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1. УВПДНИ ДЕП 

 

1.1. Пбраћаое градпнашелника 

 

 
 

 У жељи да прпблеме у пбласти защтите живптне  
средине сагледа у целпсти и стратещки приступи оихпвпм 
рещаваоу, Градска управа града Ппжаревца прекп Службе 
за защтиту живптне средине је уз експертску ппмпћ 
Прпјекта MSP IPA 2007, кпји финансира ЕУ и щирпке 
партнерске ппдрщке институција и прганизација на 
лпкалнпм нивпу, приступила изради специјализпванпг 
дпкумента Прпграма защтите живптне средине града 
Ппжаревца.  
  
  

 Свесни да нас у будућнпсти пшекују велики изазпви у пвпј пбласти, пре свега дпстизаое 
стандарда у пбласти защтите прирпдних ресурса, управљаоа птпадпм, защтите ваздуха, 
земљищта и впде, пдлушили смп да направимп акципни план. 
  
 На пснпву прпцене стаоа живптне средине су пдређени припритетни прпблеми и 
дефинисане кпнкретне активнпсти у циљу унапређеоа живптне средине на теритприји града 
Ппжаревца. Сматрамп да је једнакп важнп ппдстицаое екплпщких иницијатива на лпкалнпм, 
регипналнпм и наципналнпм нивпу, јер су питаоа защтите живптне средине универзална и не 
ппзнају административне, теритпријалне нити билп какве друге границе и ппделе. 
 

  Када ппсматрамп тему, сви смп пвде заинтереспване стране. Затп се захваљујем свима 
кпји су дали дппринпс у изради дпкумента и ппзивам све пстале да се укљуше у оегпву 
реализацију, јер све велике прпмене ппшиоу малим кпрацима кпје би требалп да ушинимп у 
неппсреднпм пкружеоу, у свпм двприщту, свпјпј улици, у заједници у кпјпј живимп. 
  

 
 

ГРАДПНАЧЕЛНИК ГРАДА ППЖАРЕВЦА 
 

                                                                          Мипдраг Милпсављевић, дипл.правник 
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1.2. Стратегија защтите живптне средине – СЛПР метпдплпщки пквир 

 

 У жељи да прпблеме из пбласти живптне средине сагледа у целпсти и да стратещки 

приступи оихпвпм рещаваоу Град Ппжаревац приступип је изради прпграма защтите живптне 

средине за перипд пд 2012 дп 2022. Гпдине. У тпм циљу, Град је, 15. децембра 2010. гпдине у 

Бепграду, пптписап Мемпрандум п разумеваоу са Прпјектпм Ппдрщке ппщтинама ИПА 2007, 

кпјим су дефинисани детаљи пружаоа технишке ппдрщке прпцесу израде Прпграма защтите 

живптне средине града Ппжаревца. На пснпву Мемпрандума кпнсултанти прпјекта у пунпј 

сарадои са заппсленима у Градскпј управи пружали су ппмпћ у изради Прпграма защтите 

живптне средине на пснпву СЛПР метпдплпщкпг пквира. 

 СЛПР (Стратегија лпкалнпг пдрживпг развпја) метпдплпщки пквир креиран кап резултат 

прпјекта Еxhange 2 (2008–2010. гпд.) у циљу метпдплпщке стандардизације прпцеса стратещкпг 

планираоа за пптребе Сталне кпнференције градпва и ппщтина и лпкалних сампуправа у 

Србији. Једна пд пснпвних карактеристика метпдплпгије јесте да је прпцес израде стратещких 

планпва на лпкалнпм нивпу заснпван на партиципативнпм приступу, щтп ппдразумева 

директну укљушенпст свих јавних и приватних заинтереспваних страна у тпку трајаоа 

целпкупнпг прпцеса. Партиципативни приступ у изради Прпграма се не пднпси самп на 

заједнишку израду стратещкпг дпкумента и акципнпг плана, негп пмпгућује щире ушещће 

заједнице у идентификацији, активираоу и кппрдинацију партнерстава за имплементацију 

ппјединих активнпсти и прпјеката. 

 Прпграм защтите живптне средине развијан је на пснпву ппстпјећег закпнскпг и 

стратещкпг пквира  на наципналнпм, регипналнпм и лпкалнпм нивпу. Прпграм је усклађен са 

Наципналним прпгрампм за защтиту живптне средине 2010.гпдине, Наципналнпм стратегипјпм 

за укљушиваое Републике Србије у Механизам шистпг развпја из 2010.гпдине кап и 

Наципналнпм стратегијпм пдрживпг развпја из 2008.гпдине, али и развијене Стратегије 

лпкалнпг пдрживпг развпја града Ппжаревца, 

усвпјене пд стране Скупщтина града Ппжаревца, на 

седници пдржанпј 10.04.2009. гпдине. 

 Прпцес израде Прпграма защтите живптне 

средине текап је у пет главних фаза приказаних 

сликпм 1. Кпје би требалп да се ппнављају у 

десетпгпдищоем циклусу.  Тпкпм припремне фазе 

Скупщтина града Ппжаревац дпнела је пдлуку п 

иницираоу прпцеса израде Прпграма защтите 

живптне средине; именпвани су кппрдинатпр и 

кппрдинаципни тим; идентификпване су 

заинтереспване стране и фпрмирана је и радна група. 

                                                                                                  Слика 1. Фазе прпцеса израде Прпграма 

 У другпј фази израде прпфила сектпра идентификпванп је двадесет индикатпра защтите 

живптне средине и птппшеп је прпцес прикупљаоа ппдатака за израду анализе сектпра защтите 

живптне средине. Радпм радне групе идентификпвани су припритети, стратещки и специфишни 

циљеви. Дефинисана је и визија сектпра защтите живптне средине. Накпн фазе израде 

стратещкпг пквира дефинисани су и прпјекти и развијен је акципни план за реализацију 

Стратегије за перипд пд наредних пет гпдина.  
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 Приликпм фазе припреме спрпвпђеоа дефинисани су механизми мпнитпринга и 

евалуације. 

 Прпграм защтите живптне средине Града Ппжаревца  рађен је у циљу утврђиваоа 

тренутнпг стаоа живптне средине у ппщтини, утврђиваоa жељенпг стаоа живптне средине у 

перипду пд десет гпдина и нашина кпјима се жељенп стаое мпже ппстићи.  

 

2. ППШТЕ П ГРАДУ ППЖАРЕВЦУ 

2.1. Гепграфски и административни пплпжај 

 

Град Ппжаревац се налази у 

истпшнпм делу Србије, на псамдесетак 

килпметара југп-истпшнп пд Бепграда, 

у седищту плпднпг Стига, између три 

реке:  Дунава, Велике Мправе и 

Млаве. 

Теритприја града Ппжаревца 

прпстире се на ппврщини пд 481 км2, у 

25 сепских и 2 градска насеља 

(Ппжаревац и велики енергетски 

центар Кпстплац). Град је какп 

привредни и културни, такп и 

административни центар и седищте 

Бранишевскпг управнпг пкруга, а теритпријалнп се дпдирује са градпм Смедеревпм, ппщтинама 

Великп Градищте, Малп  Црниће, Жабари и са ппщтинама Кпвин и Бела Црква на северу. 

Гепграфски пплпжај, лпкација и прирпдни фактпри, дппринели су да теритприја града 

Ппжаревца буде увек атрактивна за насељаваое станпвнищтва (трећа престпница за време 

владавине кнеза Милпща ). 

Захваљујући гепграфскп – стратещкпм пплпжају и кпнфигурацији терена, прекп 

теритприје града развијала се сапбраћајна мрежа, такп да су данас на ппдрушју града 

Ппжаревца, псим ваздущнпг, заступљени сви видпви сапбраћаја. Друмски сапбраћај пдвија се 

на магистралним, регипналним и лпкалним путевима. Најзнашајнији путни правац представља 

магистрални пут М-24 (веза са аутп-путем Бепград-Нищ, пд скретаоа дп сампг града има пкп 20 

км) , и М-25.1 ( Ппжаревац-Гплубац-Кладпвп ). 

Град Ппжаревац је административнп и пплитишки прганизпван са две градске ппщтине: 

Градску ппщтина Ппжаревац кпју шине Лушица. Пругпвп, Ппљана, Брадарац, Бубущинац, 

Маљуревац, Дрмнп, Клишевац, Решица, Братинац, Набрђе, Троане, Баре, Касидпл, Бераое, 

Ћирикпвац, Драгпвац, Дубравица, Брежане, Живица, Батпвац, и Градску ппщтину Кпстплац кпју 

шине Кпстплац, Селп Кпстплац, Кленпвник, Петка, Пстрпвп. 

2.2. Демпграфска слика 

Град Ппжаревац прпстире се на ппврщини пд 481 км2, щтп представља 0,54% пд укупне 

теритприје Републике Србије. Према првим резултатима ппписа станпвнищтва из 2011. Гпдине 

на теритприји града Ппћаревца живи 74.070 станпвника щтп је за пкп 800 станпвника маое у 

пднпсу на пппис из 2002.гпдине. Пд пвпг брпја, у сампм граду Ппжаревцу живи 60.466 
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станпвника, щтп изнпси пкп 80% пд укупнпг брпја станпвника. Густина насељенпсти изнпси 152 

станпвника на км2. Пд укупнпг брпја станпвника, 8,59% шини ппљппривреднп/сепскп 

станпвнищтвп.  

Кретаое станпвнищтва на ппдрушју града карактерищу: низак наталитет, ппвећаое 

стппе мпрталитета и миграципни прпцеси. 

Негативан прирпдни приращтај, пад стппе фертилитета, миграципни прпцеси, 

демпграфскп пражоеое руралнпг ппдрушја града Ппжаревца, неппвпљна старпсна структура 

активнпг станпвнищтва, јаснп указују да сви аспекти радне снаге у нареднпм перипду мпгу 

представљати један пд прпблема и једнп пд знашајних пгранишеоа развпју града.  

 

Према званишним 

статистишким ппдацима, на 

теритприји ппщтине у 2000. гпдини, 

билп је 28.064 стана ппврщине 

1.970.873 m2, у кпјима живи 84.678 

станпвника, пднпснп 24.837 

дпмаћинстава. Најзаступљенији су 

двпспбни станпви, кпји у укупнпм 

брпју ушествују са 34,8 %. 

 

 

Стамбени фпнд Града представља углавнпм индивидуална изградоа. На теритприји 

Града налази се пкп 5500 избеглих, прпгнаних и расељених лица. Пва лица смещтена су у 

приватнпм смещтају, јер не ппстпје прганизпвани кплективни смещтаји. 

 

2.3. Прирпдни ресурси 

У кприщћеоу прирпдних ресурса евидентни су сукпби интереса између две, у пснпви 

супрпстављене делатнпсти : рударства и ппљппривреде. 

Лигнит (нискпкалпришни угаљ) представља најважнији енергетски пптенцијал Републике и 

имаће дпминантну улпгу у енергетици у дугпрпшнпм перипду. Кпстплашки басен има 4 

лигнитска слпја калпришне вреднпсти пд 6045 – 8374 KJ/kg (за гаранцијскп гпривп узета је 

вреднпст 7327 KJ/kg). 

 Пд два некада активна  ппврщинска кппа : Дрмнп и Ћирикпвац (кпји се састпјап пд два 

ппља Кленпвник и Ћирикпвац), данас је активан самп ппврщински кпп Дрмнп. 

 Дпсадащоим истражним радпвима пткривена су три нафтнп - гасна ппља: Маљуревац-

Бубущинац, Брадарац-Маруљевац и Пстрпвп 1. У нареднпм перипду планирају се даљи и 

пбилнији истражни радпви на пткривеним лежищтима нафте и гаса, кап и на изналажеоу нпвих 

резерви. На лпкацијама Бубущинац и Братинац планира се бущеое десет бущптина. 
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 У дпсадащоем перипду, на теритприји града Ппжаревца, нису регистрпване ппјаве 

металишних сирпвина. Пд неметалнишних сирпвина најзнашајнија су налазищта за индустрију 

грађевинскпг материјала  и тп: налазищте глине, кварцнпг песка, щљунка и песка дуж тпкпва 

Велике Мправе и Дунава. Сагпреваоем угља у термпелектранама настаје електрпфилтерски 

пепеп за израду грађевинскпг материјала. Прпцеоује се да је гпдищоа прпдукција пепела 2 

милипна тпна. 

 Највреднији пптенцијал ппщтине представља ппљппривреднп земљищте, кпје пбухвата 

73,6 % укупних ппврщина, у шијпј структури препвлађују пбрадиве ппврщине (97,8 %). За 

ппљппривредну прпизвпдоу вепма су битне педплпщке карактеристике земљищта. Највећи 

деп земљищта припада плпдним типпвима земљищта (шернпзем, смпница, гајоаша и 

алувијалнп-делувијални нанпси). 

 Впдни ресурси пружају изванредне услпве за развпј туризма , сапбраћаја и рибарства. 

 Ппдрушје Града сирпмащнп је щумама. Укупна ппврщина щума и щумских засада 

заузима 2.176 хектара. Степен щумпвитпсти Града је 4,5%  и далекп је исппд прпсека 

Бранишевскпг пкруга и Републике щтп је ппследица кршеоа щума  за пптребе прпщиреоа 

ппљппривредних ппврщина. 

 Прирпдна разнпврснпст вегетације указује на щирпк избпр биљних врста кпје би 

требалп кпристити у прпщириваоу ппврщина ппд щумама, защтитним и украсним зеленилпм  у 

циљу ппбпљщаоа квалитета живптне средине. 

 Атрактивнпст за развпј пдређених видпва туризма пружају брпјни лпкалитети кпји су 

ппдвргнути закпнскпј защтити: Кпмплекс Љубишевп, предеп ппсебних прирпдних пдлика 

„Пругпвп“. Псим защтићених сппменика прирпде истишу се и други предели ппсебних пблика: 

Маргум, Криваја-Растпва кпса, Растпваша. 

 

2.4. Привреда 

 

Ппжаревац је, какп привредни и културни, такп и административни центар и седищте 

Бранишевскпг управнпг 

пкруга, пд великпг 

знашаја за цеп регипн. 

Најппзнатија је 

прехрамбена фабрика 

Кпнцерна Бамби Банат, 

Привреднп друщтвп 

„Термпелектране и 

кпппви Кпстплац“,  

"Веплија трансппрт" 

(некада ТП " Литас ") и 

Житпстиг. Већи деп 

пстале, некада 

развијене индустрије, 

снажнп је уздрман у 

деведесетим гпдинама прпщлпг века, када је знашајан брпј великих привредних субјеката 

прппап или у великпј мери пслабип.  
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Данас се јавља све вище малих предузећа кпја представљају пкпсницу развпја регипна. У 

Ппжаревцу се такпђе налази велики брпј супермаркета кап щтп су Рпдић, Темпп и Енел.  

Ппжаревац је културни највећи  град тзв. 

щумадијскпг Ппмправља кпје пбухвата 

дплину Велике Мправе. Будући да се 

прпстире на вепма плпднпм земљищту, 

пд ппљппривредних култура највище се 

гаје пщеница, кукуруз, сунцпкрет, 

щећерна репа, впће и ппврће . 

 Ппред ппљппривреде, великп 

бпгатствп ппжаревашкпг краја 

представља налазищте угља у Кпстплцу. 

На ппврщинским кпппвима "Дрмнп", 

"Кленпвник" и "Ћирикпвац" вади се 

угаљ лигнит, кпји се највище кпристи за 

прпизвпдоу струје у кпстплашким термпелектранама. Исппд плпдне земље Стига, налазе се и 

знатне кплишине нафте, кпја се експлпатище са вище бущптина.  

 

3. ИНДИКАТПРИ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

3.1. Прирпда и бипдиверзитет 

3.1.1 Защтићена ппдрушја 
 

 Према распплпживим ппдацима Завпда за защтиту прирпде Србије на теритприји града 

Ппжаревца налазе се 3 защтићена прирпдна дпбра. Штити се ппврщина пд 2ha 50ar 25m2, щтп 

представља минпран удеп защтићених пбласти у пднпсу на наципнални прпсек.  

 Удеп защтићених прирпдних дпбара града Ппжаревца у пднпсу на теритприју Србије је 

0,0000282% (0,00%). Разлпг за пвакав уделп защтићених   ппдрушја Града (маои пд 1%) једним 

делпм лежи у шиоеници да за защтићена дпбра Специјални резерват прирпде - Делиблатска 

пещшара - КП Пстрпвп и Сппменик прирпде - Љубишевп, није пдређена ппврщина защтићенпг 

прирпднпг дпбра. Са друге стране ппврщине защтићених прирпдних дпбра у Братинцу и кпд 

Камене Ћуприје, нису узимане у пбзир приликпм пбрашуна удела, јер су у статусу скидаоа 

защтите збпг изгубљених пснпвних вреднпсти прирпднпг дпбра. 

 У централнпм Регистру защтићених прирпдних дпбара Завпда за защтиту прирпде 

Србије, приказана су самп 2 дпбра кпја се налазе на теритприји града Ппжаревца. 

1. Предеп нарпшите прирпдне леппте „Пругпвп“ - у пквиру атара насеља Пругпвп, 

представља забран ппврщине 2,5 ha, некада га је сашиоавала група пд 20 стабла храста 

лужоака, а тренутнп је виталнп самп 1 стаблп. Данас је делимишнп уређен; 

2. Сппменик прирпде у Љубишеву - представља кпмплекс ппврщине 400 ари. Већина 

бплесних стабала храста лужоака, кпја су се налазила у фази труљеоа, су ппсешена 

1997.гпдине на пснпву пдпбреоа Републишкпг завпда за защтиту прирпде. Ппсађена су 

нпва храстпва стабла, такп да се пвај лпкалитет кпнтинуиранп уређује. Сада је делимишнп 

уређен. 
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3.1.2 Диверзитет врста 
  

Завпд за защтиту прирпде Србије не ппседује систематизпвану и пптпуну структуру 

ппдатака п птицама и лептирима за ппдрушје града Ппжаревца, јер прпписана наципнална 

листа индикатпра защтите живптне средине представља нпвину у систему защтите прирпде. 
 

Ппдаци п прнитпфауни углавнпм су дпбијени пбсервацијпм терена кпју су врщили 

експерти Прирпдоашкпг музеја за пптребе израде Студије п прпцени утицаја на живптну 

средину ппстрпјеоа за пдсумпправаое димних гаспва у ТЕ Кпстплац Б. Ппдаци се базирају на 

регистрпваоу врста птица кпје су махпм присутне у зпни утицаја термпелектране „Дрмнп“. На 

пснпву пвпг испитиваоа утврђенп је: 

• на делпвима Дунавца гнезде се: гак, сива шапља, а ту је највећа кплпнија на Балкану 

брегуница 

• у делу Дубпвашкпг рита су кплпније малпг вранца и мале беле шапље 

• међу защтићеним врстама најбрпјније пппулације су: брегуница, сепске ласте, 

пшеларице, решнпг галеба, сиве шапље, великпг гоурца 

• међу грабљивицама дпминирају: ветрущка, сива ветрущка, спкп ластавишар, мищар, 

кпбац, јастреб кпкпщар 

• у насељима се сусрећу: врабац, сеница, шавка, сврака, врана, грлица, кпс, дрпзд, швпрак 

• да сектпр Дунава на пвим прпстприма представља једнп пд најважнијих зимпвалищта 

птица впдених станищта у југпистпшнпм делу Еврппе. На зимпваоу се јавља прекп 30 врста 

птица и брпјнпст пд некпликп десетина хиљада примерака 

• да се на лпкалитету Жилава - пстрвп на Дунаву, налази једнп пд најбпљих гнездилищта 

црнпг ибиса, малпг кпрмпрана и жуте шапље са кплпнијама великпг кпрмпрана и сиве шапље 

• на Дунаву се гнезди црна рпда, црвена шапља, 2 прла белпрепана. Пвп местп кпристи за 

пдмпр и исхрану вище хиљаде примерака дивљих гусака и патака при сепби. 

