта „Методе за
стратешку процену животне средине у планирању просторног развоја”.
Поштујући опште принципе, методолошки поступак израде СПУ одвијао се фазно.
•

Полазним основама стратешке процене обухваћени су: предмет и просторни
обухват, циљеви и метод рада, правна, планска и документациона основа.

•

Анализирањем постојећег стања и квалитета појединих сегмената животне
средине на предметној локацији, кроз разматрање природних услова и оцену
степена загађености ваздуха, земљишта и подземних вода, угрожености буком,
на основу расположивих релевантних података добијених од меродавних,
акредитованих институција, као и резултата циљаних испитивања.

•

Проценом могућих негативних утицаја на животну средину и здравље
становништва на основу података о степену загађености сегмената животне
средине, научних сазнања и литературних података о ефектима појединих
загађујућих материја, и процењеном здравственом и еколошком ризику.

•

Предлагањем мера за спречавање и ограничавање негативних утицаја у току
спровођења и реализације плана, мера за унапређење стања животне средине
и мера за праћење стања животне средине које обухватају и предлог
одговарајућих индикатора: притиска, стања, изложености и ефеката.

Стратешка процена утицаја је рађена паралелно са фазама израде ПДР и стално су
усаглашавана планска решења са уоченим потенцијалним проблемима и могућим
негативним утицајима. Резултат усаглашавања је да на простору ПДР предвиђени
садржаји и активности неће битније утицати на животну средину.
Предлог мера за спречавање и ублажавање негативних утицаја реконструкције
саобраћајнице гарантује висок степен заштите свих сегмената животне средине, током
реализације планског документа и будућег коришћења предметног простора.
Специфичност предметног ПДР, с обзиром да се ради о прометној градској
саобраћајници, је да се значајнији негативни утицаји углавном могу јавити уколико се
не поштују предвиђене мере заштите или у случају удесних ситуација.
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График IX.1. Процедура и методологија израде извештаја о СПУ

УТВРЂИВАЊЕ
ОБУХВАТА СПУ

Преглед садржаја и циљева
плана детаљне регулације

Однос са другим
плановима, стратегијама и
програмима

Приказ стања животне средине
на подручју плана

Одређивање циљева СПУ
и избор индикатора

Идентификација проблема
животне средине на подручју
плана

Приказ варијантних решења

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА
ЦИЉЕВЕ СПУ

Процена утицаја сектора
плана и варијантни

Квалитативни метод
процене утицаја

Поређење варијантни и
образложење избора
најповољнијих решења

Утврђивање мера за
ограничавање утицаја

Евалуација карактерист. и значаја
утицаја планских решења

Семиквантитативан
метод

Смернице за процене утицаја на
нижим хијерархијским нивоима

УТВРЂИВАЊЕ ЦИЉЕВА И
ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА
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IX.2. ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
Јединствена методологија за израду стратешке процене утицаја не постоји, а нису
познати ни тачна намена и капацитети будућих објеката дуж саобраћајнице па су
консултовани стручњаци различитих области како би се:

-

извршила анализа, процена и евалуација планских решења у контексту заштите
животне средине и реализације циљева одрживог развоја и

-

применио адекватан модел за израду стратешког документа за заштиту животне
средине.

