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УВПД 
 

  
  Стратегијпм пдрживпг развпја ппщтине Нпва Варпщ за перипд пд 2010-2020. 
гпдине  защтита живптне средине, између псталих, дефинисана је кап један пд 
приoритетних циљева развпја ппщтине. Такпђе,oпщтина Нпва Варпщ је 2009. гпдине, у 
пквиру Ппщтинске управе пснпвала Пдељеое за привреду и лпкалнп екпнпмски 
развпј. Струшни сарадници из пвпг пдељеоа су у сарадои са кппрдинатпрпм радне 
групе за защтиту живптне средине израдили први Ппграм защтите и унапређеоа 
живптне средине ппщтине Нпва Варпщ.  
       
 У складу са шланпм 100. став 5. Закпна o защтити живптне средине („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11) Ппщтинскп веће ппщтине Нпва Варпщ је 
на седници, пдржанпј 17.11.2009. гпдине, дпнелп Пдлуку п псниваоу бучетскпг фпнда 
за защтиту живптне средине ппщтине Нпва Варпщ. 
 
 Планирани прихпди бучетскпг фпнда за защтиту живптне средине ппщтине 
Нпва Варпщ у 2018. гпдини изнпсе 7.000.000,00 динара. 
 
 Средства бучетскпг фпнда се пбезбеђују из: 
 
 - средстава из прихпда пбезбеђених у пквиру бучета ппщтине за текућу гпдину 
(регистрација мптпрних впзила на теритприји ппщтине - Нпва Варпщ 40 % прихпд 
ппщтине Нпва Варпщ, 60% прихпд бучета Републике Србије, дела наменских средстава 
пстварених пп пснпву накнада из шлана 84., 85., 85а. и 87. Закпна п защтити живптне 
средине), 
 
 -прихпда пстварених на пснпву међунарпдне, регипналне и лпкалне сарадое и 
сарадое са републишким прганима на прпграмима, прпјектима и другим активнпстима 
у пбласти защтите живптне средине и енергетске ефикаснпсти, 
 
 -прилпга, дпнација, ппклпна и ппмпћи, 
 
 -средстава пстварених на кпнкурсима (дпмаћим и инпстраним) за прпграме и 
прпјекте, 
 
            - пренета средства из претхпдне гпдине  и 
 
 -других извпра у  складу са Закпнпм. 
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1. ППЩТИНА НПВА ВАРПЩ 

 

1.1 ГЕПСТРАТЕЩКИ ППЛПЖАЈ 

-Пплпжај - Југпзападна Србија, Златибпрски пкруг 

-Ппврщина: 580km² - 60,5 % ппљппривреднп земљищте, 39,5% другп 

-Надмпрска висина: 436-1.626m 

 

Нпва Варпш се налази на магистралнпм путу М-21, на ппла пута пд Бепграда дп 

Јадранскпг мпра. Сва насељена места у ппщтини Нпва Варпщ су ппвезана путнпм мрежпм са 

центрима месних заједица, а пптпм и градпм (60km регипналних путева и 197km лпкалних 

путева).Мрежа некатегприсаних путева је дужине прекп 300km. 

Југпзападнпм странпм Нпве Варпщи, уз дплину реке Лим, прплази пруга Бепград - Бар. 

За пптребе ппщтине Нпва Варпщ, оених грађана и привреде, изграђена је железнишка станица 

Бистрица кпја је пд града удаљена 16km. 

Када је у питаоу друмски сапбраћај, Нпва Варпщ је удаљена: 

• 260km пд Бепграда (главни град) 

• 45km пд границе са Бпснпм 

• 60km пд границе са Црнпм Гпрпм 
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• 195km пд Ппдгприце (главни град Црне Гпре) 

• 84km пд аерпдрпма Ппникве (Ужице) 

• 121km пд Чашка (Аутп-пут Е 763) 

Превпз: 

•Главни и регипнални путеви: M 21 Бепград – Јадран, аутп пут Е-763 (121km удаљенпст пд 

Чашка) 

• Железница: Бепград – Бар ( 16km-удаљенпст лпкалне станице)  

• Аерпдрпм: Ужице (60km) и Бепград ( 260km) 

Тржиште: 

• Златибпрски пкруг: 285.000 пптрпщаша  

• Србија: 7,5 мил пптрпщаша. 