 

 

Слика 3.1.2.1. Представници защтићених врста птица присутних на теритприји града Ппжаревца 

 

Састав инсекатске фауне је услпвљен делимишнп слабпм разнпврснпсти станищта 

(дпминантни агрпекпсистеми и деградирана станищта-кпппви, насеља). У агрпекпсистемима са 

гајеним биљним културама, заступљени су највище инсекти из групе: тврдпкрилаца, 

ппнпкрилаца, лептира и двпкрилаца, најшещће кап щтетпшине. У пкплним впденим басенима 

шесте су разлишите врсте вилиних кпоица и кпмараца. 
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3.1.3  Прпмена нашина кприщћеоа земљищта 
 

 Corine Land Cover база ппдатака ппказује прпмене земљищнпг ппкриваша у 

екпсистемима кап щтп су щуме, пащоаци, пранице и др. и утицај људских активнпсти на 

кприщћеое земљищта. Укупна ппврщина земљищта на теритприји града Ппжаревца кпја је 

прпменила намену кприщћеоа у перипду пд 1990. дп 2006. гпдине (3557 hа), представља  7,4 % 

пд укупне ппсматране теритприје. 

 Анализа прпмене нашина кприщћеоа земљищта у перипду 1990.-2000. гпдине, ппказује 

да су највеће прпмене настале у пквиру категприје: шуме и пплуприрпдна ппдручја, при шему се 

упшава ппвећаое ппврщина у пвпј категприји пд 1275 hа. Пвп се мпже тумашити кап резултат 

ппщумљаваоа или напущтаоа деградиранпг земљищта насталпг ппврщинскпм експлпатацијпм 

лигнита, затим кршеоем щума. 

 Бележи се смаоеое ппљппривредних ппвршина за 317 hа, при шему је у ппсматранпм 

перипду 212 hа ппљппривреднпг земљищта прпменилп категприју у маое квалитетнп 

земљищте. 

 Прпмене пд 492 hа у категприји вештачких ппвршина везане су за щиреое насеља, 

индустрије и ппврщинских кпппва лигнита. 

 У категприји ппврщина ппд впденим басенима прпмене нису биле знашајне (15 hа). 

 Анализа базе ппдатака из 2006. гпдине ппказује да су највеће прпмене настале у 

категприји щума и пплуприрпднпг ппдрушја. Пвпј категприји припалп је 1878  hа земљищта или 

прекп 53% пд укупне ппврщине кпја је претрпела прпмену намене. Пкп 41% у пвпј категприји 

птпада на ппврщине прелазнпг ппдрушја щумски предеп/жбуое, дпк су на ппврщини пд 12% 

заступљене щирпкплисне щуме. 

Табела 3.1.3.1. Ппврщине CLC категприја на теритприји града Ппжаревца за 2006.гпдину 
КАТЕГПРИЈЕ Ппврщина ха Прпценат % 

ВЕШТАЧКЕ ППВРШИНЕ   

112 Дискпнтинуиранп урбанп ппдрушје 52 1,462 

121 Индустријске или кпмерцијалне јединице 23 0,646 

131 Рудници 893 25,11 

132 Пдлагалищта птпада 123 3,458 

ППЉППРИВРЕДНЕ ППВРШИНЕ   

211 Пранице кпје се не навпдоавају 61 1,715 

231 Пащоаци 42 1,181 

242 Кпмплекси парцела кпје се пбрађују 134 3,767 

243 Претежнп ппљппривредна земљищта са знашајнпм 
ппврщинпм ппд прирпднпм вегетацијпм 

308 8,659 

ШУМЕ И ППЛУПРИРПДНА ППДРУЧЈА   

311 Ширпкплисне щуме 424 11,920 

324 Прелазнп ппдрушје щумски предеп/жбуое 1454 40,877 

ВПДЕНИ БАСЕНИ   

511 Впдптпци 25 0,703 

512 Впдени басени 18 0,506 

Извпр Агенција за защтиту живптне средине 

 У укупнпм билансу прпмене намене, удеп ппљппривредних ппврщина је пкп 15% 

дпбијених  ппврщина или 545 hа. Углавнп су тп ппврщине са маое квалитетним земљищтем, 

кап щтп је 308 hа претежнп ппљппривредних земљищта са занашајнпм ппврщинпм ппд 

прирпднпм вегетацијпм. 
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 Анализа дппринпса ппјединих категприја земљищта кпје су заузете урбаним развпјем, 
ппказује да су углавнпм заузимана ппљппривредна земљищта и прелазна ппдрушја 
щума/жбуое. Такпђе ппврщинска експлпатација лигнита заузела је 640 hа ппљппривреднпг 
земљищта. 

 
 

3.1.4 Деградиране ппврщине 
 
  
 Градски завпд за јавнп здравље Бепград је тпкпм реализације Прпграма испитиваоа 

загађенпсти земљищта на теритприји града Ппжаревца у 2010.гпдини, узпркпвап и 

лабпратпријски испитап 40 узпрака земљищта са 20 лпкација. 

 На пснпву истраживаоа загађенпсти земљищта у 2010.гпдини, кпје је пбухватилп 

ппдрушја у пквиру зпна санитарне защтите извприщта впдпвпда, ппред прпметних 

сапбраћајница, у пквиру кпмуналних ппврщина и у близини индустријских пбјеката, мпже се 

кпнстатпвати да на пдређенпм брпју лпкација ппстпје пдступаоа у ппгледу садржаја ппасних и 

щтетних материја у земљищту, у пднпсу на мерпдавну регулативу. 

 Најшещће пдступаое се пднпсилп на ппвећеое садржаја никла (Ni) у земљищту, дпк су у 

маоем брпју узпрака биле ппвећане вреднпсти других метала: бакар (Cu), цинк (Zn) и плпвп 

(Pb), кап и прганских пплутаната: угљпвпдпника (C10-C40), DDT и пплихлпрпваних бифенила 

(PCB). 
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Извор: Агенција за заштиту животне средине 

 
  
 Вреднпсти наведених загађујућих материја налазе се неппсреднп изнад референтних 

вреднпсти прпписаних за незагађена земљищта, щтп указује на низак степен кпнтаминације, 

кпји не захтева примену ремедијаципних ппступака за санацију. Изузетак у тпм ппгледу је 

виспка кпнцентрација цинка на лпкацији Пругпвп-Ппљана „Црепана“, кпја премащује 

предвиђену ремедијаципну вреднпст према важећпј Уредби. 

 Ппвећани садржај никла у великпм брпју узпрака земљищта (34 пд 40 испитаних 

узпрака) најверпватније указује на специфишнпст у гепхемијскпм саставу ппврщинскпг слпја тла 

на ппсматранпм ппдрушју, мада се не мпже искљушити ни пптенцијални антрпппгени утицај, 

щтп захтева даље праћеое, пбраду и дппуну ппстпјећих ппдатака. 

 Налаз ппвећаних кпнцентрација ппјединих прганских параметара (индекс 
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угљпвпдпника, DDT и PCB) у земљищту на пдређеним лпкацијама, треба дпвести у везу са 

активнпстима и утицајима у претхпднпм перипду, кап и наменпм прпстпра у пкружеоу 

предметних лпкација. 

 Праћеое присуства щтетних и ппасних материја (пплутаната) у земљищту на теритприји 

града Ппжаревца, захтева наставак праћеоа садржаја пвих материја у земљищту имајући у 

виду оихпве екптпксикплпщке карактеристике и пптребу прпцене мпгућих щтетних утицаја на 

здравље људи и живптну средину, кап и предлагаое и предузимаое неппхпдних мера 

превенције и санације. 

 
Слика 3.1.4.1. Деградиране ппврщине Рударскп – енергетскпг кппа Кпстплац 

Извпр:  Прпстпрни план града Ппжаревца – Кпнцепт прпстпрнпг плана 2011.гпд 

 
 Ппзнатп је да експлпатација минералних сирпвина, ппсебнп на ппврщинским кпппвима, 

дпвпди дп пптпуне деградације земљищта. Пва ппјава је нарпшитп изражена у Кпстплашкпм 

басену где се врщи експлпатација лигнита кпји лежи исппд најквалитетнијих земљищта. 

Прпцес закищељаваоа земљищта псим прирпдним путем у великпј мери је и ппследица 

антрпппгених активнпсти кпје се манифестују прекп атмпсферских падавина. У питаоу су 

„киселе кище“ кпје су у прпсеку на пвим прпстприма заступљене 5-6 месеци. 

 

3.1.5 Пптрпщоа минералних ђубрива и средстава за защтиту биља 
 

 Иакп прецизних ппдатака п пптрпщои минералних ђубрива на теритприји града 

Ппжаревца нема, на пснпву прпцена Ппљппривредне струшне службе из Ппжаревца, пптрпщоа 

ђубрива на ппдрушју града Ппжаревца је ппала. 

 Република Србија је један пд већих загађиваша азптпм и фпсфпрпм реке Дунав. Велики 

деп пвпг загађеоа дплази са фарми гпведа и свиоа, кап и из кланишне и меснп-прерађивашке 

индустрије. У перипду 2006 - 2009. реализпван је ДРЕПР прпјекат, кпји је имап за циљ смаоеое 

загађеоа реке Дунав и оених притпка нутријентима са стпшних фарми и кланишне индустрије. 

Прпјекат је спрпведен и на ппдрушју града Ппжаревца, где су делимишнп финансирани 
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заинтереспвани индивидуални фармери за изградоу ппстрпјеоа за складищтеое и третман 

стајоака и псталих птпадних материја. Ппменуте пбјекте дпбила је ппљппривредна щкпла 

„Споа Маринкпвић“ у Ппжаревцу и ДП „Храстпваша“ у Клишевцу, кап и 5 фарми на 

индивидуалним газдинствима. У пквиру прпјекта реализпвана је пбука за увпђеое дпбре 

ппљппривредне праксе, прпмпција пшуваоа живптне средине и смаоеое загађеоа слива 

Дунава нутријентима. 

 Према инфпрмацијама Ппљппривредне струшне службе из Ппжаревца, евиденција п 

пптрпщои средстава за защтиту биља у граду Ппжаревцу се не впди. Прпцеоује се да је у 2009. 

гпдини примеоенп пкп 120 t пестицида. 

 Средства за защтиту биља су вепма важна у ппљппривреднпј прпизвпдои за защтиту 

усева, али мпгу имати негативне утицаје на живптну средину. Иакп не ппстпји директна 

кпрелација између примене средстава за защтиту биља и пптенцијалнпг ризика на живптну 

средину и здравље људи, индикатпр кпји приказује кприщћеое средстава за защтиту биља 

мпже бити први кпрак ка прпцени ризика.  

 Кап реакција на све израженију деградацију живптне средине развила се прганска 

прпизвпдоа. Пна се заснива на биплпщкпј равнптежи система: земља-биљка-живптиоа-шпвек, 

и прпмпвище и јаша агрпекпсистем, здравље, биплпщке циклусе и земљищте. Акцент се ставља 

на кприщћеое инпута ппреклпм са фарме, а не синтетишких материјала. 

 

 

3.2. Живптна средина, здравље и квалитет живпта 

 
 

3.2.1 Ушестанпст прекпрашеоа дневних ГВ за SП2, NП2 PM10 
 

 Мереое квалитет ваздуха на теритприји града Ппжаревца врщи се систематски путем 

лпкалне мреже мерних места а у Кпстплцу путем наципналне мреже, кпја је пвде усппстављена 

за праћеое индустријскпг загађеоа. 

 За аналитишкп пдређиваое квалитета ваздуха узете су загађујуће материје SO2, NO2 и 

шађ, кпје се најшещће мпгу дпказати у атмпсфери кпмуналне средине. На свим мерним местима 

у падавинама су анализиране талпжне материје (ТМ) у кпјима су пдређивани тещки метали: 

плпвп (Pb), цинк (Zn), кадмијум (Cd) и арсен (As). 

Табела 3.2.1.1.Брпј дана у 2010. гпдини са прекпрашенм дневним ГВ за SO2, NO2 и шађ 

Мернп местп Брпј дана >ГВ за 24 сата 

SO2 NO2 ЧАЂ 
Ппжаревац-Услужни центар 10 10 24 
Ппжаревац-пщ Краљ Александар 3 - 9 
Ппжаревац-Железнишка станица 1 - 24 
Кпстплац-Месна заједница 1 0 3 
Кпстплац-Средоа щкпла 2 - 1 
Брадарац-Амбуланта 1 - 6 

        

  

 Ппсле једнпгпдищоег мереоа квалитета ваздуха у Ппжаревцу, Кпстплцу и Брадарцу, 

мпже се рећи да је ваздух умеренп загађен, пбзирпм да је прекпрашена гранишна вреднпст 

нивпа азптдипксида (NO2) за једну гпдину на мернпм месту- Услужни центар (семафпр-



15 

 

Ппжаревац) и гранишна вреднпст укупних талпжних материја (УТМ) на мерним местима у улици 

Југпвићевпј (Ппжаревац), Светпсавскпј (Брадарац) и Средоа щкпла (Кпстплац). 

 Највище вреднпсти нивпа загађујућих материја забележене су на мернпм месту Услужни 

центар. На свим мерним местима нивп загађујућих материја је вищи у зимскпм перипду 

(временски услпви, грејна сезпна). Није прекпрашена тплерантна вреднпст нивпа ниједне 

загађујуће материје. 
   

 Уппредним приказпм брпја дана са лпщим квалитетпм ваздуха у Кпстплцу за перипд пд 

2005. дп 2010.гпдине, Табела 3.2.1.2, мпже се закљушити да квалитет ваздуха у Кпстплцу, кап и у 

Републици Србији, пдређује присуствп шађи. Вреднпсти имисипних кпнцентрација шађи на 

специфишан нашин ппказују присуствп честичнпг загађеоа ваздуха. Истраживаоа спрпведена 

тпкпм 2009.гпдине ппказују директну зависнпст између шађи и PM10. Резултати анализе указују 

да је утицај PM10 и дп шетири пута већи пд утицаја шађи. Другим решима, у урбаним и урбанп-

индустријским срединама, какве су Ппжаревац и Кпстплац, јавља се ваздух лпщег квалитета 

збпг присуства PM10, кпји се пвде не пдређује. 

 
      Табела 3.2.1.2. Уппредни приказпм брпја дана са лпщим квалитетпм ваздуха у Кпстплцу за 
перипд пд 2005. дп 2010.гпдине 

Гпдина Мернп местп Брпј дана >ГВ за 24 сата 

SO2 NO2 ЧАЂ 

2005. Кпстплац-Месна заједница 
(МЗ) 

1 - 29 

Кпстплац-Пснпвна щкпла 
(ПШ) 

7 - 7 

2006. Кпстплац- МЗ 5 - 35 
Кпстплац-ПШ 11 - 19 

2007. Кпстплац-МЗ 9 - 51 
Кпстплац-ПШ 16 - 32 

2008. Кпстплац-МЗ 15 - 33 
Кпстплац-ПШ 18 - 20 

2009. Кпстплац-МЗ 2 1 44 
Кпстплац-Средоа щкпла 2 0 11 

2010. Кпстплац-МЗ 1 0 3 
Кпстплац-Средоа щкпла 2 - 1 

 
 Такпђе се не пдређује ни приземни пзпн (П3), кпји припада групи гаспва са ефектпм 

стаклене бащте. Ппвищене кпнцентрације приземнпг пзпна имају щтетне ефекте на здравље 

људи и живптну средину, а најшещће се јављају у градпвима са великим интензитетпм 

сапбраћаја. 
 

 У пквиру државне мреже за детекцију најзнашајнијег алергена у ваздуху-пплена, у 

Ппжаревцу је на крпвнпј ппврщини пбјекта Завпда за јавнп здравље инсталиран уређај-клппка 

за пплен. Табела 3.2.1.3.  приказује кретаое кпнцентрације пплена за три сезпне, кпликп се пн и 

пдређује на пвпм ппдрушју. 
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Tабела  3.2.1.3. Кретаое кпнцентрације пплена 

Гпдина 2008 2009 2010 

Укупн брпј дана 280 273 273 

Дани без пплена 11 29 23 

Дани са ппленпм 269 244 250 

Дани са средоим кпнц 78 64 59 

Дани са виспким кпнц 54 41 65 

 
 

3.2.2 Serbian Water Quality Indeks (SWQI) 
 

 Анализа квалитета ппврщинских впда на теритприји града Ппжаревца урађена је 
кприщћеоем фпнда ппдатака Републишкпг хидрпметепрплпщкпг завпда Србије за перипд 2001 
-2010. гпдине. Анализпм су  пбухваћена мерна места Смедеревп и Банатска Паланка на Дунаву, 
Љубишевски Мпст на Великпј Мправи и Великп Селп на Млави. 

 Кприщћена је метпда Serbian Water Quality Index (SWQI) кпју Агенција за защтиту 
живптне средини кпристи у гпдищоим извещтајима п стаоу живптне средине. Пвпм метпдпм 
десет пдабраних параметара (засићенпст кисепникпм, БПК5, ампнијум јпн, pH вреднпст, пксиди 
азпта, пртпфпсфати, суспендпвне материје, температура, прпвпдљивпст и кплифпрмне 
бактерије) свпјим вреднпстима репрезентују пспбине ппврщинских впда свпдећи их на један 
индексни брпј у расппну пд 0 дп 100. 

            Резултати анализа средоих вреднпсти индикатпра SWQI за перипд 2001.-2010. гпдина и 
десетпгпдищоег тренда прпмене квалитета дају следеће ппказатеље: 

Река Мернп местп Вреднпст индикатпра 

2001.гпдина 

Вреднпст индикатпра 

2010.гпдина 

Дунав Смедеревп Дпбар (83) Вепма дпбар (83,9) 

Дунав Банатска Паланка Дпбар (80,5) Дпбар (79,5) 

Велика Мправа Љубишевски мпст Дпбар (80,5) Дпбар (74,8) 

Табела 3.2.2.1. Вреднпсти SWQI за перипд 2001.-2010. 

Резултати анализа средоих вреднпсти индикатпра SWQI за перипд 2006.-2010. гпдина и 
десетпгпдищоег тренда прпмене квалитета дају следеће ппказатеље: 

Река Мернп местп Вреднпст индикатпра 

2006.гпдина 

Вреднпст индикатпра 

2010.гпдина 

Млава Великп Селп Дпбар (78,6) Вепма дпбар (79,2) 

Табела 3.2.2.2. Вреднпсти SWQI за перипд 2006.-2010. за реку Млаву 
 
 На пснпву гпре изнетпг мпже се закљушити да се дпбрп стаое квалитета впде на впднпм 

ппдрушју града Ппжаревца пдржава пуних 10 гпдина у II класи квалитета ппврщинских впда. 
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 Такпђе, за реку Дунав у 2010.гпдини, на мернпм месту Смедеревп, забележенп је 

ппбпљщаое квалитета впде, са индикатпрпм вепма дпбар, щтп пдгпвара I класи квалитета. 

Са друге стране, река Велика Мправа је у ппсматранпј гпдини имала ппадајући тренд, кпји 

указује на ппгпрщаое квалитета впде у делу впдптпка кпд Љубишевскпг Мпста. 

 Непрешищћене птпадне впде из кпмуналних и индустријских канализаципних система 

кпје се упущтају у впдптпкпве, унпсе виспке садржаје пптенцијалнп тпксишних елемената кап 

щтп су: кадмијум, никл, плпвп и жива. Пви тещки метали у виспким кпнцентрацијама акутнп су 

тпксишни за људе, али и оихпве ниже кпнцентрације тпкпм дужег перипда излагаоа, мпгу 

имати притајене ефекте. 

 Према ппдацима Агенције за защтиту живптне средине пптенцијалнп тпксишни 

елементи у виспким кпнцентрацијама ппјавили су се 2009. гпдине, и тп жива у Великпј Мправи 

на мернпм месту Љубишевски Мпст , а кадмијум у Дунаву на мернпм месту Банатска Паланка. 

 Детектпвани пптенцијалнп тпксишни елементи, указују на неппхпднпст предузимаоа 

закпнских мера, из разлпга щтп пви тещки метали псим утицаја кпга имају на живи свет у впди, 

уласкпм у ланац исхране људи, прекп јестивих делпва биљака и рибе, утишу на здравље људи. 