Олакшавајућа околност при изради стратешке процене је била доступност података о
степену загађености животне средине у непосредном окружењу ПДР, (извештаји ГЗЗЈЗ
о квалитету животне средине на територији Београда, публикација: „Квалитет животне
средине у граду Београду у 2010. години” и „Еколошки атлас Београда”).
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X.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Планом детаљне регулације испоштоване су све одредбе Генералног плана Београда
2021, као и услови надлежних органа и институција, који се односе на посматрани
простор.
Изради Плана детаљне регулације било је неопходно посветити посебну пажњу, јер је
простор уз саобраћајницу веома атрактиван а недовољно искоришћен, са
инфраструктуром недовољног капацитета која ограничава његов развој.
На простору ПДР-а присутни су неповољни природни услови (висок ниво подземних
вода, склоност терена ликвефакцији, недостатак зеленила), као и створени услови
(недостатак или лоше стање објеката комуналне инфраструктуре, мала пропусност
саобраћајнице), па додатне мере опреза нису биле на одмет, како би били сигурни да
предвиђена изградња на Планом обухваћеном простору неће довести до погоршања,
већ до побољшања постојећег стања животне средине.
Такође је узето у обзир да се простор обухваћен ПДР налази у границама некрополе
Античког Таурунума који је проглашен за археолошко налазиште и да се непосредно уз
границу ПДР налазе Евангелистичка црква и кућа инж. Павла Хорвата која су
проглашена за културна добра.
Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног
плана је сагледавање могућих значајних негативних утицаја планских решења на
квалитет животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихово смањење,
односно довођење у границе дефинисане прописима. Да би се постављени циљ могао
остварити, потребно је било претходно сагледати постојеће стање животне средине и
Планом предвиђене активности.
Уколико се ПДР не донесе и одржи се постојеће стање очекују се само негативни
ефекти док се у варијанти имплементације ПДР очекују бројни позитивни ефекти на
животну средину, што је описано у поглављу I.7. Разматрана варијантна решења.
Извештај о стратешкој процени утицаја који се радио за ниво ПДР дао је оцену о
прихватљивости појединих планских решења. Већи ниво прецизности и детаљно
анализирање појединачних објеката и њихових утицаја на животну средину, биће
анализирано и квантификовано у оквиру Процена утицаја појединачних објеката и
пројеката на животну средину.
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XI. КОРИШЋЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У изради стратешке процене, поред наведеног ПДР, коришћени су подаци преузети из
расположиве документације прибављене у сарадњи са релевантним институцијама,
стручне литературе, као и позната страна и домаћа искуства. На овај начин
прикупљали смо податке о клими, природним и створеним карактеристикама,
становништву, стању природних и културних добара, као и друге податке из
расположиве документационе основе као што су:
- Национални програм заштите животне средине, Министарство животне средине
и просторног планирања, 2010;
- Генерални план Београда 2021 („Сл. лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05,
34/07 и 63/09);
- Пројекат детаљних истраживања терена за израду геотехничке документације за
потребе Техничке документације – Идејног пројекта саобраћајнице Тошин бунар, од
Аутопута до Ивићеве улице у Земуну са припадајућом инфраструктуром, Геоалфа
д.о.о. 2006;
- Идејни пројекат саобраћајнице Тошин бунар од аутопута до Ивићеве улице у
Земуну, Хидропројект-саобраћај а.д., 2007;
- Квалитет животне средине у граду Београду у 2010. години, Секретаријат за
заштиту животне средине, 2011;
Такође су коришћени и ниже наведени прописи:
1. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.
135/2004);
2. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и
36/2010);
3. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11 и 121/12);
4. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009);
5. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010);
6. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС”, бр. 92/2010);
7. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(„Сл. гласник РС”, бр. 92/2010);
8. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009);
9. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник
РС”, бр. 56/10);
10. Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010);
11. Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.
гласник РС”, бр. 35/2011);
12. Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник
РС”, бр. 74/2011);
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13. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник
РС”, бр. 50/2012);
14. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ”, бр. 42/1998);
15. Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите
изоришта водоснабдевања („Сл. гласник РС”, бр. 92/2008);
16. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009);
17. Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама
извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009);
18. Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС”,
бр. 104/2009);
19. Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Сл. гласник
РС”, бр. 36/2009);
20. Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/2009);
21. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и
88/2010);
22. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
(„Сл. гласник РС”, бр. 75/2010);
23. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу
буке („Сл. гласник РС”, бр. 72/2010);
24. Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима
за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду
ремедијационих програма („Сл. гласник РС”, бр. 88/2010);
25. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009);
26. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Сл.
гласник РС”, бр. 71/2010);
27. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник
РС”, бр. 11/2010 и 75/2010);
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