• Србија, Црна Гпра, Бпсна: 12.5 мил.пптрпщаша 

Тржиште слпбпдне тргпвине: 

• ( СЕЕ и Руска федефација): 210 мил. пптрпщаша укупнп 
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1.2 ПСНПВНИ ДЕМПГРАФСКИ ППДАЦИ 

 

Према пппису станпвнищтва из 2011.гпдине ппщтина има 16.638 станпвника и 

прпстире се на ппврщини пд 581,47km2. 

Брпј станпвника између два Ппписа ( 2011-2002) је маои за 20,1%. Прпсешна старпст 

нпвпварпщана је 44,8 гпдина. Најбрпјније станпвнищтвп је у старпснпј групи 45-65 гпдина – 

33,5%. 

Представљена је са 33 насеља кпја шине 13 месних заједница ( 1 градска и 12 сепских). 

Прпсешна густина насељенпсти је 29 станпвника/ km2. 
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1.3 ЗАЩТИЋЕНА ППДРУШЈА И БИПДИВЕРЗИТЕТ 

1.3.1 Специјални резерват прирпде "Увац"  

Специјални резерват прирпде "Увац" је прирпднп дпбрп пд изузетнпг знашаја, 

тј.прирпднп дпбрп I категприје. Налази се у југпзападнпј Србији у пквиру Старпвлащкп – ращке 

висије. Пкружен је планинама Златар, Муртеница, Чемерница, Јавпр и Јадпвник и захвата 

ппврщину пд 7543 ha.Пкп 2/3 резервата се налази на теритприји ппщтине Нпва Варпщ, дпк се 

1/3 налази на теритприји ппщтине Сјеница. Минимална надмпрска висина резервата је 760 m, 

а максимална 1322 m. 

Централну мпрфплпщку целину резервата представља каопнска дплина реке Увац са 

дплинама оених притпка.Впде реке Увац, дубпкп су усекле свпје кпритп у крешоашке стене и 

фпрмирале сужене клисурастп – каопнске дплине са виспким, стрмим крешоашким 

литицама.Прпсешна дубина дплина је између 200 и 300 m, а максимална дп 350 m. 

Ппсебна вреднпст каопнских делпва дплине су укљещтени меандри. Ртпви меандара у 

пкплини села Лппиже имају релативну висину пд пкп 100 m. Меандри Увца су већ 

преппзнатљива слика из југпзападне, али и целе Србије – реалнп је пшекивати да ће их, у 

гпдинама кпје следе, ппсетити брпјни туристи  из целпг света. 

 

Пкплина је са брпјним кращким пблицим рељефа: кращке ппврщи, увале, врташе, 

пкапине, пећине и јаме. 
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Пећине су брпјне и пп велишини варирају пд ппткапина дп једнпг пд највећих дп сада 

ппзнатих пећинских система у Србији, а тп је Ущашки пећински систем шија дужина дп сада 

истражених канала изнпси 6.185 m. Ущашки пећински систем се састпји пд две пећине – 

Ущашке и Ледене, кап и јаме Бездана кпја их спаја. Вреднп је истаћи и друге пећине кап щтп су: 

Тубића пећина, пећина Дуруља, Баждарска пећина... Све пве пећине пдликује бпгатствп 

пећинскпг накита талпженпг из прпкапних впда у виду сталактита, сталагмита, стубпва, 

драперија, стакластих иглица... 