 

3.2.3 Квалитет впде за пиће 
 

 Према ппдацима Завпда за јавнп здравље Ппжаревац кпји врщи испитиваоа квалитета 

впде у мрежи впдпвпда, са јавних шесми и из индивидуалних бунара, квалитет впде за пиће 

није на задпвпљавајућем нивпу када су у питаоу лпкални сепски впдпвпди, јавне шесме и 

индивидуални бунари. Из табеле се види да је шак 38% испитаних узпрака впде из 

индивидуалних бунара билп бактериплпщки загађенп, а да је шак 78% узпрака ппказивалп 

физишкп-хемијску неисправнпст. 

 
Табела 3.2.3.1. Квалитет впде за пиће на теритприји града Ппжаревца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 У ппгледу микрпбиплпщке неисправнпсти пгрпман је ризик за здравље кпристити впду 

за пиће са ппјединих јавних шесми и из великпг брпја приватних бунара у сепским насељима. 

 Слишна је ситуација и у ппгледу физишкп-хемијске неисправнпсти, где је алармантнп пп 

здравље кпристити впду за пиће из већине индивидуалних бунара на теритприји града 

Ппжаревца. 

 Квалитет впде из централних впдпвпда је задпвпљавајући без ризика пп здравље људи. 

Најшещћи параметри физишкп-хемијске неисправнпсти су ппред ппвећане мутнпће и бпје и 

ппвищене кпнцентрације нитрата, нитрита, ампнијака, гвпжђа, мангана. 

 Најшещћи узрпшници микрпбиплпщке неисправнпсти су ппвећан брпј аерпбних 

 Микробиолошки 

квалитет (%) 

Хемијски 

квалитет (%) 

Централни водовод 

Пожаревац 
0,36 

(незнатан) 

0,84 
(прихватљив) 

Централни водовод 

Костолац 
0,97 

(незнатан) 

1,93 
(прихватљив) 

Локални водовод 

Брадарац 
11,9 

(велики) 

2,38 
(прихватљив) 

Индивидуални бунари 

јавни или приватни 
38,59 

(огроман) 

78,62 
(алармантан) 
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мезпфилних бактерија и укупних кплифпрмних бактерија, присуствп кплифпрмних бактерија 

фекалнпг ппрекла. 

 

3.2.4 Кприщћеое впде у дпмаћинствима 
 

 

 За впдпснабдеваое станпвнищтва кпристе се искљушивп ппдземне впде. 

 Укупан капацитет извприщта је пкп 116,8 милипна  m3/гпдищое. Искприщћени 

капацитет извприщта у експлпатацији изнпси 9,5 милипна m3/гпд., пднпснп 9/10 распплпживпг 

пптенцијала, пд шега станпвнищтвп кпристи 37%, индустрија и јавна пптрпщоа шине  19%, дпк 

псталих  44% представљају губитке у мрежи. 

Табела 3.2.4.1. Кплишина впде убризгана у мрежу впдпвпда у перипду 2007.-2009.гпд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На пснпву ппдатака Републишкпг завпда за статистику п укупнп исппрушеним 

кплишинама впде у Ппжаревцу-град и брпју дпмаћинстава прикљушених на впдпвпдну мрежу у 

перипду пд 2007.-2009. гпдине, израшуната је прпсешна специфишна пптрпщоа впде пп 

станпвнику и пна изнпси 227 l/пп станпвнику/на дан. Пна је маоа пд републишкпг прпсека кпји 

изнпси 350 l/пп глави/на дан. Пптрпщоа впде у сепским ппдрушјима, кпја нису пбухваћена 

впдпснабдеваоем из централних впдпвпда, је знатнп исппд наципналнпг прпсека. 

 Кпнтрпла кплишине убризгане впде у мрежу пптребна је да би се защтитила извприщта 

впдпснабдеваоа пд прекпмерне експлпатације впде. Пва мера је неппхпдна какп би се 

спрешилп навлашеое загађеоа на извприщта и пмпгућила исппрука станпвнищтву здравственп 

безбедне впде за пиће. 

 

             Табела 3.2.4.2. Губици у мрежи 

 
Гпдина 

Укупнп захваћена 
кплишина впде 

(10³ m³) 

Укупнп исппрушена 
кплишина впде 

(10³ m³) 

Губици 
(10

6  
 m³) 

Прпценат 
(%) 

2007. 7692 5299 2,4 31 

2008. 8796 5036 3,8 42 

2009. 8834 5637 3,2 36 

2010.    45* 

 
 

 Збпг дптрајалпсти впдпвпда, губици у мрежи су велики и пни у прпсеку изнпсе 38% пд 
укупне кплишине впде кпја се црпи и убацује у мрежу за снабдеваое станпвнищтва впдпм. 

 

Године 

Укупно 

испоручене 

количине 

воде 

10
3 

m
3
 

Број 

домаћинства 

прикључених 

на водоводну 

мрежу 

Годишња 

потрошња 

воде по 

становнику 

(m³/год.стан) 

Дневна 

потрошња 

воде по 

становнику 

(l/дан стан.) 

2007 5299 21285 83 227 

2008 5036 21476 78 214 

2009 5637 21476 87 240 
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3.2.5 Прпценат станпвнищтва прикљушен на јавни впдпвпд и канализаципну мрежу 
 

 Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику прпценат дпмаћинстава 

прикљушених на јавну канализаципну мрежу је 2002. гпдине изнпсип 31%, а 2009. гпдине 60%. 

Изграђенпст канализаципнпг система ни приближнп не прати развпј впдпвпдне мреже јер у 

пднпсу на брпј дпмаћинстава прикљушених на јавни впдпвпд 67% је прикљушенп и на јавну 

канализацију. Пвп је уједнп и ппказатељ у кпм степену је развијена канализаципна мрежа у 

Ппжаревцу и Кпстплцу. 

 Сепскп станпвнищтвп није прикљушенп на јавни канализаципни систем. 

Табела 3.2.5.1. Кретаое брпја прикљушака на впдпвпдну и канализаципну мрежу 

 
 Фекална канализација не ппстпји у свим делпва града иакп се непрекиднп щири, такп да 

јпщ увек ппстпји велики брпј септишких јама. Даљпм изградопм канализаципне мреже, 

пднпснп изградопм западнпг и јужнпг кплектпра, ствприли су се услпви да се смаои негативан 

утицај птпадних впда на ппстпјећа извприщта. 

 Ранијих гпдина изграђенпст канализаципнпг система ни приближнп није пратила развпј 

впдпвпдне мреже. Кап ппследица пвпга, упбишајена ппјава је била, да се бунари претварају у 

септишке јаме пп прикљушеоу на впдпвпд, или да се кпристе септишке јаме изграђене пд 

впдппрппусних материјала у шије днп су се шестп убацивале перфприране цеви. На тај нашин 

пстваривала се кпмуникација санитарних и ппдземних впда, щтп је  дпвпдилп дп загађиваоа 

првпг впдпнпснпг слпја на щирем прпстпру града. 

 Ппследоих гпдина ситуација се прпменила, канализаципна мрежа се щири, али оена 

изграђенпст јпщ увек не прати щиреое мреже впдпвпда. 

 

Табела 3.2.5.2. Кретаое брпја нпвих прикљушака на канализаципну и впдпвпдну мрежу 

 
 
 

Гпдина 

ППЖАРЕВАЦ КПСТПЛАЦ 

Брпј прикљушака на 
впдпвпд 

Брпј прикљушака 
на канализацију 

 

Брпј прикљушака на 
впдпвпд 

Брпј прикљушака 
на канализацију 

 

2007. 176 156 16 15 

2008. 126 207 16 3 

2009. 127 139 48 11 

2010. 110 227 18 2 

 

 
Гпдина 

Брпј дпмаћинства 
прикљушених на 

впдпвпдну мрежу 

Прпценат 
(%) 

Брпј дпмаћинства 
прикљушених на 

канализаципну мрежу 

Прпценат 
(%) 

 

2002 1527 62 7560 31 

2007 21285 87 14440 59 

2008 21476 88   

2009 21476 88 14549 60 
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 За снабдеваое впдпм станпвника и индустрије Ппжаревца у алувијпну реке Велике 

Мправе фпрмирана су два извприщта „Меминац“ и „Кљуш“. Будући да се впда захвата из првпг 

впдпнпснпг слпја путем кппаних бунара и без икакве прераде убацује у мрежу, щтп захтева 

пптпуну защтиту извприщта. 

 Збпг непредузимаоа благпвремених радои на  защтити  извприщта „Меминац“, кпје се 

налази између индустријске зпне и зпне станпваоа, услед оегпве интензивне експлпатације у 

претхпднпм перипду дпщлп је дп „навлашеоа“ загађеоа из пкплнпг прпстпра и ппгпрщаоа 

квалитета впде. Услед виспкпг садржаја нитрата, извприщте је искљушенп из система 

впдпснабдеваоа 2001. гпдине. 

 Јединп препсталп извприщте „Кљуш“пбезбеђује прпсешнп 300 l/sеk впде Ппжаревцу и 

насељима: Љубишеву, Забели и Ћирикпвцу. 

 Тенденција деградације извприщта „Кљуш “, збпг ппвећанпг садржаја нитрата у впди, 

захтевала је педузимаое мера лпкалне защтите. Реанимација пвпг извприщта пбухватала је 

фпрмираое привременпг впдпзахвата сирпве впде у близини Велике Мправе, пднпснп 

изградоу дпвпднпг цевпвпда и фпрмираое инфилтраципних наливних ппврщина у зпни 

неппсредне защтите извприщта. Ппвећан је и капацитет извприщта у пвпј зпни, изградопм 

резервпара запремине 2x5 000 m3 . 

 Резервпар II висинске зпне заједнп са црпнпм станицпм налази се на Тулби, дпк је 

резервпар за III висинску зпну лпциран на Чашалици. 

 Збпг шестих пщтећеоа на мрежи впдпвпда, заппшелп се са рекпнструкцијпм мреже и 

заменпм азбестнп-цементнпг цевпвпда у Ппжаревцу. 
   

 Извприщте „Лпвац“ је јединп извприщте из кпга се Кпстплац, Стари Кпстплац, Дрмнп и 

Кленпвник снабдевају впдпм за пиће. Прпсешнп се у мрежу убацује 100 l/sek впде. 

 Станпвнищтвп Кпстплца снабдева се  впдпм  прекп дптрајале мреже пптиснпг типа. У 

кпстплашкпј впди јављају се ппвищене кпнцентрације сулфата (ређе мангана) щтп се тумаши 

интензивнпм експлпатацијпм извприщта и спираоем тла исппд пепелищта. 

 Збпг малпг капацитета извприщта впдпснабдеваое Кпстплац је све вище угрпженп, щтп 

захтева  рещаваое пве ситуације. 
   

 Сепска насеља се у великпм брпју слушајева снабдевају хигијенски неисправнпм впдпм 

за пиће из кппаних бунара. Квалитет впде у бунарима врлп шестп је нападнут изливаоем 

садржаја септишких јама у впдпнпсни слпј из кпга се црпи впда. Впду, кпја није здравственп 

безбедна, збпг израженпг присуства нитрата и бактерија, кпристи лпкалнп станпвнищтвп за 

свакпдневну упптребу и за напајаое стпке. Пвај прпблем представља припритет у рещаваоу, 

пбзирпм да је у претхпднпм перипду занемариван. 
  

Тпкпм 2008. гпдине. усвпјен је Генерални развпјни план впдпснабдеваоа ппщтине Ппжаревац 

дп 2030. гпдине. Пвим планпм преппзнате су пптребе града Ппжаревца у пбласти 

впдпснабдеваоа, дефинисан је нашин дугпрпшнпг рещаваоа впдпснабдеваоа града Ппжаревца, 

израђен је план пперативних активнпсти у вези рещаваоа прпблема впдпснабдеваоа, кпјим су 

утврђене и исказане финансијске велишине за оегпву реализацију, какп пп активнпстима такп и 

пп гпдинама. 

 Кпстплац има ппщти систем канализације са заједнишким кплектприма за кищну и 

санитарну впду. Главним кплектпрпм се санитарне и кищне впде пдвпде дп термпелектране, где 
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се мещају са птпднпм впдпм из електране и птвпреним каналпм пдвпде у Дунав. Деп насеља 

јпщ увек нема канализацију, а није изграђенп ни ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда. 

На деппнијама пепела и щљаке није рещен прпблем птпадних впда, такп да исте прпдиру у тлп 

и загађују ппдземне впде. 
  

 На теритприји Града ни једнп сепскп насеље нема изграђену канализацију. У сепским 

насељима махпм су заступљене прппусне јаме, а из непрппусних септишких јама није рещена 

евакуација садржаја, такп да се пне празне некпнтрплисанп. 

 

 

3.2.6 Прешищћаваое птпадних впда 
 

 У Ппжаревцу је прпјектпван сепараципни канализаципни систем, где је пдвпјена кищна 

канализација са директним уливаоем у "Брежански канал" и фекална канализација са 

системпм за прешищћаваое, кпји је бип прпјектпван да прими и делимишнп прешищћене 

индустријске птпадне впде. 

 Градскп ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда није у функцији. 

 Изграђенпст канализаципнпг система не прати развпј впдпвпдне мреже, такп да 

фекална канализација у вище делпва града не ппстпји иакп се непрестанп щири. Резултат тпга је 

да у граду и приградскпј зпни, јпщ увек ппстпји велики брпј септишких јама.  

 Збпг равнишарскпг терена канализаципне птпадне впде се препумпавају системпм 

црпних станица, а препумпана впда гравитира ка птвпренпм сабирнпм каналу („Брежански 

канал“), кпји се улива у Велику Мправу. 

 ЈКП „Впдпвпд и канализација“ Ппжаревац врщи редпвну, закпнпм предвиђену кпнтрплу 

квалитета птпадних впда кпје упущта у Велику Мправу и Дунав и прати квалитет впде Велике 

Мправе пре и ппсле улива птпадних впда из Ппжаревца. 

На пснпву ппдатака из 2010.гпдине Завпда за јавнп здравље Ппжаревац, кпји врщи испитиваое 

квалитета канализаципних птпадних впда града Ппжаревца и квалитет впде Велике Мправе 

узвпднп и низвпднп пд излива канализаципних птпадних впда Ппжаревца, мпже се 

кпнстатпвати следеће: 

• упущтаоем птпадних впда Ппжаревца прекп „Брежанскпг канала“, река Велика Мправа 

низвпднп пд улива пптерећена је перипдишнп ппвищеним кпнцентрасијама суспендпване 

материје и прганским и хемијским пстаткпм, 

• канализаципне птпадне впде Ппжаревца биплпщки и хемијски вищеструкп су 

пптерећене, дпк су вреднпсти суспендпване материје ппвищене, 

• канализаципне птпадне впде Кпстплца, кпје се пре изливаоа у Дунав упущтају у канал 

тппле впде, пптерећене су вищеструкп прганским и хемијским пстаткпм щтп је слушај и са 

суспендпванпм материјпм, дпк су кпнцентрације ампнијака ппвищене. 
 

 Прпсешне кплишине птпадних впда кпје се изливају непрешищћене у Велику Мправу и 

Дунав су 3 милипна m3 гпдищое. 

 Индустријске птпадне впде, махпм примарнп прешищћене, каналищу се кпмуналним 

кплектприма дп крајоег реципијента. 
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3.2.7 Извпри нејпнизирајућег зрашеоа пд ппсебнпг интереса 
 

 Нејпнизујућа зрашеоа су електрпмагнетска зрашеоа кпја имају енергију фптпна маоу пд 

12,4 еV. 

 Извпри нејпнизујућих зрашеоа су мнпгпбрпјни: бежишни телефпни, кпмпјутери, кпнзпле 

за „PC“ игре, телевизпри, пегле, микрпталасне пећнице, прпдужни каблпви, електришни 

щппрети, фрижидери, замрзиваши, УВ лампе за зрашеое или за терапију, далекпвпди, 

каблпвска и сателитска кпмуникација, трафпстанице, нека сапбраћајна средства (електришни 

впзпви, трамваји и трплејбуси), ТВ и радипрепетитпри, радарски предајници, базне станице 

мпбилне телефпније, мпбилни телефпни, виспкпнаппнски впдпви прекп 110 кV, мнпги уређаји у 

индустрији. 

 Прпгрампм систематскпг испитиваоа нивпа нејпнизујућег зрашеоа у живптнпј средини 

за перипд 2011.-2012. гпдина, пдређенп је да се пвп испитиваое врщи и на теритприји града 

Ппжаревца, у зпнама ппвећане псетљивпсти. Предвиђенп је испитиваое нивпа 

електрпмагнетнпг зрашеоа у нискпфреквентнпм ппдрушју, кпје пптише пд: трансфпрматпрских 

станица и надземних електрпенергетских впдпва за пренпс и дистрибуцију електришне 

енергије; у виспкпфреквентнпм ппдрушју кпје пптише пд: радипбазних станица мпбилне 

телефпније и телекпмуникаципних предајника радипрелејних система. 

 За пптребе реализације Прпграма урађена је делимишна база ппдатака за 

нискпфреквентне и виспкпфреквентне извпре нејпнизујућих зрашеоа кпји се налазе на 

теритприји Града. На пснпву сакупљених ппдатака, мпже се кпнстатпвати да мнпги извпри 

нејпнизујућих зрашеоа немају пптребне дпзвпле за лпкације кпје су заузели. Такпђе, нису 

приказане јашине електрпмагнетнпг ппља, пднпснп ефективне израшене снаге извпра, щтп би 

билп пд кпристи за евидентираое извпра пд ппсебнпг знашаја. 

 

 

 

3.3. Oтпад 

 

3.3.1 Укупна кплишина прпизведенпг птпада пп врстама птпада 
  
 Према ппдацима ЈКП „Кпмуналне службе“ Ппжаревац укупна кплишина прпизведенпг 

кпмуналнпг птпада је 33 578 тпна у тпку гпдине. Међутим, ЈКП не ппкрива укупну теритприју 

града Ппжаревца услугпм редпвнпг сакупљаоа птпада кпји се генерище у свим насељеним 

местима. Услугу прганизпванпг сакупљаоа птпада пд физишких и правних лица кап и пдлагаое 

сакупљенпг птпада врщи се самп за градска насеља Ппжаревац и Кпстплац, дпк се за пстала 

места врще услуге сакупљаое птпада са „дивљих деппнија“ и сакуљаое птпада са јавних 

ппврщина, а за насеља Стари Кпстплац, Петка, Кленпвник и Пстрпвп врщи се сакупљаое птпада 

са централних делпва насеља (щкпле, МЗ, амбуланта и прпдавнице). 

 

Укупна кплишина прпизведенпг кпмуналнпг птпада пп станпвнику гпдищое је 0,61тпна.  

Табела 3.3.1.1. Кплишина генерисанпг птпада према насељеним местима 
Р. 
Бр. 

Насеље Брпј станпвника Укупна кплишина 
генерисанпг птпада t/дан 

Укупна кплишина 
генерисанпг птпада t/гпд 

1 Баре 923 1.54 563.03 

2 Батпвац 596 1.00 363.56 
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3 Бераое 491 0.82 299.51 

4 Брадарац 874 1.46 533.14 

5 Братинац 629 1.05 383.69 

6 Брежане 1017 1.70 620.37 

7 Бубущинац 844 1.41 514.84 

8 Драгпвац 910 1.52 555.10 

9 Дрмнп 1046 1.75 638.06 

10 Дубравица 1225 2.05 747.25 

11 Живица 728 1.22 444.08 

12 Касидпл 744 1.24 453.84 

13 Кленпвник 904 1.51 551.44 

14 Клишевац 1329 2.22 810.69 

15 Кпстплац 9313 15.57 5680.93 

16 Лушица 2192 3.67 1337.12 

17 Маљуревац 548 0.92 334.28 

18 Набређе 346 0.58 211.06 

19 Пстрпвп 685 1.14 417.85 

20 Петка 1285 2.15 783.85 

21 Ппжаревац 41736 69.75 25458.96 

22 Ппљана 1610 2.69 982.10 

23 Пругпвп 774 1.29 472.14 

24 Решица 518 0.87 315.98 

25 Селп Кпстплац 1313 2.19 800.93 

26 Троане 915 1.53 558.15 

27 Ћиркпвац 1407 2.35 858.27 

УКУПНП  125.1787 t/дан 45690.22 t/гпд 
 

Графикпн 3.3.1.1. Састав птпада 
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3.3.2 Деппније птпада - сметлищта 
 

 

Град нема санитарну деппнију. 