 

Специјални резерват прирпде "Увац" издваја присуствп пкп 130 врста птица.У 

најзнашајније спада белпглави суп (Gyps fulvus) – једна пд две препстале врсте лещинара кпје 

се данас гнезде на ппдрушју Србије. 

Белпглави суп је врста прла лещинара, имппзантне велишине, расппна крила и дп 3 

метра щтп га шини мпћним леташем шији лет су истраживали и наушници - аерпнаутишари и 

примеоивали при кпнструкцији летелица.Оегпва улпга у ланцу исхране у екпсистему је 

јединствена и незаменљива - искљушива храна су му угинуле живптиое, шиме спрешава 

щиреое зараза и на тај нашин спрпвпди ''прирпдну рециклажу''. 

Пва ретка врста накпн Другпг светскпг рата је била пред изумираоем.Захваљујући 

ентузијазму лпкалнпг станпвнищтва и прнитплпга Биплпщкпг института из Бепграда и 

прпглащеоем Специјалнпг резервата прирпде "Клисура реке Увац", 1971.гпдине пд стране 

респрних министарстава, белпглави суппви су сашувани пд пптпунпг изумираоа. Брпјнпст 

белпглавих суппва се дп данас ппвећала на пкп 450-500 јединки (у каопну Увца и каопну реке 

Милещевке).Такп је кплпнија пве јединствене врсте птица ппстала највећа на Балкану и једна 

пд највећих у Еврппи. 

http://www.uvac.org.rs/pecine-uvca
http://www.uvac.org.rs/beloglavi-sup
http://www.uvac.org.rs/beloglavi-sup
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Вреднп је и знашајнп истаћи шиоеницу да су се на ппдрушје резервата у претхпдних 

некпликп гпдине вратиле јпщ две врсте прлпва лещинара кпје су некада настаоивале пвп 

ппдрушје.Реш је п црнпм лещинару (''суп старещина'' – Aegypius monachus) и белпј 

каои (Neophron percnopterus). 

Ппред наведених лещинара (белпглави суп, црни лещинар, бела каоа), ппдрушје Увца 

и пкплине у прпщлпсти је насељавап јпщ један лещинар – прап брадан ("кпстпберина" – 

Gypeatus barbatus). 

Специјални резерват прирпде "Увац" је једнп пд ретких гнездилищта великпг 

рпнца (Mergus merganser) на ппдрушју Србије, кап и ппдрушје где је забележена највећа 

пппулација пве ретке врсте птице на Балкану.Ппдрушје резервата насељавају и прап 

белпрепан, сури прап, прап мищар, прап змијар, кап и брпјне врсте јастребпва и спва, али и 

другихптица ... 

Ппред великпг бпгатства прнитпфауне, знашајнп је је и присуствп ретких и угрпжених 

врста сисара и друге фауне, пппут вука, медведа, дивљих свиоа, лисица, зешева, јазаваца, 

куна... 

Присуствп шисте впде впдптпка и акумулација, станищта су 24 врсте риба, а оихпви 

ппједини делпви су и прирпдна плпдищта младице, пптпшне пастрмке, језерске пастрмке, 

златпвшице, смуђа, клена, скпбаља, пптпшне мрене...  

Пд 219 регистрпваних такспна флпре, 3 врсте су пд међунарпднпг знашаја, 3 на Црвенпј 

листи флпре, 25 такспна је ппд кпнтрплпм сакупљаоа, кприщћеоа и прпмета, а прекп 50 врста 

има лекпвита свпјства.Разнпликпст нетакнутих станищта, присуствп ендемишних, реликтних и 

угрпжених биљних и живптиоских врста, пд ппсебнпг су знашаја за пшуваое бипдиверзитета и 

гепдиверзитета, а самим тим развпј и прпмпцију туристушких пптенцијала резервата, али и 

златарскпг краја у целини. 

 

http://www.uvac.org.rs/crni-lesinar-i-bela-kanja
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1.3.2 Планина Златар 

Планина Златар је најлепща у низу неверпватнп лепих планина кпје красе предивне 

пределе југпзападне Србије. Највищи врх је Гплп брдп са надмпрскпм висинпм пд 1627 m. 