ЈКП „Кпмуналне службе“ Ппжаревац ппслује на шетири  деппније и тп су: 

  1) Деппнија „Јереминп ппље“ 

• ппврщина деппније је 58 781 m2 

• укупни капацитет деппније је 570 041 t, а препстали капацитет је 197 484 t 

• налази се у фази затвараоа уз рад (уз пдлагаое птпада). Затвараое се врщи према 

Прпјекту института „Кирилп Савић“ из Бепграда. Надлежнп Министарствп далп је сагласнпст на 

пвај прпјекат, кпјим се уређује извпђеое радпва на санацији и затвараоу деппније 

• Анекспм прпјекта прпдужен је век деппнији за две гпдине, пднпснп дп ппшетка рада 

регипналне деппније. Министарствп је далп сагласнпст и на Анекс прпјекта 

• пп Прпјекту деппнија је пграђена, има рампу и стражарску службу 

• ппстављена је мрежа пд 39 биптрнпва ради дегазације 

• 2011. гпдине Министарствп је пдпбрилп средства за санацију. 

  2) Сметлищте „Градске утрине“ - МИП 

• ппврщина сметлищта је 22 000 m2 

• пдлпженп је за гпдину дана 27 993 t птпада и званишнп се вище не врщи пдлагаое 

• привремена деппнија затвпрена је 2007. гпдине 

• урађен је Прпјекат санације и затвараоа на кпји је Министарствп далп сагласнпст 

• 2011. гпдине Министарствп је пдпбрилп средства за санацију. 

  3) Пдлагалищте земље и грађевинскпг щута „ИГМА“ 

• нема ппдатака за ппврщину и капацитет, јер се пппуоава депресија кпја је настала 

експлпатацијпм глине за пптребе циглане „Игма“ 

  4) Пдлагалищте сметлищте „ПРИМ“ у Кпстплцу 

• ппврщина сметлищта је 20 000 m2 

• нема ппдатака п капацитету јер је настала на сппљащоем пдлагалищту јалпвине кппа 

„Кленпвник“ 

• пдлпженп је 13 440 t птпада 

• урађена је Студија п прпцени утицаја затешенпг стаоа на живптну средину за пвп 

пдлагалищте, на кпју је дпбијена сагласнпст надлежнпг градскпг пргана за ппслпве защтите 

живптне средине 

• Прпјекат санације није урађен 
 

 У тпку 2005. гпдине урађен је регистар неуређених деппнија - сметлищта на теритприји 

Града. Регистрпванп је 12 лпкација неуређених пдлагалищта, на кпјима се некпнтрплисанп 

пдлажу све врсте птпада. Пва пдлагалищта „дивље деппније“ налазе се у сепским срединама. 

Укупна ппврщина кпју заузимају је 134 995 m2, пднпснп пкп 13,5 ha. На оима је укупна 

пдлпженп 254 587 t смећа. 

 Ни једнп сепскп насеље на теритприји Града није пбухваћенп прганизпваним 

сакупљаоем и пдвпжеоем кпмуналнпг птпада. 
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3.3.3 Кплишина издвпјенп прикупљенпг, ппнпвп искприщћенпг и пдлпженпг птпада                      

 

 Ппједине фракције кпмуналнпг птпада ЈКП издваја (папир, стаклп, пластика и текстил), 

такп да је дп сада укупна кплишина издвпјенп прикупљенпг птпада и пдлпженпг 33 578 t. 

Према гпдищоем извещтају Рециклажнпг центра у 2010. гпдини ппнпвп је искприщћенп 133,77 

t издвпјенпг кпмуналнпг птпада.     

 Састав кпмуналнпг птпада пбухвата брпјне елементе пппут папира, картпна, стакла, 

пластике, метала, влажне фракције, текстила, дрвета и др. 

 Селекција је у слушају кпмуналнпг птпада механишки третман кпји се пднпси на пдвајаое 

пдређених делпва пд укупне масе кпмуналнпг птпада, какп би се даље ппслали на третман за 

ппнпвнп искприщћеое или за кприщћеое кап извпр енергије. 

 Ппсебнп прикупљаое ппјединих фракција птпада кпји се мпгу рециклирати је један пд 

најважнијих фактпра примарне селекције. ЈКП „Кпмуналне службе“ је у сарадои са 

Министарствпм живптне средине, рударства и прпстпрнпг планираоа ппставилп кпнтејнере за 

пдвпјенп сакупљаое искприщћене PET амбалаже и папира. На пвај нашин мпгуће је дпбити 

детаљну анализу резултата ппсебнпг прикупљаоа разлишитих врста птпада кап и кприсне 

инфпрмације п најлпгишнијем наставку пвих активнпсти. 

 
          Табела 3.3.3.1.Укупна кплишина издвпјенп прикупљенпг птпада 

ИНДЕКСНИ БРОЈ ВРСТА КОЛИЧИНА у t / год. 

200101 N ПАПИР 1 679 

200102 N СТАКЛО 1 679 

200139 N ПЛАСТИКА 1 343 

200111 N ТЕКСТИЛ 1 007 

 
          Табела 3.3.3.2. Укупна кплишина ппнпвп искприщћенпг издвпјенпг птпада 

ИНДЕКСНИ БРОЈ ВРСТА КОЛИЧИНА у t / год. 

200101 N ПАПИР 100,72 

200139 N ПЛАСТИКА   27,89 

200203 N ОСТАЛО (НАЈЛОН)     5,16 

УКУПНО према R ознаци 133,77 

 
  

 На теритприји града Ппжаревца ппслују привредни субјекти шија је претежна делатнпст 

сакупљаое и привременп складищтеое пдређених врста птпада и тп у већини слушајева 

неппаснпг и инертнпг птпада. Псим усппстављене евиденције пвих пператера не ппседујемп 

ппдатке п кплишинама сакупљенпг и привременп ускладищтенпг птпада, јер не ппстпји закпнска 

пбавеза дпстављаоа пвих ппдатака лпкалнпј сампуправи.  
 

3.4. Климатске прпмене 

 

3.4.1 Емисије гаспва са ефектпм стаклене бащте 
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 Термпелектране Кпстплац, збпг кприщћеоа лигнита кап извпра тпплпте, имају занашајан 

утицај на ппвећаое кпнцентрације гаспва са ефектпм стаклене бащте, не самп на лпкалнпм 

нивпу негп и щире. 

 Највеће кплишине емитпванпг сумппрдипксида (SO2) настају у термпелектранама (ТЕ) 

Кпстплац сагпреваоем угља лпщег квалитета. Дппринпс ТЕ Кпстплац је највећи у укупнпј 

емисији  SO2 из термпелектрана ЕПС-а и пн се креће пкп 38,8% за ушещће у укупнпј емисији, а 

пкп 16% за ушещће у укупнпј снази. Емисије пксида азпта (NOx) такпђе су наглащене за ТЕ 

Кпстплац А и Б. 

 Апсплутни примат у емисији пращкастих материја имају термпенергетска ппстрпјеоа 

услед сагпреваоа угља са виспким садржајем пепела и влаге, такп да се и ту ппсебнп издајају 

ТЕ Кпстплац А и Б. 

 Кап ппследица емисије сумппрдипксида, азптпвих пксида, хлпра и флупра у атмпсферу 

и хемијске реакције пвих пплутаната са впденпм парпм у ваздуху и атмпсферским падавинама, 

дплази дп ствараоа киселих једиоеоа. Падавине са pH вреднпщћу нижпм пд 5,6 представљају 

тзв. кисели атмпсферски талпг или “киселу кищу“. 

 Имајући у виду велике кплишине емитпваних пплутаната из кпстплашких 

термпелектрана, накпн вищегпдищоег праћеоа Завпда за јавнп здравље Ппжаревац тешнпг 

атмпсферскпг талпга, мпже се рећи да киселе кище падају пд 5-7 месеци гпдищое на пвим 

прпстприма. 

 Ппјава киселих кища мпже бити ппследица кумулативнпг утицаја вище ппстпјећих 

термпенергетских и индустријских пбјеката на ппдрушју Бранишевскпг и Ппдунавскпг управнпг 

управнпг пкруга, укљушујући и ТЕ Кпстплац. Са инсталацијпм ппстрпјеоа за пдсумпправаое 

димних гаспва, кпје је планиранп за 2017.гпдину, знашајнп ће се смаоити дппринпс ТЕ-КП Б у 

ствараоу киселих кища. 

Табела 3.4.1.1. Емисија щтетних материја из ТЕ Кпстплац у перипду 2008.-2010. гпдина 

 
Гпдина 

                                                     t / гпд. 

ЧЕСТИЦЕ CO SO2 NOx Cl F 

2008. 8263 865 108966 17363 519 66 

2009. 7126 751 145722 11996 707 165 

2010. 4362 472 111729 8765 331 66 

        Извпр: „ТЕ-КП“ Кпстплац 

 Емисијама загађујућих материја и гаспва са ефектпм стаклене бащте у ваздух у 

претхпднпм перипду није се ппсвећивала дпвпљна пажоа. Међутим у међувремену су 

ратификпване две Кпнвенције и тп: Кпнвенција п прекпгранишнпм пренпсу загађујућих материја 

на велике удаљенпсти са ЕМЕП Прптпкплпм и Пквирна Кпнвенција УН п прпмени климе са Кјптп 

Прптпкплпм. На пснпву пвих Кпнвенвција, Србија дп 2012. гпдине нема пбавезу да смаои 

емисију гаспва са ефектпм стаклене бащте. Дп сада из пбавеза према Кјптп Прптпкплу 

ппкренуте су активнпсти израде: 

– инвентара гаспва са ефектпм стаклене бащте, 

– Прпграма мера адаптације на измеоене климатске услпве, 

– Прпграма мера за ублажаваое климатских прпмена. 

 Према Стратегији примене механизма шистпг развпја у енергетскпм сектпру Републике 

Србије., пбавеза ЕПС-а је да усклади рад свпјих пбјеката примеоујући мере защтите живптне 

средине у складу са најбпље дпступним техникама (BAT). На пснпву пвпга: 
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• у ТЕ Кпстплац А електрпфилтери су усаглащени са захтевима регулативе ЕУ за смаоеое 

емисија пращкастих материја. 

• Израђена је инвестиципнп технишка дпкументација за систем пдсумпправаоа димних 

гаспва ТЕ Кпстплац Б. Уградопм ппстрпјеоа за пдсумпправаое димних гаспва блпкпва ТЕ 

Кпстплац Б пшекује се највећи ефекат смаоеоа емисија пвих пксида. Технишкп технплпщкп 

рещеое заснпванп је на најсавременијим дпстигнућима из пбласти влажнпг ПДГ система и 

усклађенп је са пдредбама Директиве 2001/80/EC. 

 Нпва технплпгија сакупљаоа, трансппрта и пдлагаоа пепела и щљаке малпвпдним 

трансппртпм (пднпс пепела и впде 1:1) уведена је и у функцији је у ТЕ Кпстплац Б дпк је у ТЕ 

Кпстплац А у прпцесу увпђеоа. 

 Највеће емисије SO2, NПx, пращкастих материја, тещких метала настају услед 

сагпреваоа фпсилних гприва, индустријских активнпсти и све интензивнијег сапбраћаја. 

 

3.4.2 Мптпрна впзила 
 

 На теритприји града Ппжаревца, упшава се тренд ппраста брпја регистрпваних мптпрних 

друмских впзила у перипду пд 2006.-2009. гпдине. Пд укупнпг брпја регистрпваних друмских 

впзила у ппсматранпм перипду највећи удеп шине путнишки аутпмпбили, такп да су пни на 

пример у 2009. гпдини шинили пкп 89%. С пбзирпм на неминпван ппраст брпја свих врста 

мптпрних впзила, неппхпднп је тражити рещеоа за усклађиваое оихпвпг кприщћеоа 

захтевима защтите живптне средине. 

 

Табела 3.4.2.1. Брпј укупнп регистрпваних друмских мптпрних и прикљушних впзила 

Врста моторног возила 2006 2007 2008 2009 

Мотоцикли 255 296 327 443 

Путнички аутомобили 16960 17262 17631 18803 

Специјална путничка возила 298 284 264 263 

Аутобуси 154 142 122 122 

Теретна возила 828 841 873 933 

Специјална теретна возила 291 300 302 303 

Радна возила 21 17 16 17 

Трактори 69 50 66 68 

Прикључна возила 199 176 167 180 

УКУПНО 19075 19368 19768 21132 

 

 За прпцену утицаја сапбраћаја на живптну средину недпстају пснпвне инфпрмације п 

емисијама загађујућих материја из превпзних средстава, а ппдаци п пптрпщои гприва, кпји би 

се мпгли кпристити за прпцену утицаја, су непптпуни. 

Евидентнп је загађеое ваздуха сумппрпм и плпвпм збпг лпщег квалитета гприва, јер је у дизелу 

виспк удеп сумппра и јпщ увек се кпристе плпвни бензини. 

 Имисипна кпнцентрација азптпвих пксида у зинскпм перипду прелази дпзвпљени нивп 

у центру Ппжаревца кпд семафпра. 
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 Ппред интензивнпг сапбраћаја ппвећанп загађеое ваздуха, ппследоих 5-6 гпдина 

прпцеоује се да је ппследица увпза великпг брпја пплпвних аутпмпбила. Старпст впзила је 

забриоавајућа какп са аспекта угрпжаваоа живптне средине такп и са станпвищта безбеднпсти 

сапбраћаја. 

 Снимаоем динамике сапбраћајних тпкпва, кпја је пбављена 2010. гпдине, крпз центар 

Ппжаревца у тпку једнпг дана функципнище пкп 15 000 впзила. У щпицу - врщнпм пптерећеоу 

избрпјанп је 1500 впзила пп шасу, пд шега 40% шине транзитна впзила, а 60% је прилив, пднпснп 

излив впзила из централне зпне у пртпгпналнп ппвезане сапбраћајнице. 

 

3.4.3 Интензитет туризма 
 

 Карактеристике теритприје града Ппжаревца, тј, оене прирпдне и ствпрене вреднпсти: 

бпгатствп текућих впда, разнпврснпст флпре и фауне, ппгпдан рељеф и умеренп-кпнтинентална 

клима, изграђена мрежа спбраћајница (друмски, железнишки, впдени), ппвпљан геп-

сапбраћајни пплпжај, вреднп културнп-истпријскп наслеђе и сппртскп-рекреативни садржаји, 

представљају дпбру пснпву за оихпвп искприщћаваое у циљу интензивнијег развпја туризма у 

граду Ппжаревцу.  

Туристишке атракције су: 

1) Археплпщки лпкалитети: Виминацијум; 

2) Кпмплекс «Љубичевп»  

3) Сакрални пбјекти: манастир Рукумија, манастир Сестрпљин; 

4) Лпкална излетищта и паркпви: Етнп парк Тулба; сппртскп-забавни парк «Бамби» -; 

«Мправска лагуна» - 

5)  Манифестације: Љубичевске кпоичке игре; Нпвембарски дани културе у Ппжаревцу, 

Бијенале Милене Павлпвић Барили, Дани Миливпја Живанпвића (Глумашке свешанпсти); 

Фестивал цвећа у мају; Међунарпдни ускршои етнп фестивал-други дан Ускрса; 

Ппжаревачки карневал у августу. 

 

 Пве туристишке атракције  шине дпбру предисппзицију за развпј савременпг кпнцепта 

туризма кпји се везује за ппсебна интереспваоа кап щтп су: културна дпбра, манифестације, 

прирпдна дпбра, лпв, рибплпв, сппртски и туризам на рекама, ппсебнп Дунаву. 

 

Табела 3.4.3.1. Укупан брпј нпћеоа у Ппжаревцу и Бранишевскпм пкругу  2000-2010 
 Укупан број ноћења Број ноћења домаћих туриста Број ноћења страних 

туриста 
2000 

 

 

2005 2009 2010 2000 2009 2010 2000 2009 2010 

Пожаревац 45.148 31.706 21.718 15.693 43.894 14.850 12.233 1.254 6.868 3.460 

Браничевски 

округ 

100.789 78.553 65.523 46.559 98.929 56.146 41.478 1.860 9.377 5.081 

 Иакп туризам представља један пд важних привредних сектпра и има знашајну улпгу у 
екпнпмскпг развпју града и регипна, некпнтрплисан развпј туризма мпже представљати и 
велики ризик пп живптну средину. Са друге стране, развпј туризма и није мпгућ уз нарущену 
живптну средину. Птуда је вепма важна примена кпнцепта пдрживпг туризма кпји у најщирем 
смислу представља привредну грану кпја врщи минималан утицај на живптну средину и 
лпкалну културу, истпвременп ппмажући стицаое зараде, нпва радна места и защтиту 
лпкалних екпсистема. Наиме, тп је пдгпвпран туризам кпји се пријатељски пднпси према 
прирпднпј и културнпј бащтини. 
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Неки пд најважнијих принципа развпја пдрживпг туризма укљушују: 

 Туризам се мпра развијати уз ппмпћ лпкалне заједнице, кпја има задатак да спрпвпди 

мпнитпринг. (Важну улпгу при управљаоу туризмпм има јединствени инфпрмаципни 

систем на наципналнпм и лпкалнпм нивпу. Гепграфски инфпрамципни систем - ГИС - 

кап технплпгија кпја спаја инфпрматишке и гепграфске кпмппненете, има ппсебнп местп 

у туризму усмеренпм на защтићена прирпдна дпбра.)  

 Туризам мпра пбезбедити квалитетна радна места лпкалнпм станпвнищтву и 

усппставити везу између лпкалних ппслпва и туризма.  

 Мпра се усппставити кпдекс ппнащаоа у туризму на свим нивпима - наципналнпм, 

регипналнпм и лпкалнпм - заснпван на међунарпднп признатим стандардима. Такпђе 

је пптребнп дефинисати преппруке за туристишке активнпсти, прпцену утицаја на 

живптну средину, мпнитпринг кумулативнпг утицаја и границе прихватљивих прпмена.  

 Псмислити едукативне, струшне прпграме у циљу унапређеоа бащтине и прирпдних 

ресурса.  

 

3.4.4 Успешност спровођења законске регулативе 

 

 На пснпву ппдатака дпбијених из Пдељеое за инспекцијске ппслпве Градске управе 

града Ппжаревца, утвђенп је да је приликпм инспекцијскпг надзпра брпј рестриктривних мера 

(прекрщајних пријава, захтева за привредни преступ, кривишних пријава) смаоен гптпвп за 

пплпвину, на птприлике истпм брпју прегледа, гледајући ппдатке из  2010. гпдине у пднпсу на 

2009. гпдину.  
Табела 3.4.4.1. Преглед спрпвпђеоа закпнске регулативе Пдељеоа за инспекцијске ппслпве ГУ Ппжаревац 

 Бр. прегледа Бр. решења Прекршајне 

пријаве 

Пријаве за 

привредни 

преступ 

Кривичне 

пријаве 

Заједнички 

инсп.надзор 

УКУПНО 

2010 

132 42 3 0 0 7 

УКУПНО 

2009 

116 35 3 0 0 9 

 
 Такпђе је смаоен брпј издатих рещеоа са налагаоем птклаоаоа пдређених 

неправилнпсти, щтп указује на ппвећаое свести кпд субјеката кпд кпјих је пбављен надзпр и 

кпнтрпла, када је у питаоу защтита живптне средине. 
Табела 3.4.4.2. Преглед спрпвпђеоа закпнске регулативе Сектпра за кпнтрплу и надзпр Министарства защтите 

живптне средине  

 Бр. 
Прегледа 
 

Бр. 
Рещеоа 
 

Прекрщајне 
пријаве 
 

Пријаве за 
привредни 
преступ 
 

Кривишне 
пријаве 
 

Гпдина 

защтиту живптне средине пд 
загађиваоа  

 
5020 

 
1422 

 
98 

 
39 

 
1 

2010 

 
5779 

 
1248 

 
126 

 
70 

 
6 

2009 

защтиту живптне средине у пбласти 
защтите и кприщћеоа прирпдних 
дпбара и ресурса 

 
2784 

 
285 

 
125 

 
21 

 
3 

2010 

     2009 
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3034 163 94 8 7 

защтиту впда пд загађиваоа и 
рибарствп 

1711 171 157 3 0 2010 

2056 109 597 5 11 2009 

за ппступаое у хемијскпм удесу 1669 525 8 26 11 2010 

1364 1062 52 18 3 2009 

сарадоу инспекције са 
међунарпдним мрежама, лпкалнпм 
сампуправпм и интегрисани приступ 
на граници 

 
751 

 
67 

 
1 

 
0 

 
0 

2010 

 
617 

 
33 

 
7 

 
0 

 
6 

2009 

за ппступаое са ппасним и псталим 
птпадпм 

975 180 14 9 0 2010 

944 184 9 17 2 2009 

грађевинске инспекције 1351 118 4 0 13 2010 

646 124 0 0 5 2009 

урбанистишке инспекције 1063 222 0 0 0 2010 

976 223 0 0 0 2009 

УКУПНП 15324 2991 406 97 28 2010 

15416 3146 885 118 40 2009 

 
 

3.4.5 Инвестиције и текући издаци 

 

 Према ппдацима кпје су дпставила Јавна предузећа града Ппжаревца, инвестиције и 

текући издаци приказани су у табели 3.4.5.1.за перипд 2008.-2010. гпдина. Запажа се ппстепенп 

ппвећаое улагаоа и за инвестиције и за пперативне трпщкпве, из гпдине у гпдину. Знашајан 

ппраст инвестиципних улагаоа бип је у 2010. гпдини, у пднпсу на претхпдне гпдине, щтп се 

тумаши ппшеткпм реализације нпвих прпјеката. 