„Златна планина“ је ущущкана између река Лима, Увца, Милещевке и Бистрице.  

 

На малпм прпстпру, пд пкп 600 km² прирпда је била издащна те је станпвницима 

ппдарила све.Бпгатствп впде, шист ваздух, раскпщне шетинарске щуме и непрегледне 

пащоаке.литицамаУвца.  

Уредбпм Владе Републике Србије, Златар је 2006. гпдине прпглещен ваздущнпм 

баопм. Пва планина са највище суншаних дана гпдищое, права је “фабрика” црвених крвних 

зрнаца и изузетнп ппгпдна за развпј сппртскпг, рекреативнпг, здравственпг, лпвнпг и сепскпг 

туризма. 

1.3.3 Сппменик прирпде "Пећина Букпвик" 

Налази се у катастарскпј ппщтини Љеппјевићи у Нпвпј Варпщи. Прпглащена је за 

защтићенп прирпднп дпбрп 1975. гпдине. 

1.3.4 Сппменик прирпде "Црни бпр - Лира" 

Прпглащен за защтићенп прирпднп дпбрп 2002. гпдине, а налази се у селу Драглица. 

1.3.5 Сппменик прирпде стаблп бпра Мунике 

Прпглащен за защтићенп прирпднп дпбрп 1971. гпдине, а нализи се у селу Сенищта. 
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1.3.6 Предеп нарпчите прирпдне леппте "Парк шума Ивље" 

Прпстире се на 65ha ппврщине у Дрманпвићима, прпглащен је защтићеним ппдрушјем 

1958. гпдине пд стране Завпда за защтиту прирпде (ЗЗП) и наушнп прпушаваое прирпдних 

реткпсти (НППР). 

 

 

Бипдиверзитет на теритприји ппщтине Нпва Варпщ је релативнп пшуван.Антрпппгени 

притисак се пгледа у експлпатацији щума и сакупљаоу сампниклпг биља.Пвп ппдрушје мпже 

се сврстати у средоееврппски флпристишки регипн, пднпснп илирски флпристишки ппдрегипн. 

У щумскпј вегетацији дпминирају шетинари: смрека (Picea excelsa), јела (Abies alba), 

бели бпр (Pinus silvestris), црни бпр (Pinus nigra). Пд лищћара присутни су: буква (Fagus 

moesiaca), храст китоак (Quercus petraea), цер (Quercus cerris), граб (Carpinus betulus).  
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2. ШИНИПЦИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
 

2.1 ПРЕДЕП И ЕКПСИСТЕМ 

Ппщтина Нпва Варпщ налази се у југпзападнпм делу Србије и централнпм делу 

Златибпрске пбласти.Граниши се са ппщтинама Сјеница, Пријеппље, Прибпј, Чајетина и Ариље 

кпје припадају Златибпрскпј пбласти и ппщтинпм Иваоица кпја припада Мправишкпј пбласти. 

Пдстпјаое пд најсеверније дп најјужније ташке изнпси 47 km, а између најистпшније и 

најзападније ташке 44 km. Са ппврщинпм пд 584 km², смещтенa је на средини магистралнпг 

пута Бепград-Бар. 

Теритприја ппщтине има изразитп планински карактер, са прпсешнпм надмпрскпм 

висинпм близу 1.000 m. Најнижа надмпрска висина је на пбали реке Лим (436 m), дпк је 

највећа на планини Златар (Гплп брдп – 1626 m). Припада северпистпшнпј периферији 

Динарскпг планинскпг система, пднпснп Старпвлащкп-ращкпј висији, кпја се прпстире пд 

Сјенишке кптлине према југпистпку дп реке Ибар. 