 Удеп текућих (пперативних) трпщкпва пд 69% у 2008. гпдини већи је пд удела 

инвестиципних трпщкпва, щтп је ппследица заврщених инфраструктурних прпјеката у пбласти 

живптне средине. 

 У структури пвих средстава у 2010. гпдини највеће ушещће има защтита ппдземних впда 

и земљищта, затим уклаоаое птпада, следе защтита ваздуха и прирпде, а најмаое је ушещће 

средстава за защтиту пд буке. 

Табела 3.4.5.1. Инвестиције и текући издаци у пбласти защтите живптне средине 

 

Година 

 

Врста 

улагања 

Уклањање 

отпада 

Заштита 

површинских 

вода 

Заштита 

ваздуха 

Заштита 

подземних 

вода и 

земљишта 

Заштита 

природе 

Заштита 

од буке 

 

2008 

Инвестици

је 

72 209 6 120 89 350 11 540  8 635 1 273 

Текући 

издаци 

108 911 6 947 0 15 602 0 0 

 

2009 

Инвестици

је 

28 028 5 326 126 420 71 625 18 457 575 

Текући 

издаци 

102 549 7 025 0 7 740 0 0 
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2010 

Инвестици

је 

56 807 7 342 178 310 289 646 33 923 2198 

Текући 

издаци 

126 110 7 681 0 11 691 0 0 

 
 

 

 Приказана улагаоа пднпсе се на активнпсти кпје су директнп ппвезане са унапређеоем 

живптне средине, али пбухватају и сектпрске активнпсти кпје дпнпсе кпристи живптнпј средини 

иакп оихпва главна сврха није защтита живптне средине кап щтп су: прпщиреое даљинскпг 

грејаоа, прпщиреое впдпснабдеваоа, мпнитпринг квалитета впде за пиће и др. 

 За успещнп спрпвпђеое Прпграма защтите живптне средине пптребнп је пбезбедити 

извпре и механизме финансираоа. 

 Главни извпри финансираоа живптне средине су републишки бучет и прихпди пд 

накнада. Средства се јпщ мпгу пбезбедити и путем дпнација, кредита, средстава међунарпдне 

ппмпћи, прпграма и фпндпва Еврппске Уније, Уједиоених Нација и међунарпдних 

прганизација. 

 Финансираое прпјеката усмерених на унапређеое стаоа и защтиту живптне средине у 

граду Ппжаревцу врщи се прекп бучетскпг Фпнда за защтиту живптне средине кпји је пснпван 

2009.гпдине. 

 Гпдине 2005. у Граду Ппжаревцу је пп први пут пснпван Фпнд за защтиту живптне 

средине и кап такав, ппстпјап је пет гпдина. Уредбпм Владе Републике Србије, пд 2009.гпдине, 

Фпнд ради кап Бучетски фпнд за защтиту живптне средине, шија се нпвшана средства (пд 

регистрације мптпрних впзила, екплпщке такса, уплата пд стране загађиваша) кприсницима 

дпдељују путем кпнкурса. 

Табела 3.4.5.2. Преглед средстава бучетскпг фпнда за зжс у 2010. И 2011. гпдини 

Гпдина 
 

Укупан изнпс пдпбрених средстава 
бучетскпг фпнда за защтиту живптне 
средине града Ппжаревца 

2010 610.072.554,72 РСД 

2011 577.679.424,04 РСД 

Табела 3.4.5.3. Преглед кприсника средстава бучетскпг фпнда за зжс у 2011. гпдини 

Кприсник средстава бучетскпг фпнда за защтиту живптне средине у 
2011.гпдини 

Изнпс у РСД 

Пбавезе града Ппжаревца 60.835.495,00 

ЈКП „Кпмуналне службе“ Ппжаревац 78.622.597,38 

ЈКП „Впдпвпд и канализација“ Ппжаревац 92.303.415,01 

ЈП „Тпплификација“ 117.764.000,00 

ЈП „Дирекција за изградоу Града Ппжаревца“ Ппжаревац 99.371.100,00 

Градска ппщтина Кпстплац 62.009.825,00 

Месне заједнице 31.738.648,25 

Пстали кприсници 13.839.115,97 

Шкпле 21.195.227,43 

УКУПНП за 2011.гпдину 577.679.424,04 

 
 Уредбпм Министарства живптне средине и прпстпрнпг планираоа и Генералнпг 

инспектпрата, на пснпву кпје се сматра да пепеп из „ТЕ-КП“ Кпстплац није вище загађујућа 

материја, дпвпди дп умаоеоа бучетскпг Фпнда за защтиту живптне средине за дпсадащоу 
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накнаду кпју је „ТЕ-КП“ Кпстплац плаћап на име пвпг загађеоа. Тп пд 2011.гпдине драстишнп 

умаоује укупан изнпс бучетскпг фпнда на шак три пута маои изнпс. 

 

4. СТАОЕ ЗАШТИТЕ ЖИВПНЕ СРЕДИНЕ 

4.1. Прирпда и бипдиверзитет 

4.1.1 SWOT анализа 
 

СНАГЕ 
 

СЛАБПСТИ 

 Ппстпјаое кадрпвских пптенцијала за 
прпушаваое бипдиверзитета 

 Ппстпјаое кадрпва, институција и впље за 
фпрмираое катастра прирпдних вреднпсти 
кап и за прпушаваое угрпжених и защтићених 
врста 

 прпщиреоем ппдрушја ппд защтитпм 
 Уведен кпнтинуиран надзпр и примена 

санкција у слушајима илегалне сеше щума 
 Врщеое кпнтинуиранпг ппщумљаваоа на 

пснпву усвпјене Шумске пснпве 
 Ппстпјаое квалитетнпг земљищта и редпвна 

анализа квалитета 
 Впди се евиденција прпмене намене 

земљищта 
 Врщи се редпвнп испитиваое загађенпсти 

неппљппривреднпг земљищта на целпј 
теритприји 

 Ппстпје ппдигнути ветрпзащтитни ппјасеви   
 Ппстпјаое студијске дпкументације (Анализа 

утицаја на живптну средну) 
 Кпнтинуирана едукација ппљппривредних 

прпизвпђаша у пбласти упптребе пестицида 
 Пптенцијалне ппврщине земљищта за развпј 

прганске ппљппривреде прпизвпдое 
 Уситоенпст ппљппривредних ппседа 
 Дпнет Генерални план града Ппжаревца 

 
 

 Недпвпљна прпушенпст бипдиверзитета 
 Угрпженпст и недпвпљна прпушенпст 

станищта-диверзитет станищта 
 Не ппстпји катастар прирпдних вреднпсти и 

нема развијене екплпщке свести  
 Не ппстпје развијени прпјекти за защтиту 

прирпде и бипдиверзитета 
 Мале ппврщине се налазе ппд защтитпм и 

недпвпљнп се впди рашуна п защтићеним 
ппдрушјима 

 Лпща инфпрмисанпст п ппстпјаоу 
угрпжених и защтићених врста кпје 
настаоују теритприју и не ппстпји лпкална 
листа угрпжених  

 Шумске ппврщине нису дпвпљне и 
заузимају тек 10% укупне теритприје 

 Несвепбухватнп праћеое здравственпг 
стаоа щума 

 Неппстпјаое катастра гепдиверзитета 
 Недпвпљна ппкривенпст земљищта 

системскпм кпнтрплпм плпднпсти 
 Унищтаваое/деградација земљищта 

щиреоем ТЕКП Кпстплац 
 Некпнтрплисана експпатација песка и 

щљунка из решних нанпса 
 Ппстпјаое тренда прпмене 

ппљппривреднпг и щумскпг земљищта у 
грађевинскп земљищте 

 Плански приступ и мпнитпринг ерпзије не 
ппстпји 

 Услед неппстпјаоа санитарне / регипналне 
деппније дплази дп ппјаве деградације 
земљищта „дивљим деппнијама“ 

 Небезбеднп пдлагаое амбалаже пд 
пестицида 

 Неппстпјаое мпнитпринга над применпм 
вещташких ђубрива и пестицида 

 Недпвпљнп развијена свест грађана, благе 
казне и неадекватан надзпр дпвпде дп 
неппщтпваоа прпписа 
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 Ненаменскп трпщеое средстава Фпнда за 
живптну средину града 

 Кпмасација ппљппривреднпг земљищта 
није спрпведена дп краја 

 За градскп насеље Кпстплац и сепска 
насеља нису дпнети планпви регулације 

 
МПГУЋНПСТИ 

 
ПРЕТОЕ 

 Развијен и усвпјен закпнпдавни пквир у 
пбласти защтите прирпде и бипдиверзитета 
(Закпн п защтити прирпде, Закпн п защтити 
живптне средине...) 

 Развијена и усвпјена Стратегија биплпщке 
разнпврснпсти Републике Србије 20112018 

 Мпгућнпст финансираоа прпјеката путем 
наципналних фпндпва и ЕУ фпндпва 

 Централна власт не ппставља пгранишеоа у 
спрпвпђеоу прпписа на лпкалнпм нивпу 

 Дпбра сарадоа са наушним институцијама кпје 
се баве защтитпм прирпде и бипдиверзитета 

 У слушају кпнкретних прпблема кпји се не мпгу 
рещити на лпкалнпм нивпу ппстпји сарадоа са 
наципналним институцијама 

 Ппстпји мпгућнпст развпја екптуризма 
 Ппстпјаое регипналних институција: Завпд за 

защтиту сппменика културе, Завпд за защтиту 
прирпде, дппринпсе рещаваоу прпблема 

 

 Ппстпје прпблем у спрпвпђеоу наципналних 

закпна и стратещких преппрука 

 Дплази дп преклапаоа надлежнпсти на 

наципналнпм нивпу 

 Пдређен брпј прпписа није усклађен са 

стандардима ЕУ 

 Наципнални системи у пбласти живптне 

средине су недпвпљнп уређени 

 Недпвпљна и сппрадишна сарадоа са 
наципналним институцијама 

 Бучетска средства се не расппређују према 
припритетима заснпваним на струшнпј 
пснпви за защтиту живптне средине 

 Неппстпјаое међуппщтинске сарадое и 
иницијативе 

 Развпј ПД ТЕ КП није усклађен са стратегијпм 
пдрживпг развпја 

 Нивп ппдземних впда је у ппадаоу щтп 
утише директнп на флпру у ппмправскпм 
делу 

 Дпнпщеое прпстпрнпг плана ппсебне 
намене „Кпстплашкпг угљенпг басена“ 

 Лпще газдпваое ппљппривредним 
земљищтем у пднпсу на псталп пкружеое. 

 Цена прганских прпизвпда је ниска и не 
стимулище прпизвпђаше 

 Цена сертификата за пргански прпизвпд је 
виспка 

 

4.2. Живптна средина, здравље, квалитет живпта  

4.2.1 SWOT анализа 
 

СНАГЕ 
 

СЛАБПСТИ 

 Кпнтинуиранп мереое квалитета ваздуха 
прекп лпкалне и државне мреже мерних 
места и станица 

 Систематска кпнтрпла садржаја алергпгенпг 
пплена у ваздуху у Ппжаревцу и пкплини (на 
удаљенпсти дп 25км) 

 Изграђене пбилазнице 

 На ппјединим местима идентификпвана 
ппвећана кпнцентрација щтетних гаспва и 
аерпспла у ваздуху (прекпмернп загађеое 
ваздуха пд сапбраћаја) 

 Не пдређују се ПМ10 и суспендпвани тещки 
метали у ваздуху 

 Недпвпљни институципнални капацитети за 
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 Развијен даљински систем грејаоа 
 Идентификпвани извпри загађеоа 
 Идентификпвани извпри нејпнизујућег 

зрашеоа  у нискпфреквентнпм и 
виспкпфреквентнпм ппсегу (електрп-
енергетских пбјеката, радипбазних станица 
мпбилне телефпније, радип и тв релеја)  

 Кпнтинуиранп мререое буке 
 Идентификпвани извпри буке 
 Дпбра ппкривенпст впдпвпднпм мрежпм 

градскпг ппдрушја 
 
 
 

надзпр над спрпвпђеоем прпписа на 
лпкалнпм нивпу 

 Недпвпљнп развијена свест грађана п 
пшуваоу живптне средине и мерама за 
раципналну упптребу енергије 

 Угрпженпст река и впдпизвприщта збпг 
испущтаоа непрешищћених птпадних впда 
кап и збпг експлпатације щљунка 

 Не ппщтпваое прпписаних услпва у зпнама 
санитарне защтите впдпизвприщта 

 Лпща ппкривенпст сепских насеља 
впдпвпднпм мрежпм и неизграђена 
канализаципна мрежа 

 Велики губици у впдпвпднпј мрежи 
 Нераципналнп кприщћеое впде 
 Недпвпљнп прешищћаваое индустријских 

птпадних впда 
 Неппстпјаое система за прешищћаваое 

птпадних кпмуналних впда 
 Велики брпј септишких јама 
 Недпвпљна ппкривенпст градскпг ппдрушја 

канализаципнпм мрежпм кпја је на 
ппјединим делпвима у лпщем стаоу 

 Некпмплетна евиденција п извприма 
нејпнизујућег зрашеоа 

 Недпвпљан брпј паркинг места и гаража 
 Недпвпљан брпј теретних впзила кпристи 

пбилазнице 
 Неппстпјаое Стратегије развпја сапбраћаја на 

теритприји града Ппжаревца 

 
МПГУЋНПСТИ 

 
ПРЕТОЕ 

 Ппстпјаое закпнске регулативе и 
наципналнпг стратещкпг пквира 

 Ппстпјаое закпнске регулативе усаглащене 
са стандардима ЕУ у пбласти живптне 
средине 

 Јаснп ппстављени циљеви пплитике защтите 
живптне средине 

 Јака пплитишка впља за спрпвпђеоем 
закпнских рефпрми у пвпј пбласти 

 Увпђеое кпнцепта шистије прпизвпдое 
 Забрана изградое нуклеарних електрана 
 Ппдизаое нивпа свести п знашају защтите 

живптне средине 
 Увпђеое нпвих технплпгија у сапбраћајнпј 

индустрији и енергетици 
 Ширеое даљинскпг система грејаоа 
 Увпђеое стандард ЕМС И ИСП 14001 у 

индустријску прпизвпдоу 
 Мпгућнпст приватних инвестиција у сецтпр 

кпмуналних услуга 

 Пдређене пдлуке надлежних пргана вище 
инстанце су у супрптнпсти са интересима 
лпкалних заједница 

 Ппстпји преклапаое надлежнпсти 
институција 

 Неуређена закпнска регулативе у ппгледу 
приватнп-јавних партнерстава 

 Неппщтпваое закпнских прпписа пд стране 
загађиваша 

 Непдгпварајуће реагпваое наципналних 
институција на иницијативе лпкалних 
заједница 

 Неспрпвпђеое закпнске регулативе пд 
стране министарстава 

 Растући нивп сапбраћаја уз кприщћеое 
гприва шији квалитет није усаглащен  са 
ппстпјећим наципналним прпписима 

 Недпвпљнп дпбрп планираое и прганизација 
сапбраћаја 
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 Мпгућнпст кприщћеоа финансијских 
средстава из дпмаћих И међунарпдних 
фпндпва 
 

 

4.3. Птпад 

 

4.3.1 SWOT анализа 

СНАГЕ 
 

СЛАБПСТИ 

 Прганизпванп редпвнп пднпщеое птпада на 
ппдрушју града 

 Систем наплате ефективан 
 Рециклажа, пдвпјенп сакупљаое 
 Планска дпкументација за затвараое, 

санацију и рекултивацију нерегуларних 
градских деппнија 

 Пптписан међуппщтински сппразум п 
изградои Регипналнпг центра за управљане 
птпадпм 

 Пппис неуређених “дивљих деппнија”, 
сметлищта кпји се ажурира гпдищое 

 Ппстпјаое пвлащћених пператера за 
привременп складищтеое ппјединих врста 
ппаснпг птпада 

 Делимишна ппремљенпст здравства за 
управљаое медицинским птпадпм и 
делимишнп усппстављен систем прикупљаоа 
истпг 

 Урађен и усвпјен лпкални план управљаоа 
птпадпм 

 Инвестираое средстава фпнда за защтиту 
живптне средине града Ппжаревца у пбласт 
управљаоа птпадпм 

 Знашајан пптенцијал прирпдних ресурса: 
впде угља, нафте, земнпг гаса, неметалишних 
минералних сирпвина и ппљппривреднпг 
земљищта 

 Регулисана и закпнпм усаглащена 
експлпатација прирпдних ресурса (угаљ, лес, 
песак, щљунак, ппдземне впде) 
 
 

 Не ппстпји прганизпвани нашин     
прикупљаоа птпада у сепским насељима 

 Неппстпјаое ппдатака п сакупљаоу и 
ппсебним тпкпвима птпада 

 Загађеое живптне средине услед 
неадекватнпг управљаоа птпадпм 

 Не ппстпји дпвпљнп кпнтејнера и ппреме за 
сакупљаое птпада 

 Неадекватне руте прикупљаоа птпада 
 Недпвпљни институципнални капацитети, 

преклапаое надлежнпсти и неусклађенпст 
републишких и лпкалних закпнских пквира у 
пбласти надзпра 

 Иакп је прганизпванп пдвпјенп сакупљаое и 
рециклажа, јпщ увек је низак прпценат 
рециклаже и пдвпјенпг сакупљаоа птпада у 
пднпсу на укупну кплишину птпада 

 Пдлагаое птпада  на нерегуларне градске 
деппније 

 Нерегуларне деппније нису затвпрене ни 
саниране 

 Ппстпји велики брпј сметлищта 
 Непрганизпванп управљаое ппасним 

птпадпм пд стране ЈКП-а 
 Недпвпљан капацитет лпкације за пдлагаое 

грађевинскпг птпада и трансппрт истпг 
 Неадекватнп ппступаое са анималним и 

кланишним птпадпм 
 Пгранишене кплишине прирпдних ресурса 
 Нераципналнп кприщћеое ппдземне впде 

при ствараоу услпва за експлпатацију угља 
 Ппстпјаое непбрађених ппврщина 

ппљппривреднпг земљищта 
 Пгранишен утицај лпкалне сампуправе на 

издаваое дпзвпла за експлпатацију 
прирпдних ресурса 

 Нерегулисана експлпатација алувијалних 
пескпва и щљункпва „дивље щљункаре“ 

 неппстпјаое ппдатака п густни туристишкпг 
прпмета 
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МПГУЋНПСТИ ПРЕТОЕ 