У рељефу дпминирају прпстране висправни, благп нагнуте ппврщи, са кпјих се дижу 

запбљени врхпви са пар крешоашких стрмих и пщтрих виспва.Пвај крај ращшлаоен је рекама и 

језерима, међу кпјима су највеће Лим (Пптпећкп језерп) и оена десна притпка Увац (Увашкп, 

Златарскп и Радпиоскп језерп).Вищи делпви висправни и планина пбрасли су щумама, 

испресецаним ливадама и пащоацима. Пгплела и кращка ппдрушја су присутна у маопј 

мери.Теритприја ппщтине Нпва Варпщ пивишена је планинским венцима Златара, Гплије, 

Јавпра, Чемернице, Мушоа, Муртенице и Златибпра. 

 

2.2 КЛИМА И КЛИМАТСКЕ ПРПМЕНЕ 

Клима ппдрушја града Нпве Варпщи мпже се пкарактерисати кап умеренп-планинска 

клима. Средои гпдищои брпј дана са пблашнпщћу већпм пд 8 (тмурни дани) изнпси 112,4. 

Знатнп је већи брпј тмурних негп ведрих дана, щтп је прпппрципналнп средопј гпдищопј 

пблашнпсти.   

Присутан је ппзитиван тренд гпдищоих сума падавина на Златару. Гпдищое кплишине 

падавина су 754 mm, дпк је примарни максимум падавина у мају и изнпси 98,3 mm а 

секундарни максимум у нпвембру 65,4 mm. Примарни минимун је у јануару (41,8 mm), дпк је 

секундарни минимум у августу и изнпси 54,0 mm. Брпј дана са снежним ппкривашем у тпку 

гпдине изнпси 96,2. Најдуже трајаое снежнпг ппкриваша је у јануару месецу. 

Карактеристишан правац дпминантних ветрпва јесте југпистпшни (174 ‰) и активан је 

тпкпм целе гпдине. Велику шестину имају југпзападни (152 ‰) и северпистпшни ветар (148 ‰), 

дпк је ветар из јужнпг правца псетнп најнеактивнији (44 ‰). Велику шестину има и северни 

ветар (142‰). Псуншанпст тпкпм гпдине изнпси пкп 2.000 сати, щтп је изразита климатска 

ппвпљнпст.  
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2.3 ВПДЕ 

Ппврщинске впде у Нпвпј Варпщи припадају Дринскпм сливу. Главну хидрпграфску 

мрежу ппщтине Нпва Варпщ представљају реке Увац и Бистрица са свпјим притпкама десне 

притпке су: Кладнишка река, Врщевина, Тиспвица, Бела река, Шупљица, Негбинска река, 

Сенишки пптпк, Реснишка река, Пптпк Прскала, Ћпски пптпк, Тусти пптпк, Дпбрпселашка река, 

река Грижа и леве притпке: Вељущница, Мићпрача, Злпщница, Дубпки пптпк, Вранещки пптпк, 

Пјански пптпк, Рикаша, Лпвнишки пптпк, Јабушки пптпк, Сурдуп пптпк, Трнашки пптпк, Брзена 

река.  

Река Увац је највећа притпка Лима. Слив реке Увац је ппврщине 1.334 km2, а дужине 

тпка 115 km. Извприщте Увца налази се на истпшнпм делу слива реке Дрине. Прпсешни 

прптицај реке Увац на месту бране Увац је пкп 12 mᶾ/s а на месту бране Радпиоа пкп 13 mᶾ/s. 

Река Увац је велике хидрпенергетске снаге, три пута преграђена, ппсебних пејзажних 

вреднпсти. Када је 1979. гпдине Увац преграђен, а узвпднп пд Кпкинпг Брпда изграђена ХЕ 

"Увац", истпимена река је пптпунп искприщћена у енергетскпм смислу. Увац је 

виспкпквалитетнп извприщте и прирпдни ресурс пд 500 милипна mᶾ пијаће впде. Леппти и 

благптвпрнпм дејству амбијента дппринпсе и брпјни впдптпци са стенпвитим кпритима и 

стрмим нагибима ппгпдни за сппртски рибплпв и рекреацију.  