 Дпнпщеое планских и прпграмских 

дпкумената дефинисаних закпнпм п 

управљаоу птпадпм и оихпва 

усаглащенпст са стратещким пквирпм 

 Усклађиваое прпписа са закпнпдавствпм 

ЕУ и стандардима 

 Изградоа регипналнпг центра за 

управљаое птпадпм 

 Јашаое сарадое са наципналним 

институцијама 

 Кприщћеое средстава наципналних 

фпндпва за унапређеое живптне средине 

 Кприщћеое средстава ЕУ фпндпва за 

унапређеое живптне средине 

 Јашаое свести п укљушиваоу приватнпг 

сектпра у пбласт управљаоа птпадпм и 

ппкретаое екп-индустрије 

 Смаоеое укупне кплишине птпада 

пдвајаоем, селекцијпм и ппвећаним 

прпцентпм рециклаже 

 Инвестираое средстава бучетскпг фпнда за 

защтиту живптне средине у пбласт 

управљаоа птпадпм 

 Унапређеое међуппщтинске сарадое у 

пбласти управљаоа птпадпм 

 Укљушиваое регипналних институција у 

рещеое прпблема управљаоа птпадпм и 

прирпдним ресурсима 

 Ппвећаое степена искприщћеоа 

енергената крпз щиреое система 

даљинскпг грејаоа, фпрмираоа „тпплих 

леја“ 

 Кприщћеое нус прпдуката кап ресурса 

(пепеп у грађевинарству) 

 Преклапаое надлежнпсти у врщеоу 

надзпра на хпризпнталнпм и вертикалнпм 

нивпу 

 Неефикаснп спрпвпђеое наципналних 

прпписа 

 Пгранишеоа у ппгледу надлежнпсти 

лпкалних сампуправа кпја су прпписана на 

републишкпм нивпу 

 Дискпнтинуитет рада државних пргана у 

пвпј пбласти 

 Прпблем дпгпвпра п изградои регипналних 

центара за управљаое птпадпм 

 Неразвијени наципнални системи за 

управљаое пдређеним сегментима кпји се 

пднпсе на ппсебне тпкпве птпада 

 Непптпуна или неадекватна планска 

дпкументација за пствариваое права на 

средства наципналних фпндпва 

 Усппрен прпцес прикљушиваоа ЕУ 

 Рестриктивна бучетска пплитика 
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4.4. Климатске прпмене 

4.4.1 SWOT анализа 
 

СНАГЕ 
 

СЛАБПСТИ 

 
 Кпщавскп ппдрушје – пптенцијал за 

мпгућнпст кприщћеоа енергије ветра 
 Студија хидрпгеплпщких карактеристика 

кстплашкпг угљенпг басена са приказпм 
впдних ресурса, урађена за пптребе 
Електрппривреде Србије 

 Велика кплишина впдених ресурса (за 
изградоу хидрпелектрана) 

 Термп енергетски систем кпји пмпгућава 
ппстпјаое и щиреое даљинскпг грејаоа  

 Ппстпјаое вище активних НВП из пбласти 
екплпгије и защтите живптне средине 

 ЕПС врщи прерашунаваое емисије ЦП2 
 Ппстпјаое бучетскпг Фпнда за защтиту 

живптне средине града Ппжаревца 
 Ппстпји лпкална стратегија пдрживпг развпја 

кпја кап припритет третира защтиту живптне 
средине 

 Редпвна израда планских и прпграмских 
дпкумената у пбласти защтите живптне 
средине 

  

 
 Недпвпљна истраженпст пкп мпгућнпсти 

кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије 
(ветар, бипмаса) 

 Неппстпји енергетски биланс на нивпу града 
 Недпвпљна искприщћенпст тпплптне 

енергије из термпелектране (збпг недпвпљне 
ппкривенпсти града тпплификаципнпм 
мрежпм) 

 Ниска свест грађана у ппгледу енергетске 
ефикаснпсти 

 Делимиши биланси емисија гаспва са 
ефектпм стаклене бащте 

 Црпљеое ппдземних впда да би се ствприли 
услпви за експлпатацију лигнита 

 Неппспјаое енергетских биланса CП2 за 
сапбраћај и индивидуална лпжищта и пстале 
загађиваше на теритприји града 

 Прерасппдела средстава Фпнда за защтиту 
живптне средине накпн дпбијене сагласнпсти 
Министарства 

 Недпвпљнп кприщћеое капацитета НВП и 
щире струшне јавнпсти 

 Неппстпјаое евиденције привредних 
субјеката кпји су заменили медијуме кпји 
пщтећују пзпнски пмпташ 

МПГУЋНПСТИ ПРЕТОЕ 

 Дпнпщеое стратещких, прпграмских и 
планских дпкумената на републишкпм нивпу 
(кпјима се пмпгућава рещаваое прпблема 
на нивпу лпкалне заједнице) 

 Дпступнпст фпндпва ЕУ и псталих 
дпнатпрских средстава 

 Реализација стратещких дпкумената у 
сектпру енергетике кпјима се пбезбеђује 
ппвећаое енергетске ефикаснпсти 

  

 Убрзаое климатских прпмена 
 Цена енергената исппд тржищне 
 Ппкретаое индустријске прпизвпдое са 

застарелпм технплпгијпм 
 Растући нивп загађеоа збпг сапбраћаја кпји 

се пдвија  кприщћеоем гприва шији квалитет 
није у складу са ппстпјећим прпписима 

 Прекпгранишнп загађеое (Румунија, 
Бугарска) 

 Низак нивп свести п мерама за раципналну 
упптребу енергије 

 Смаоеое трансферних средстава пд стране 
републике 
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5. СТРАТЕШКИ ПКВИР 

 
 
 
 
 

 

Визија 
Град Ппжаревац 

Град здраве живптне средине и квалитетнпг живпта 
Град ппжељан за станпваое 

 
 

ПРИПРИТЕТИ ПРПГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

1. Ппбпљщаое стаоа и защтите прирпде, земљищта и зелених ппврщина 
 

2. Ппбпљщаое квалитета  ваздуха 
 

3. Пбезбеђеое дпвпљнп здравственп исправне впде за пиће  
 

4. Защтита впда и управљаое птпадним впдама 
 

5. Унапређеое система управљаоа птпадпм 
 

6. Ппдстицај пдрживпј експлпатацији прирпдних ресурса и енергетскпј ефикаснпсти 
 

7. Ппдизаое нивпа свести станпвнищтва крпз фпрмалнп и нефпрмалнп пбразпваое 
у пбласти защтите живптне средине 
  

8. Унапређеое система кпнтрпле стаоа живптне средине  

 



 

 

 
СТРАТЕШКИ ПКВИР 
ПРИПРИТЕТИ, ПРПБЛЕМИ, СТРАТЕШКИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

 
 

Припритет Прпблем Стратещки Циљ Специфишни циљ 

1. Ппбпљщаое стаоа 

прирпде, земљищта и зелених 

ппврщина 

1.1.Недпвпљнп щума и зеленила и 

неадекватна защтита 

1.2.Неадекватна защтита прирпде и 

бипдиверзитета 

1.1.Защтита и ппдизаое щума 

и зелених ппврщина и 

земљищта 

1.2. Унапређеое защтите 

прирпде и бипдиверзитета 

1.1.1. Ппвећаое ппврщине ппд щумским 
засадпм на теритприји града Ппжаревца за 
хх% дп 2020 
1.1.2. Ппвећати зелене, рекреативне и 
защтићене ппврщине у Ппжаревцу, 
Кпстплцу и сепским насељима за хх% дп 
2015 
1.2.1. Усппстављен систем защтите прирпде 
 1.2.2.Усппстављен систем испитиваоа 
бипдиверзитета дп 2020 

2. Ппбпљщаое квалитета  
ваздуха 

2.1. Загађеое ваздуха узрпкпванп 
сапбраћајем 
2.2. Мали брпј кпнтрплисаних 
параметара загађеоа ваздуха 
Катастар загађиваша ваздуха 
2.3. Загађеое ваздуха узрпкпванп 
индивидуалним лпжищтима 

2.1. Смаоеое загађеоа 

ваздуха узрпкпванпг 

сапбраћајем 

2.2. Унапређеое система грејаоа 

2.1.1.Смаоеое интензитета сапбраћаја у 1 и 
2 зпни града за 50% дп 2016 

2.1.2. Ппвећана упптребе алтернативних 
видпва превпза грађана 

2.2.1. Прпщиреое тпплификаципне мреже на 
теритприји целпг града за хх%  дп 2020 

2.2.2. Смаоеое брпја индивидуалних 
лпжищта за хх% дп 2020.гпд. 

 

3. Пбезбеђеое дпвпљнп 

здравственп исправне впде за 

пиће  

3.1. Прпменљив квалитет впда и 
недпвпљна сазнаоа п капацитетима 
впдних тела 
3.2. Некпмплетна и неадекватна 
впдпвпдна мрежа 

3.1. Кпнтинуиранп праћеое и 

истраживаое впдних тела 

3.2. Унапређене 

инфраструктуре 

впдпснадбеваоа 

3.1.1 Спрпведени истраживашки радпви на 
дефинисаоу и прпушаваоу нпвих лпкација 
извприщта 
3.1.2. Усппстављена мпнитпринг мрежа и 
спрпведенп дугпрпшнп планираое 
впдпснадбеваоа дп 2020 
3.2.1. Прпценат грађана прикљушених на 
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впдпвпдну мрежу ппвећана за хх% дп 2020 
3.2.2. Смаоени губици на впдпвпднпј 
мрежи за 10% дп 2020 
3.2.3 Нивп кпнцентрације загађујућих 
материја у впди за пиће је исппд нивпа МДК 
на теритприји града Ппжаревца дп 2020.гпд 

4. Защтита впда и 

управљаое птпадним впдама 

4.1. Недпвпљнп изграђена 
канализаципна мрежа 
4.2. Неппстпјаое третмана птпадних 
впда 

4.1. Унапређен систем 

сакупљаоа птпадних впда 

4.2. Усппстављаое система 

третмана птпадних впда 

4.1.1. Прпценат грађана прикљушених на 
канализаципну мрежу ппвећан за 30% дп 
2020 

4.1.2. Рещен прпблем сакупљаоа птпадних 
впда у сепским насељима 

4.2.1.. Изграђен систем за прешищћаваое 
птпадних впда-градских и индустријских дп 
хгпдине 

4.2.2. Рещен прпблем третмана птпадних 
впда у насељима кпја нису ппкривена 
планираним ПППВ 

5. Унапређеое система 

управљаоа птпадпм 

5.1. Прганизпваним прикупљаоем 
птпада није пбухваћенп свп 
станпвнищтвп 
5.2. Низак прпценат примарне 
селекције, разврставаоа и рециклаже 
и нерегуларнп пдлагаое птпада 

5.1. Усппстављаое ефикаснпг 
система прикупљаоа птпада на 
целпј теритприји ппщтине 
5.2. Прганизпванп адекватнп 
пдлагаое птпада 

5.1.1.Пбухват станпвнищтва прганизпваним 
прикупљаоем птпада дп краја 2020 изнпси 
100% 
5.1.2. Прганизпван систем селекције дп 
2020 
5.2.1. Усппстављен систем регипналнпг 
пдлагаоа птпада 
5.2.2. Саниране дивље деппније in situ дп х 
гпдине 

6. Ппдстицај пдрживпј 

експлпатацији прирпдних 

ресурса и енергетскпј 

ефикаснпсти 

6.1. Некпнтрплисана и неадекватна 
експлпатација прирпдних ресурса 
6.2. Лпща енергетска ефикаснпст и 
неискприщћенпст пбнпвљивих 
извпра енергије 

6.1. Пбезбеђеое пдрживе 
експлпатације прирпдних ресурса 

6.2. Унапређеое енергетске 

ефикаснпсти и упптребе 
пбнпвљивих извпра енергије 

6.1.1. Пбезбеђенп ушещће лпкалнпг нивпа у 
институципналнпм пквиру кпнтрпле над 
експлпатацијпм прирпдних ресурса  
6.1.2. Израђене струшне анализе п 
мпгућнпстима експлпатације прирпдних 
ресурса 
6.2.1 Унапређеое енергетске ефикаснпсти 
јавних, ппслпвних и приватних пбјеката за 
20% дп 2020 
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6.2.2. Удеп пбнпвљивих извпра енергије у 
укупнпј енергетскпј пптрпщои ппвећан за 
20% дп 2020 

7. Ппдизаое нивпа свести 

станпвнищтва крпз фпрмалнп и 

нефпрмалнп пбразпваое у 

пбласти зжс 

7.1. Неппстпјаое прпграма усвајаоа 
друщтвенп пдгпвпрнпг ппнащаоа 
грађана према живптнпј средини 
7.2. Недпвпљна сарадоа цивилнпг и 
јавнпг сектпра у пбласти зжс 

7.1. Ппдстицај друщтвенп 
пдгпвпрнпг ппнащаоа грађана 
према живптнпј средини 
7.2. Унапређеое сарадое јавнпг, 
привреднпг и цивилнпг сектпра 
у пбласти зжс 

7.1.1. Ппдигнут нивп знаоа и 
инфпрмисанпсти грађана п защтити 
живптне средине крпз спрпведене 
едукативне и инфпрмативне прпграме 
7.1.2. Ппвећанп ушещће грађана у прпцесу 
дпнпщеоа пдлука 
7.2.1 Усппстављен систем ппдрщке 
индустрији и МСП у пбласти защтите 
живптне средине дп 2020 
7.2.2. Пјашана сарадоа цивилнпг и јавнпг 
сектпра крпз ппвећаое брпја заједнишки 
реализпваних прпјеката и иницијатива 

8. Унапређеое система 

кпнтрпле стаоа живптне 

средине  

  

8.1. Неразвијен систем праћеоа 
параметара квалитета живптне 
средине 
8.2. Несистематизпванп прикупљаое 
ппдатака у пбласти защтите живптне 
средине 

8.1. Усппстављаое система 
ефикаснпг праћеоа стаоа 
живптне средине 
8.2. Прганизација систематскпг 
прикупљаоа ппдатака 

8.1.1. Усппстављен систем праћеоа 
параметара квалитета живптне средине дп 
2020 (впда, ваздух, земљищте, нејпнизујуће 
зрашеое) 
8.1.2. Усппстављен систем кпнтрпле 
пптенцијалних загађиваша дп х гпд 
8.2.1. Унапређенпст институципналних 
капацитета 
8.2.2. Усппстављен систем прикупљаоа и 
пбраде ппдатака у пбласти зжс дп 2020 
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6. АКЦИПНИ ПЛАН 

 

 

Визија -  Град Ппжаревац - Град здраве живптне средине и квалитетнпг живпта - Град у кпјем би свакп желеп да 

живи 
 

Припритет 1. 

Ппбпљщаое стаоа и защтите прирпде, земљищта и зелених ппврщина 

Стратещки циљ 1.1. Защтита и ппдизаое щума и зелених ппврщина 

1.1.1.Спрецифишни циљ : Ппвећаое ппврщине ппд щумским засадпм на теритприји града Ппжаревца за хх% дп 2020 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

1.1.1.1. Ппдизаое ветрпзащтитних ппјасева 

ЈП „Дирекција за 
изградоу“ 
Градска управа; Србија 
щуме 

2013 
2015 

108000Еур 
Бучетски фпнд за зжс 

60%  
Министарствп 

ппљппривреде 40% 

Брпј засађених стабала и 
прпценат пријема 

1.1.1.2. 
Прпјекат ппщумљаваоа приватних 
парцела 

Градска управа; 
Србија щуме; Привреднп 
друщтвп Кпстплац; 
Министарствп 
ппљппривреде 

2012-2016 
100000Еур 

Власници парцела и 
Министарствп 

Брпј засађених стабала и 
прпценат пријема; 
ппврщина ппд нпвим 
засадпм 

Град 
Ппжаревац 

Прпграм защтите живптне средине  2012-2022 

 
АКЦИПНИ ПЛАН 2012-2016 
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1.1.1.3. 
Прпјекат ппщумљаваоа деградираних 
ппврщина у Кпстплцу 

Привреднп друщтвп 
Кпстплац; Градска 
управа; Србија щуме 

2013-2016 

40000Еур*4 
160.000 eвра 

Бучет града 38% 
Република и РИП 

Кпстплац 62% 

Брпј засађених стабала и 
прпценат пријема; 
ппврщина ппд нпвим 
засадпм 

1.1.2. Спрецифишни циљ : Ппвећати зелене, рекреативне и защтићене ппврщине у Ппжаревцу, Кпстплцу и сепским насељима за хх% дп 2015 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

1.1.2.1. Израда Катастра зелених ппврщина 

Дирекција; Градска 
управа; 
ЈКП „Кпмуналне службе“ 
Катастар Неппкретнпсти 

2013-2016 
928.000 € 

Бучет Града 
Ппдрушје/Ппврщина 
ппкривена катастрпм

 

1.1.2.2. 
Прпјекат ппдизаоа и рекпнструкције 
дрвпреда 

Дирекција; 
ЈКП „Кпмуналне службе“ 
Град Ппжеревац  

2012-2016 
200.000 € 

Бучетски фпнд 

Брпј и дужина у м 
рекпнструисаних и нпвих 
дрвпреда и прпценат 
пријема 

1.1.2.3. 
Прпјекат „Защтићена ппдрушја Натура 
2000“ 

Виспка щкпла 
струкпвних студија, 
Градска управа, Завпд за 
защтиту прирпде; 
Биплпщки факултет 

2013-2014 
15.000 евра 

Бучетски фпнд за зжс 

Израђен акципни план, 
пдређена станищта и 
врсте пд изузетнпг 
знашаја 

1.1.2.6. 
Уређеое и пзелеоаваое ппврщина 
ппсебне намене 

Дирекција 
ЈКП Кпмуналне службе 

2012-2016 
220 000 евра 
Бучет града 

Уређене међублпкпвске 
ппврщине и паркпви 

Припритет 1. 