Река Лим прптише крпз врлп мали деп теритприје Ппщтине Нпва Варпщ, у зпни 

хидрпцентрале „Бистрица“.  

Трудпвачка река кпја настаје на извприщту Ћуршића врела и маои пптпци кпји се 

уливају у реку Тиспвицу и припадају Дринскпм сливу. 

Река Бистрица са притпкама: Варпщки пптпк, Ригина впда, Власински пптпк, Љещки 

пптпк, Решица (десне притпке) и Златарска река, Радпвића врелп, Црнп врелп (леве притпке). 

Бистрица настаје пд Варпщке и Златарске реке кпје се састају исппд Хпчине стене, на 

надмпрскпј висини пд 442 m, са укупним падпм пд 348 m и прпсешним падпм пд 3,16 ‰.  

Река Рикача, кпја у сущним перипдима нема тпка, приликпм интензивнпг тппљеоа 

снега и изузетнп јаких падавина плави деп земљищта ппред реке.  

Увачкп језерп на 988 m n.v., са кплишинпм впде пд 213 милипна mᶾ, ппврщине 5,7 km², 

максималне дубине пд 108 m. Налази се у живпписним стенпвитим кланцима кприта реке 

Увац и оених притпка. Насталп је преграђиваоем Увца у селу Акмашићи. Брана је дуга 160 m и 

виспка 110 m. Намена акумулације је за енергетику, пплемеоаваое малих впда, снабдеваое 

насеља впдпм, рибарствп и туризам и рекреацију. Највище и најузвпдније језерп на сливу реке 

Увац, дужине 25 km, а 13 km плпвнпг пута на делу ппщтине Нпва Варпщ. Увашкп језерп се 

налази у пквиру Специјалнпг резервата прирпде "Увац" и ппд старатељствпм је Фпнда за 

защтиту птица грабљивица - "Белпглави суп".  

Златарскп језерп је једнп пд највећих у Србији, насталп изградопм бране на Увцу кпд 

Кпкинпг брпда 70-их гпдина 20. века, на надмпрскпј висини пд 888 метара, ппврщине је 7,25 

km², а дужине 27 km. Максимална дубина впде је 75 m. Брана хидрпелектране Кпкин брпд је 

виспка 83 m и дугашка 1.264 m и представља највећу земљану брану изграђену у Еврппи. На 

језеру су забележене шесте псцилације впдпстаја, пднпснп ппмераое пбалске линије збпг 

ппстпјаоа бране, а нивп језера варира и дп 45 m. Језерп представља 15 km директнпг плпвнпг 
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пута дп исппд ХЕ "Увац". У закпнскпј је надлежнпсти СРП „Увац“, са седищтем у Нпвпј Варпщи. 

Надлежнпсти су пбрађене у ппсебнпм ппглављу на пснпву Уредбе Владе Републике Србије.  

Радпиоскп језерп је најнизвпдније језерп, дужине пкп 11 km, ппврщине 0,55 km², 

максималне дубине впде 30 m, пбалска линија језера пд 22 km. Смещтенп на 805 m надмпрске 

висине, у клисури на тещкп приступашнпм прпстпру, укљещтенп између крешоашких пбала. 

Впда језера се кпристи за прпизвпдоу електришне енергије у хидрпелектрани "Бистрица" и 

делпм за енергетске пптребе ХЕ "Пптпећ". Брана је виспка 40 m и дуга 150 m. 

2.3.1 Впдпснабдеваое и канализаципна инфраструктура 

Упркпс бпгатпм впднпм пптенцијалу у ппщтини, у Нпвпј Варпщи је удеп дпмаћинстава 

са сигурним приступпм впди за пиће знашајнп маои у пднпсу на прпсек Републике Србије. 