Ппбпљщаое стаоа и защтите прирпде, земљищта и зелених ппврщина 

Стратещки циљ 1.2. Унапређеое защтите прирпде и бипдиверзитета  
 

1.2.1. Специфишни циљ: Усппстављен систем защтите прирпде 
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Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

1.2.1.1. 
Мпнитпринг псетљивих екпсистема и 
стрпгп защтићених биљних и 
живптиоских врста 

Биплпщки факултет, 
Биплпщки институт, 
Министарствп 

2013-2016 

40.000 евра 
Министарствп, међ. 
Фпнд кпји ппдржава 
механизме шистпг 
развпја 

Детектпвани екпсистеми 
и врсте  
Квалитет впде, ваздуха, 
земљищта 

1.2.1.2. 
Унапређеое защтићених ппдрушја и 
управљаое защтитпм 

Градска управа, 
Старапци, Министарствп 

2013-2015 
30.000 евра 
Градски бучет 

Ппвећан прпценат 
защтићених ппдрушја, 
пдређени старапци 

1.2.2. Специфишни циљ: Усппстављен систем испитиваоа бипдиверзитета дп 2020 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

1.2.2.1. Прпјекат Истраживаоа бипдиверзитета 
Биплпщки факултет, 
Прирпдоашки музеј, 
Агенција за зжс 

2013-2016 

20.000 
Бучетски фпнд 50% 
Министарствп зжс 50% 
 

Идентификпване биљне 
и живптиоске врсте, 
утврђена брпјнпст врста, 
станищта 

1.2.2.2. Прпјекат „Камппви младих прирпдоака“ 
ГУ, Виспка щкпла 
струкпвних студија 

2014-2016 
60.000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 

Брпј пдржаних 
радипница 

Припритет 2. 
Ппбпљщаое квалитета  ваздуха  

 
Стратещки циљ 2.1. Смаоеое загађеоа ваздуха узрпкпванпг сапбраћајем 
 

2.1. 1. Специфишни циљ: Смаоеое интензитета сапбраћаја у 1 и 2 зпни града за 50% дп 2016 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

1.2.1.1. Израда Стратегије развпја сапбраћаја 
Градска управа, 
Дирекција, МУП, 

Сапбраћајни факултет 
2013 

15.000 евра 
Бучет града 

Усвпјена стратегија са 
акципним планпм 
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1.2.1.2. 
Рекпнструкција сапбраћајне мреже у 1 и 2 
зпни града/ изградоа пещашке зпне 

Градска управа, 
Дирекција 

2012-2015 
3.012.000 евра 

Бучет града 

Рекпнструисане 
сапбраћајнице и 

изграђена пещашка зпна 

2.1. 2. Специфишни циљ: Ппвећана упптребе алтернативних видпва превпза грађана 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

1.2.2.1. Прпјекат изградое бициклистишких стаза ГУ, Дирекција 2012 8.000 евра 
Израђен прпјекат и 
изведени радпви у 
улицама: 

1.2.2.2. 
Прпјекат прпмпције мпбилнпсти и 
здравпг живпта 

ГУ, ЕУ „Екпбран“, 
вртићи, Канцеларија за 
младе, ЗЗЈЗ Ппжаревац 

2012-2016 
2000*5 

10000  евра 
Бучетски фпнд за зжс 

Брпј манифестација, 
трибине, такмишеоа, 
радипнице, прпмпције 

1.2.2.3. 
Израда Студије п увпђеоу щинскпг 
сапбраћаја 

ГУ, ЈП Железнице 
Србије,  Сапбраћајни 
факултет 

2014-2016 
45.000 евра 
Бучет града 

Израђена студија 

Припритет 2. 
Ппбпљщаое квалитета  ваздуха  

 
Стратещки циљ 2.2. Унапређеое система грејаоа 
 

2.2.1. Специфишни циљ : Прпщиреое тпплификаципне мреже на теритприји целпг града за 45%  дп 2020 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

2.1.1.1. Прпјекат развпја тпплификаципне мреже 
Тпплификација, Градска 
управа, кприсници 

2012-2016 
6.000.000 евра 

Бучет града 
Кприсници 

Брпј нпвих прикљушака 

2.1.1.2. Прпјекат гасификације 
Градска управа, Србија 
гас, Гас инвест, 
кприсници 

2012-2014 
Без утврђенпг изнпса 
Бучет РС, Србија гас, 

Кприсници 

Км мреже, Брпј нпвих 
прикљушака 

2.1.2. Специфишни циљ : Смаоеое брпја индивидуалних лпжищта за хх% дп 2020.г 
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Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

2.1.2.1. 
Прпјекат анализе и испитиваоа 
кприщћеоа индивидуалних лпжищта 

Градска управа 
ЈП Тпплификација 
Агенција за енергетску 
ефикаснпст 

2013-2014 
10.000 евра 

Бучетски фпнд за зжс 

Идентификпван брпј и 
типпви индивидуалних 
лпищта 

2.1.2.2.  
Прпмпција алтернативних видпва грејаоа 
и реализација пилпт прпјеката 

Градска управа 
ЈП Тпплификација 
Агенција за енергетску 
ефикаснпст 

2014-2016 

60.000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 

30% 
Агенција за енергетску 

ефикаснпст 70% 

Израђена мини студија п 
упптреби алтернативних 
енергената и пстварена 
мин 2 пилпт прпјекта 

Припритет 3. 
ПБЕЗБЕЂЕОЕ ДПВПЉНП ЗДРАВСТВЕНП ИСПРАВНЕ ВПДЕ ЗА ПИЋЕ  

 
Стратещки циљ 3.1. Кпнтинуиранп праћеое и истраживаое впдних тела 
 

3.1.1. Специфишни циљ : Спрпведени истраживашки радпви на дефинисаоу и прпушаваоу нпвих лпкација извприщта 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

3.1.1.1. 
Прпјекат истраживаоа нпвих лпкација 
впдних тела 

Град Ппжаревац 2012 
100.000 евра 
Бучет града 

дпнатпри 
Израђена студија 

3.1.1.2.  Прпјекат репнизације впдних тела Град Ппжаревац 2013 
50.000 евра 
Бучет града 

Израђена студија 

3.1.1.3. 
Изградоа извприщта „Јагпдица“ и 
дефинисаое експлпатаципних права  

ВИК Ппжаревац; 
Дирекција за впде; 
Градска управа 

2013-2016 
Прва фаза 

3.000.000 
Средства ВиК; бучет 

града; приступни 
фпндпви; дпнације 

Изграђенп извприщте са 
дефинисаним 
експлпатаципним 
правима 

3.1.2. Специфишни циљ : Усппстављена мпнитпринг мрежа и спрпведенп дугпрпшнп планираое впдпснадбеваоа дп 2020 
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Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

3.1.2.1. Прпјекат псматрашке мреже Град Ппжаревац 2014-2015 
100.000 евра 
Бучет града 
Дирекција за впде 

Израђена студија п 
псматрашкпј мрежи 

3.1.2.2.  
Дефинисаое зпна санитарне защтите за 
сва извприщта на теритприји града 

ВиК; Градска управа; 2012-2015 
100.000  
Бучет града 

Пдређене зпне 
санитарне защтите и 
спрпведени истражни 
радпви 

Припритет 3. 
ПБЕЗБЕЂЕОЕ ДПВПЉНП ЗДРАВСТВЕНП ИСПРАВНЕ ВПДЕ ЗА ПИЋЕ  

 
Стратещки циљ 3.2. Унапређеое инфраструктуре впдпснадбеваоа  

3.2.1. Специфишни циљ : Прпценат грађана прикљушених на впдпвпдну мрежу изнпси 100% дп 2020 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

3.2.1.1. 
Усклађиваое генералнпг прпјекта 
впдпснадбеваоа са нпвпнасталпм 
ситуацијпм 

Град Ппжаревац; 
Впдпвпд и канализација 

2012-2013 
15.000 евра 
Бучет града 

Ревидиран генерални 
прпјекат 

3.2.1.2 
Израда прпјекатнп технишке 
дпкументације за прпщиреое мреже 
впдпснадбеваоа за сва насељена места 

Впдпвпд и канализација 2012-2015 
160.000 евра 

ВиК Ппжаревац 
Израђена прпјектнп 
технишка дпкументација  

3.2.1.3. 
Дпградоа система впдпснадбеваоа 
према прпјектнп технишкпј дпкументацији 

Град Ппжаревац; 
Впдпвпд и канализација 

2012-2016 

10.000.000 евра 
Градски бучет; ИПА 

фпнд; дпнације; 
Министарствп 

Дпградоа система за 
насеља Бераое, Петка; 
Лушица; Братинац; 
Касидпл и Баре 

3.2.2. Специфишни циљ : Смаоени губици на впдпвпднпј мрежи за 10% дп 2020 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

3.2.2.1. 
Детекција губитака и санација впдпвпдне 
мреже у Кпстплцу 

ВиК и Дирекција 2013-2015 
250.000 евра бучетски 
фпнд за зжс 

Детектпвани губици на 
впдпвпднпј мрежи у 
Кпстплцу и % саниране 
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мреже 

3.2.2.2. 

Израда прпјектнп технишке 
дпкументације и реализација замене 
азбестнпг цевпвпда за деп Ппжаревца и 
Кпстплац 

Впдпвпд и канализација 2013-2015 
400.000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 

Израђен главни прпјекат 
Замеоенп х метара 
цевпвпдне мреже 

3.2.2.3. 
Ревитализација ппстпјећег резервпарскпг 
прпстпра у Ппжаревцу за I и II висинску 
зпну 

Впдпвпд и канализација 2013-2014 
100.000 евра  
ВиК и градски бучет 

Изврщени радпви на 
ревитализацији 
резпрвпара 

3.2.3. Специфишни циљ : Нивп кпнцентрације загађујућих материја у впди за пиће је исппд нивпа МДК на теритприји града Ппжаревца дп 2020.г. 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

3.2.2.1. 
Израда прпјектнп технишке 
дпкументације за прпјекат изградое 
ппстрпјеоа за прераду впде „Кљуш“ 

Впдпвпд и канализација 
Град Ппжаревац 

2012-2013 
200.000 евра 
Бучетски фпнд 

Израђен главни прпјекат 

3.2.2.2. 
Израда прпјектнп технишке 
дпкументације за прпјекат изградое 
ппстрпјеоа за прераду впде „Лпвац“ 

Впдпвпд и канализација 
Град Ппжаревац 

2013-2014 
120.000 евра 
Бучетски фпнд 

Израђен главни прпјекат 

3.2.2.3. 
Прпјекат прпщиреоа резервпарскпг 
прпстпра на извприщту Кљуш и за 2. И 3. 
Висинску зпну 

Впдпвпд и канализација 
Град Ппжаревац 

2012-2014 2.600.000 евра 
Изврщени радпви на 
прпщиреоу 
резервпарскпг прпстпра 

Припритет 4. 
ЗАШТИТА ВПДА И УПРАВЉАОЕ ПТПАДНИМ ВПДАМА  

Стратещки циљ 4.1. Унапређен систем сакупљаоа птпадних впда 
 

4.1.1. Специфишни циљ : Прпценат грађана у граду ппжаревцу и Кпстплцу прикљушених на канализаципну мрежу ппвећана за 30% дп 2020 
 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 



 

49 

 

4.1.1.1. 

Израда прпјектнп технишке 
дпкументације и извпђеое радпва на 
прпщиреоу фекалне канализаципне 
мреже у Ппжаревцу 

Впдпвпд и канализација; 
Дирекција за изградоу 

Градска управа 
Ппзаревац 

2012-2016 

3.000.000 евра 
Средства дирекције и 

бучетскпг фпнда за зжс 
 

Км развијене мреже 

4.1.1.2. 

Израда прпјектнп технишке 
дпкументације и извпђеое радпва на 
прпщиреоу фекалне канализације у 
Кпстплцу 

Впдпвпд и канализација; 
Дирекција за изградоу 

Градска управа 
Ппзаревац 

2013-2015 
900.000 е/гпдищое 

Дирекција за изградоу 
Км развијене мреже 

4.1.2. Специфишни циљ : Рещен прпблем сакупљаоа птпадних впда у сепским насељима 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

4.1.2.1. 
Изградоа фекалнпг кплектпра и 
секундарне канализаципне мреже за 
насеља Лушице, Пругпвп и Ппљана 

Впдпвпд и канализација; 
Дирекција за изградоу 

Градска управа 
Ппжаревац 

2012-2015 
5.007.000 e 

Дирекција за изградоу 
Дирекција за впде 

Изведени радпви на 
изградои кплектпра 
Км развијене мреже 

4.1.2.2. 

Изградоа фекалнпг кплектпра и 
секундарне канализаципне мреже за 
насеља Пстрпвп, Ћирикпвац, Кленпвник и 
Петка 

Впдпвпд и канализација; 
Дирекција за изградоу 

Градска управа 
Ппжаревац 

2014-2016 
3.600.000 e 

Дирекција за изградоу 
Дирекција за впде 

Изведени радпви на 
изградои кплектпра 
Км развијене мреже 

Припритет 4. 
ЗАШТИТА ВПДА И УПРАВЉАОЕ ПТПАДНИМ ВПДАМА  

 
Стратещки циљ 4.2. Усппстављаое система третмана птпадних впда 
 

4.2.1. Специфишни циљ : Изграђен и финкципналан систем за прешищћаваое птпадних впда-градских и индустријских дп хгпдине 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 
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4.2.1.1. 
Израда главнпг прпјекта на пснпву 
Генералнпг прпјекта за изградоу ПППВ за 
град Ппжаревац 

Впдпвпд и канализација;  

Градска управа 
Ппжаревац 

 

2013-2014 
300.000 eвра 

ВиК, Министарствп, 
бучетски фпнд 

Израђен главни прпјекат 

4.2.1.2. 
Израда прпјектнп технишке 
дпкументације за изградоу ПППВ у 
Кпстплцу 

Впдпвпд и канализација;  

Градска управа 
Ппжаревац 

 

2013-2014 
150.000e 

Вик, Министарствп, 
бучетски фпнд 

Израђен главни прпјекат 

4.2.1.3. 
Реализација прпјекта изградое ПППВ за 
град Ппжаревац 

Впдпвпд и канализација;  

Градска управа 
Ппжаревац 

 

2014-2016 

11.000.000e 
Градски бучет, 

приступни фпндпви, 
дпнације 

Изграђенп ПППВ у 
Ппжаревцу 

4.2.1.4. 
Реализација прпјекта изградое ПППВ за 
Кпстплац 

Впдпвпд и канализација;  

Градска управа 
Ппжаревац 

 

2014-2016 

6.000.000e 
Градски бучет, 

приступни фпндпви, 
дпнације 

Изграђенп ПППВ у 
Кпстплцу 

4.2.2. Специфишни циљ : Рещен прпблем третмана птпадних впда у насељима кпја нису ппкривена планираним ПППВ 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

4.2.2.1. 
Израда прпјектнп-технишке 
дпкументације за изградоу мини 
ппстрпјеоа за третман птпадних впда 

Впдпвпд и канализација 

 

2013 
100.000 евра 
Бучет града 

Израђен главни прпјекат 

4.2.2.2. 
Прпграм 
Ревитализације Брежанскпг канала 

Дирекција за изградоу 

 

2012-2016 
60.000e/гпд 
Бучет града 

Изведени радпви на 
ревитализацији канала 
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Припритет 5. 
УНАПРЕЂЕОЕ СИСТЕМА УПРАВЉАОА ПТПАДПМ  

 
Стратещки циљ 5.1. Унапређеое система сакупљаоа птпада 
 

5.1.1. Специфишни циљ : Пбухват станпвнищтва прганизпваним прикупљаоем птпада дп краја 2020 изнпси 100% 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

5.1.1.1. 
Прпјекат набавке и ппремаоа свих 
насељених места ппсудама за сакупљаое 
птпада 

Кпмуналне службе 
Градска управа 

2012-2016 

60000+334000+13000= 
407000 евра 

Бучетски фпнд, Фпнд за 
защтиту живптне 

средине РС, приступни 
фпндпви 

Брпј набављених и 
ппстављених ппсуда 

5.1.1.2. 
Прпјекат набавке впзила за сакупљаое 
птпада у свим насељеним местима  

Кпмуналне службе 
Градска управа 

2012-2016 

900000+270000+350000+
75000+500000 = 
 2020000 евра 

Бучетски фпнд, Фпнд за 
защтиту живптне 

средине РС, приступни 
фпндпви 

Брпј набављених впзила 

5.1.2. Специфишни циљ : Прганизпван систем селекције дп 2020 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

5.1.2.1. 
Прпјекат Изградое два рециклажна 
двприщта на теритприји града Ппжаревца 

Кпмуналне службе 
Град Ппжаревац 

2013-2015 

880000+400000= 
1.280.000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 
Фпнд за зжс РС 

Изграђена два 
рециклажна двприщта 

5.1.2.2.  
Изградоа зелених пстрва у свим 
насељеним местима 

Кпмуналне службе 
Град Ппжаревац 

2012-2016 

282000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 
дпнатпри 
 

Брпј ппстављених 
кпнтејнера 
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5.1.2.3. 
Прпјекат усппстављаоа система 
сакупљаоа ппаснпг птпада из 
дпмаћинстава 

Кпмуналне службе 
Град Ппжаревац 

2013-2016 

100.000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 
дпнатпри 

Кпнтејнери за ппасан 
птпад 

5.1.2.3. 
Израда плана рещаваоа прпблема 
анималнпг птпада на регипналнпм нивпу 

Кпмуналне службе 
Град Ппжаревац 

Ппщтине  
регипна 

2013 

10.000 евра 
Бучетски фпнд за жс 60% 
Ппщтине регипна 40% 

Израђен план 

Припритет 5. 
УНАПРЕЂЕОЕ СИСТЕМА УПРАВЉАОА ПТПАДПМ  

 
Стратещки циљ 5.2. Прганизпванп адекватнп пдлагаое птпада  
 

5.2.1. Специфишни циљ : Усппстављен систем регипналнпг пдлагаоа птпада 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

5.2.1.1. Изградоа трансфер станице у Ппжаревцу 
Регипналнп ЈП, ЈПП, 
Министарствп, Град 

Ппжаревац 
2012-2014 

350000 
Фпнд за зжс РС  
Дпнације, ИПА 

Изграђена трансфер 
станица 

5.2.1.3. 
Изградоа регипналнпг центра за 
управљаое птпадпм 

Регипналнп ЈП, ЈПП, 
Министарствп, Град 
Ппжаревац, лпкалне 

сампуправе партнери 

2013-2016 

15000000 
Фпнд за зжс РС  

Дпнације, ИПА, бучети 
лпкалних сампуправа 

Изграђен регипнални 
центар 

5.2.2. Специфишни циљ :  Саниране ппстпјеће и дивље деппније in situ дп х гпдине 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

5.2.3.1. Санираое деппније у Кпстплцу ЈКП Кпмуналне службе 2013 
180.000 

Фпнд за зжс РС 
Бучетски фпнд 

Санирана деппнија 

5.2.3.2. Санираое деппније “Јереминп ппље” ЈКП Кпмуналне службе 2012-2013 
360.000 

Фпнд за зжс РС 
Бучетски фпнд 

Санирана деппнија 



 

53 

 

5.2.3.3. Санираое сметлищта „Градске утрине ЈКП Кпмуналне службе 2012-2013 
198000 

Фпнд за зжс РС 
Бучетски фпнд 

Санирана деппнија 

5.2.3.4. 
Санираое дивљих деппнија на 
теритприји града Ппжаревца према 
регистру дивљих деппнија 

Кпмуналне службе, Град 
Ппжаревац, Прпјекат 

„Пшистимп Србију“ 
2012-2016 

100.000 
Бучет града 

Пшистимп Србију 

Саниране дивље 
деппније 

Припритет 6. 
ППДСТИЦАЈ ПДРЖИВПЈ ЕКСПЛПАТАЦИЈИ ПРИРПДНИХ РЕСУРСА И ЕНЕРГЕТСКПЈ ЕФИКАСНПСТИ  

 
Стратещки циљ 6.1. Пбезбеђеое пдрживе експлпатације прирпдних ресурса  
 

6.1.1. Специфишни циљ : Пбезбеђенп ушещће лпкалнпг нивпа у институципналнпм пквиру кпнтрпле над експлпатацијпм прирпдних ресурса  
 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

6.1.1.1. 
Фпрмираое струшнпг пдбпра за праћеое 
експлпатације прирпдних ресурса 

Град Ппжаревац 2012 
1500 евра 

Бучет града 

Фпрмиран пдбпр и 
пдржанп најмаое два 

састанка пдбпра 

6.1.1.2. 

Ппкретаое иницијативе за партиципацију 
лпкалне сампуправе у даваоу 
сагласнпсти и надзпру над експпатацијпм 
прирпдних дпбара 

Град Ппжаревац 2012 
1500 евра 

Бучет града 

Пдржани састанци са 
наципналним 
институцијама 

6.1.2. Специфишни циљ : Израђене струшне анализе п мпгућнпстима експлпатације прирпдних ресурса 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

6.1.2.1. 
Израђена студија п мпгућнпсти 
експлпатације гептермалне енергије 

Град Ппжаревац 2013 

 
100.000 евра 
Бучет града 

Министарствп 
енергетике 

Израђена студија 

Припритет 6. 
ППДСТИЦАЈ ПДРЖИВПЈ ЕКСПЛПАТАЦИЈИ ПРИРПДНИХ РЕСУРСА И ЕНЕРГЕТСКПЈ ЕФИКАСНПСТИ  
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Стратещки циљ 6.2. Унапређеое енергетске ефикаснпсти и упптребе пбнпвљивих извпра енергије 

6.2.1. Специфишни циљ : Унапређеое енергетске ефикаснпсти јавних, ппслпвних и приватних пбјеката за 20% дп 2020 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

6.2.1.1. 
Прпјекат даваоа субвенција за 
индивидуалне прпјекте енергетске 
ефикаснпсти 

Град Ппжаревац 
Агенција за енергетску 

ефикаснпст 
2014-2016 

75.000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 
Агенција за енергетску 
ефикаснпст 

Брпј суфинансираних 
прпјеката  

6.2.1.2. 
Прпграм унапређеоа енергетске 
ефикаснпсти јавних пбјеката 

Град Ппжаревац 
Јавне устанпве 

Агенција за енергетску 
ефикаснпст 

 

2013 - 2016 

 
10 000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 

Израђен план 
унапређеоа енергетске 
ефикаснпсти јавних 
пбјеката 

* Наппмена : Прпјекат 6.2.1.2. Средстав су ппредељена самп за израду Плана унапређеоа енергетске ефикаснпсти јавних пбјеката; на пснпву Плана биће ппзнати 
пбјекти на кпјима ће се врщити радпви у циљу ппвећаоа енергетске ефикаснпсти, те ће средства за израду прпјектнп технишке дпкументације и реализацију радпва 
бити накнаднп утврђена и ппредељена 

6.2.2. Специфишни циљ : Удеп пбнпвљивих извпра енергије у укупнпј енергетскпј пптрпщои ппвећана за 20% дп 2020 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

6.2.2.1. 
Израда студије кприщћеоа пбнпвљивих 
извпра енергије 

Град Ппжаревац 
Министарствп 

енергетике 
Агенција за 

ен.ефинаснпст 

2013-2014 

100.000 евра 
Бучет града 

Министарствп 
енергетике 
Агенција за 

ен.ефинаснпст 

Израђена студија 

6.2.2.2. Реализација пилпт прпјеката 

Град Ппжаревац 
Министарствп 

енергетике 
Агенција за 

ен.ефинаснпст 

2014-2015 

200.000 евра 
Бучет града 

Министарствп 
енергетике 
Агенција за 

ен.ефинаснпст 

Реализпванп минималнп 
4 пилпт прпјекта 
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Припритет 7. 
ППДИЗАОЕ НИВПА СВЕСТИ СТАНПВНИШТВА КРПЗ ФПРМАЛНП И НЕФПРМАЛНП ПБРАЗПВАОЕ У ПБЛАСТИ ЗЖС  

 
Стратещки циљ 7.1. Ппдстицај друщтвенп пдгпвпрнпг ппнащаоа грађана према живптнпј средини 

 

7.1.1. Специфишни циљ : Ппдигнут нивп знаоа и инфпрмисанпсти грађана п защтити живптне средине крпз спрпведене едукативне и инфпрмативне прпграме 
 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

7.1.1.1. 
Ппдрщка лпкалне сампуправе ппстпјећим 
екплпщким секцијама у щкплама 

Пснпвне щкпле 
Град Ппжаревац 

2012-2016 

25.000 евра  
бучетски фпнд за зжс 

Брпј радипница и 
активнпсти у пснпвним 
щкплама 

7.1.1.2. 
Прганизација медијских кампаои за 
защтиту живптне средине 

ЈП Радип Ппжаревац 
Медијске куће 

Град Ппжаревац 
2012-2016 

50.000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 

Брпј спрпведених 
тематских кампаоа 

7.1.1.3. 
Ппдрщка прганизацији струшних скуппва 
из пбласти защтите живптне средине 

Град Ппжаревац 2012-2016 

7.000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 

 

Брпј прганизпваних 
скуппва и брпј скуппва са 
ушещћем града 
Ппжаревца 

7.1.2. Специфишни циљ : Ппвећанп ушещће грађана у прпцесу дпнпщеоа пдлука 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

7.1.2.1. 
Ппдизаое нивпа транспарентнпсти 
инфпрмаципне базе за живптну средину 

Град Ппжаревац 
Медијске куће 

2014 

5.000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 

Фпрмиран сајт са 
инфпрмацијама за 
грађане 

7.1.2.2. 
Изградоа механизама укљушиваоа 
грађана у систем дпнпщеоа пдлука п 
живптнпј средини 

Град Ппжаревац 
 
 

2013-2014 

5.000 евра 
Бучет града 

Брпј прганизпваних 
скуппва, анкета 

Припритет 7. 
ППДИЗАОЕ НИВПА СВЕСТИ СТАНПВНИШТВА КРПЗ ФПРМАЛНП И НЕФПРМАЛНП ПБРАЗПВАОЕ У ПБЛАСТИ ЗЖС  
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Стратещки циљ 7.2. Унапређеое сарадое јавнпг, привреднпг и цивилнпг сектпра у пбласти зжс  

7.2.1. Специфишни циљ : Усппстављен систем ппдрщке индустрији и МСП у пбласти защтите живптне средине дп 2020 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

7.2.1.1. 
Усппстављаое система инфпрмисаоа 
привреде п правима, пбавезама и 
мпгућнпстима 

Град Ппжаревац 
Регипнална агенција 

Регипнална привредна 
кпмпра 

Удружеоа привредника 

2013 

5.000 евра 
Бучет града 

Интернет страница са 
ппсебнпм наменпм 

7.2.1.2. 

Субвенципнисаое увпђеоа стандарда у 
пбласти защтите живптне средине пд 
стране предузећа кпја ппслују на 
теритпријиграда Ппжаревца 

Град Ппжаревац 
Регипнална агенција 

Регипнална привредна 
кпмпра 

Министарствп 
екпнпмије 

2014-2015 

60.000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 

Министарствп 
екпнпмије 

 

Брпј суфинансираних 
прпјеката 

7.2.2. Специфишни циљ : Пјашана сарадоа цивилнпг и јавнпг сектпра крпз ппвећаое брпја заједнишки реализпваних прпјеката и иницијатива  

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

7.2.2.1. 
Прпјекат увпђеоа ппдстицаја НВП за 
аплицираое кпд инпстраних фпндпва 

Град Ппжаревац 
НВП из пбласти жс 

 
2012-2016 

50.000 евра 
Бучетаски фпнд за зжс 

Брпј суфинансираних 
прпјеката 

7.2.2.2. 
Фпрмираое „грант щеме“ за прпјекте из 
пбласти защтите живптне средине 

Град Ппжаревац 
НВП из пбласти жс 

 
2013-2015 

45000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 

Брпј финансираних 
прпјеката 

Припритет 8. 

УНАПРЕЂЕОЕ СИСТЕМА КПНТРПЛЕ СТАОА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ  

Стратещки циљ 8.1. Усппстављаое система ефикаснпг праћеоа стаоа живптне средине 
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8.1.1. Специфишни циљ : Усппстављен систем праћеоа параметара квалитета живптне средине дп 2020 (впда, ваздух, земљищте, нејпнизујуће зрашеое) 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

8.1.1.1. 
Пбезбеђеое кпнтинуитета у мереоу 
ппстпјећих параметара квалитета 
живптне средине 

Град Ппжаревац 
Завпд за јавнп здравље 

2012-2016 

250.000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 

Израђени извещтаји п 
спрпведенпј кпнтрпли 
квалитета ваздуха, впде, 
земљищта и нивпа буке 

8.1.1.2. 
Увпђеое мереоа нпвих параметара 
релевантних за град Ппжаревац 

Град Ппжаревац 
Завпд за јавнп здравље 

2013-2016 

60.000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 

 

Израђени извещтаји п 
спрпведенпј кпнтрпли 
квалитета  

8.1.2. Специфишни циљ : Усппстављен систем кпнтрпле пптенцијалних загађиваша дп х гпд 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

8.1.2.1. 
Увпђеое система зпнираоа према врсти 
делатнпсти у  Ппжаревцу и Кпстплцу 

Град Ппжаревац 2013 

5.000 евра 
Бучет Града Уведене зпне 

8.1.2.2. 
Унапређеое технишких и људских 
капацитета инспекцијске службе 

Град Ппжаревац 2012-2014 

20.000 евра 
Бучет Града 

 

Набављена ппрема 
Птвпренп једнп нпвп 
раднп местп 

Припритет 8. 

УНАПРЕЂЕОЕ СИСТЕМА КПНТРПЛЕ СТАОА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

Стратещки циљ 8.2. Прганизација систематскпг прикупљаоа ппдатака  

8.2.1. Специфишни циљ : .Унапређенпст институципналних капацитета 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 
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8.2.1.1. 
Фпрмираое пдељеоа за защтиту 
живптне средине 

Град Ппжаревац 2013 

2.000 евра 
Бучет Града 

Пдлукпм п 
систематизацији 
фпрмиранп пдељеое 

8.2.1.2. 
Унапређеое капацитета пдељеоа за 
защтиту живптне средине 

Град Ппжаревац 2013-2014 

20.000 евра 
Бучет Града 

 

Набављена ппрема 
Птвпренп једнп нпвп 
раднп местп 

8.2.2. Специфишни циљ : Усппстављен систем прикупљаоа и пбраде ппдатака у пбласти зжс дп 2020 

Брпј Прпјекат/Прпграм ПАРТНЕРИ Време 
Изнпс и извпр 
финансираоа 

ИНДИКАТПРИ 

8.2.2.1. 
Израда инфпрмаципнпг система защтите 
живптне средине града Ппжаревца 

Град Ппжаревац 2012-2013 

20.000 евра 
Бучетски фпнд за зжс 

Израђен инфпрмаципни 
систем 

8.2.2.2. 
Спрпвпђеое пбука за кприщћеое 
инфпрмаципнпг система 

Град Ппжаревац 2012-2013 

6.000 евра 
Бучетски фпнд за зжс Брпј пбушених радника 



 

 

6.1. Финансијска улагаоа у реализацију Прпграма защтите живптне средине града 
Ппжаревца 

 

 За спрпвпђеое Прпграма защтите живптне средине града Ппжаревца, пднпснп 

Акципнпг плана за перипд пд 2012-2016. гпдине, неппхпднп је пбезбедити средства у укупнпм 

изнпсу пд 82.658.800 евра, кпликп је пптребнп за реализацију укупнп 80 прпјекта, пднпснп 

прпграма.  

 Пвај укупан изнпс 

расппређен је на разлишите 

извпре финансираоа, пд 

шега 47% пада на терет 

града Ппжаревца, тј. 

бучетскпг фпнда за защтиту 

живптне средине, сампг 

бучета ппщтине и бучета 

Јавних предузећа. Укупан 

изнпс кпји пада на терет 

интерних извпра 

финансираоа изнпси 

38.683.800 evra за перипд 

пд 2012-2016. гпдине, щтп у 

прпсеку гпдищое изнпси 

нещтп пкп 7,7 милипна 

евра.  

Слика 6.1.1. Извпри финансираоа Прпграма 2012-2016 

  

 

 Узимајући у пбзир пвај изнпс, прпсешнп гпдищое издвајаое из бучета пп станпвнику 

града Ппжаревца за реализацију Прпграма защтите живптне средине изнпсилп би пкп 105 

евра.  

 Пстали извпри финансираоа Прпграма шине, 53%, пднпснп укупна улагаоа пд близу 44 

милипна евра. У пвим извприма највећи удеп имају средства Републике Србије, пднпснп 

Републишки фпнд за защтиту живптне средине, средства Министарства живптне средине и 

прпстпрнпг планираоа, али и друга средства са наципналнпг нивпа, кпја пбезбеђују 

министарства и државне агенције и фпндпви.  Такпђе, пшекује се да се деп средстава пбезбеди 

и путем међунарпдне ппмпћи и дпнација, кап и пријављиваоем на кпнкурсе међунарпдних 

дпнатпра, у првпм реду Еврппске уније. 

  

 Када је упитаоу динамика укупних улагаоа у спрпвпђеое Акципнпг плана, највећа 

улагаоа пшекују се у 2014.гпдини, тј. трећпј гпдини спрпвпђеоа Стратегије. Најмаоа улагаоа 

пшекују се у првпј и ппследопј гпдини реализације Прпграма. 
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Слика 6.1.2. Динамика реализације Прпграма 2012-2016 

 
 Гледанп према припритетима Прпграма защтите живптне средине града Ппжаревца, 
највећа улагаоа предвиђена су у пквиру Припритета 4. Защтита и управљаое птпадним 
впдама, а затим следе, Припритет 5. Унапређеое система управљаоа птпадпм и Припритет 3. 
Пбезбеђеое дпвпљнп здравственп исправне впде за пиће.  
 

Табела 6.1.1. Висина улагаоа према припритетима 
 
Бр Припритет Висина улагаоа у 

ЕУР 
% у укупним 
улагаоима 

1 Припритет 4. Защтита и управљаое птпадним 
впдама  32.157.000  

 
39% 

2 Припритет 5. Унапређеое система управљаоа 
птпадпм  20.352.000  

 
24,6% 

3 Припритет 3. Пбезбеђеое дпвпљнп здравственп 
исправне впде за пиће  17.175.000  

 
20,8% 

4 Припритет 2 Ппбпљщаое квалитета ваздуха    9.170.000  11% 
5 Припритет 1 Ппбпљщаое стаоа и защтите прирпде, 

земљищта и зелених ппврщина    2.681.000  
 

3,2% 
6 Припритет 6 Ппдстицај пдрживпј експлпатацији 

прирпдних ресурса и енергетскпј ефикаснпсти *       488.000  
 

0,5% 
7 Припритет 8 Унапређеое система кпнтрпле стаоа 

живптне средине       383.000 

 
0,4% 

8 Припритет 7 Ппдизаое нивпа свести станпвнищтва 
крпз фпрмалнп и нефпрмалнп пбразпваое у 
пбласти зжс          252.000  

 
 

0,3% 
* Наппмена: Средства за унапређеое енергетске ефикаснпсти у јавним пбјектима биће 
утврђена накпн израде Плана и нису урашуната у укупна улагаоа 
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7. ПКВИР ЗА МПНИТПРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ 

 Израда дпкумента Прпграма защтите живптне средине града Ппжаревца 2012-2022. 

гпдине и оегпвп усвајаое пд стране Скупщтине града Ппжаревца не представља крај прпцеса. 

Тп је ппшетак оегпвпг најтежег дела – имплементације, пднпснп спрпвпђеоа активнпсти ради 

ппстизаоа задатих циљева. Тп је пбавеза према нащим станпвницима и грађанима.  

 Будући да сви Стратещки дпкументи имају сврху и вреднпст јединп укпликп се 

спрпвпде, неппхпднп је јаснп утврдити механизме оихпвпг спрпвпђеоа, пднпснп мпнитпринг 

спрпвпђеоа и евалуацију, вреднпваое спрпведенпг, тј. да ли реализпване активнпсти заиста 

рещавају прпблеме на кпје Прпграм указује. 

 Ниједан пд задатака стратещкпг планираоа не мпже се заврщити самп у једнпј 

предузетпј акцији. Мнпги фактпри утишу на тп да се једнпм усвпјени дпкументи увек 

преиспитују и ревидирају: време и услпви се меоају, пдређени предвиђени дпгађаји изпстану, 

бпљи нашини за рещаваое пдређених прпблема ппстају пшигледнији и слишнп. 

 Управп из тих разлпга прпцес спрпвпђеоа  Прпграма защтите живптне средине града 

Ппжаревца мпра кпнстантнп бити праћен/надгледан, вреднпван/преиспитан щтп мпже 

дпвести и дп ревизије сампг дпкумента. 

 Надгледаое спрпвпђеоа представља прпцес кпји пружа мпгућнпст прпвере да ли су 

активнпсти кпје су предузете у прпцесу спрпвпђеоа у задатим рпкпвима кап и благпвременп 

реагпваое на мпгућа пдлагаоа реализације предвиђених активнпсти услед насталих 

пптещкпћа, прпблема, недпстатка ресурса и слишнп. 

 Мпнитпринг или надгледаое је кпнтинуиранп праћеое резултата и напретка у 

спрпвпђеоу стратегије. 

 Пвај прпцес ппдразумева ппређеое инфпрмација прикупљених тпкпм имплементације 

са унапред дефинисаним индикатприма. 

 Успещнп спрпвпђеое стратещких дпкумената ппред прпцеса надгледаоа ппдразумева 

и прпцес вреднпваоа кпји је важан у мереоу знашаја, утицаја и ефеката предузетих активнпсти. 

 Евалуација или вреднпваое кпристи инфпрмације дпбијене крпз прпцес 

праћеоа(мпнитпринг) какп би се утврдип: знашај (да ли је активнпст дпвпљнп релевантна за 

ппстизаое циља), ушинак (да ли се дпбијају пшекивани резултати) и утицај (да ли је дпщлп дп 

ппбпљщаоа и у кпликпј мери). Ревизија пднпснп преиспитиваое стратещкпг дпкумента 

ппдразумева префпрмулисаое и прпцену дпкумента и прпјеката и врщи се на бази 

мпнитпринга и евалуације. 

 Ппд механизмима за праћеое спрпвпђеоа стратещких дпкумената ппдразумевају се 

пре свега људски ресурси кпји ће деп свпг рада ппределити за праћеое спрпвпђеоа дпкумента 

кап и усппстављаое тела и прпцедура кпје ће псигурати успещнп праћеое. Из пвпг прпизлази 

да у пквиру пве фазе треба устанпвити пдређене степене 

надлежнпсти/пперативнпсти/пдгпвпрнпсти. 

 
 Мпнитпринг спрпвпђеоа Прпграма защтите живптне средине врщи Служба за защтиту 

живптне средине Градске управе града Ппжаревца на пснпву прибављених извещтаја п 

спрпвпђеоу Прпграма пд стране свих пдгпвпрних институција за спрпвпђеое кпнкретних 

прпјеката пднпснп прпграма.  
 Служба за защтиту живптне средине Градске управе града Ппжаревца на пснпву 

прибављених извещтаја п спрпвпђеоу Прпграма пд стране свих пдгпвпрних институција за 
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спрпвпђеое кпнкретних прпјеката креира извещтај п реализацији Акципнпг плана кап и 

Извещтај п вреднпваоу спрпвпђеоа Прпграма, а на пснпву дефинисаних индикатпра. 

 Вреднпваое спрпвпђеоа Прпграма врщи се мереоем индикатпра у пднпсу на оихпве 

вреднпсти, кпје су дате у Анексу Прпграма и у сампм дпкументу.  

Прпгрампм защтите живптне средине града Ппжаревца дефинисане су две врсте индикатпра: 

1. Индикатпри защтите живптне средине дефинисани кап индикатпри утицаја кпјима се 

мери дугпрпшни ефекат спрпвпђеоа Прпграма. Дефинисанп је укупнп двадесет пваквих 

индикатпра кпји су груписани у шетири групе: Прирпда и бипдиверзитет, Живптна 

средина, здравље и квалитет живпта, Птпад и Климатске прпмене. 

2. Индикатпри резултата кпји су ппстављени кап аутпут индикатпри за сваки прпјекат 

дефинисан Акципним планпм 2012-2016. Пвим индикатприма мере се физишки 

резултати или прпизвпди, пднпснп директне преднпсти ствпрене реализацијпм 

прпјеката. 

 У циљу успещнпг праћеоа и вреднпваоа спрпвпђеоа Прпграма, преппрушује се 

псниваое ппсебнпг тела, Савета за защтиту живптне средине, кпји би сашиоавали шланпви 

радних група кпји су ушествпвали у прпцесу израде Прпграма. Преппрушује се да Савет за 

защтиту живптне средине буде пснпван Пдлукпм Градскпг већа. 

 Извещтај кпји израђује Служба за защтиту живптне средине разматра Савет за защтиту 

живптне средине и вреднује успещнпст спрпвпђеоа Акципнпг плана и Прпграма. 

 

Слика 7.1. Механизам за мпнитпринг и евалуацију Прпграма защтите живптне средине 

  

 Извещтај п спрпвпђеоу прпјеката, пднпснп преглед индикатпра резултата заједнп са 

извещтајем п мереоу индикатпра защтите живптне средине шине Извещтај п евалуацији 

спрпвпђеоа Прпграма защтите живптне средине.  
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Извещтај се израђује једнпм гпдищое, те се и  Савет састаје најмаое једнпм гпдищое у 

циљу евалуације спрпвпђеоа Прпграма. Укпликп ппстпји пптреба Савет се мпже састајати и 

шещће у циљу сагледаваоа нпвпнасталих шиоеница или ревизије дпкумента.  

Извещтај вреднпван и пдпбрен пд стране Савета се упућује најпре Градскпм већу а 

затим и Скупщтини града на разматраое и усвајаое.  

Дпступнпст Прпграма защтите живптне средине града Ппжаревца, пднпснп 

инфпрмисанпст и пбавещтенпст заједнице п степену оегпве реализација, пд велике је 

важнпсти, јер заинтереспване стране треба да буду уппзнате какп са напреткпм, такп и са  

активнпстима кпје мпгу предузети какп би ппмпгли у пствареоу циљева и припритета

дефинисаних пвим Прпгрампм. Из тпг разлпга, неппхпднп је редпвнп пбавещтавати јавнпст п 

спрпвпђеоу Прпграма. Извещтај п евалуацији спрпвпђеоа Прпграма защтите живптне средине 

требалп би да буде дпступан и птвпрен за кпментаре јавнпсти. 
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