Насеље Нпва Варпщ има щест извпра впде, и сви су ппвезани са централним градским 

впдпвпдпм. Укупна дужина градскпг впдпвпда је 52,48 km. Впдпвпдни прикљушци ппкривају 

насељенп местп Нпва Варпщ, деп туристишке зпне Златара и деп села Дрманпвићи.Пдређен 

брпј села, пднпснп дпмаћинстава, кпристи лпкалне, сепске, впдпвпде. Налазе се у месним 

заједницама Радпиоа, Вранеща, Акмашићи... Пви впдпвпди нису приказани у статистишким 

ппдацима и оима не управља ЈП.Управљаое сепским впдпвпдима је недпвпљнп дпбрп 

регулисанп (нпр. нема хлприсаоа впде).Не ппстпје званишни ппдаци п брпју дпмаћинстава кпја 

кпристе сепске впдпвпде. 

2.3.2 Мпнитпринг ппвршинских впда 

На теритприји ппщтине Нпва Варпщ упркпс бпгатпм хидрппптенцијалу нема мереоа 

квалитета ппврщинских впда.  

2.3.3 Пречишћаваое птпадних впда 

У ппщтини не ппстпји систем за прешищћаваое птпадних впда.Птпадне впде са 

теритприје ппщтине Нпва Варпщ се не прешищћавају већ се путем кплектпра испущтају у 

Варпщку реку тј.реку Бистрицу. У ппщтини није урађен катастар загађиваша, али је брпј 

предузећа кпја имају пбавезу да ураде прпцену утицаја на живптну средину релативнп 

мали.Канализаципна мрежа ппкрива 2.514 дпмаћинстава и 330 правних лица.Укупна дужина 

примарне фекалне канализације је 10 km, а кищне 5km. Сепска дпмаћинства немају 

канализаципну мрежу. 

Највећи пптенцијални загађиваши впдптпкпва су канализација (кпмплетнп се излива у реку 

Бистрицу) и ппљппривреда. У Нпвпј Варпщи нема развијене индустрије и пна не представља 

знашајнији извпр загађеоа. Пптенцијална ппаснпст мпже бити некпнтрплисани развпј туризма. 

2.4 ВАЗДУХ 

Генералнп ппсматранп квалитет ваздуха у ппщтини Нпва Варпщ је дпбар, щтп пптврђује и 

шиоеница да је ппдрушје ппщтине Нпва Варпщ Уредбпм Владе Републике Србије прпглащенп 

Ваздущнпм баопм. 

Мпнитпринг емисије издувних гаспва из кптларница за даљинскп грејаое врщи „Енергија 

Златар“ д.п.п. у сарадои са пвлащћеним фирмама за кпнтрплу квалитета ваздуха. 
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2.5 ЗЕМЉИЩТЕ 

Земљищте је знашајан елемент прирпдне средине и важан прирпдни ресурс.Теритприја 

ппщтине Нпва Варпщ је сирпмащна земљищним пптенцијалпм, јер је прирпдна средина и 

антрпппгена делатнпст неппвпљна за оегпвп фпрмираое и пдржаое.Стрми нагиби 

пнемпгућавају дуже задржаваое разпренпг супстрата и ппгпдују ерпзији.Тпме у великпј мери 

дппринпсе и падавине кпје изазивају испираое и пднпщеое земљищта.Најквалитетнија 

земљищта у ппщтини, пптиснута су фпрмираоем насеља и впдених акумулација.Ипак, на 

теритприји ппщтине мпже се упшити вище врста земљищта. 

Планинска црница се пбразује на тврдим крешоацима, у највищим делпвима крешоашких 

масива, Муртенице, Тикве, Пщтрика, Китпое и Кпзпмпра и на ппврщима Каменице и Клак-

Радпиое. Тп су плитка земљищта и оихпва прпизвпдна вреднпст је мала. 

Гајоаче се пбразују на илпвастим решним терасама, Лима, Увца и оихпвих притпка, на 

кпјима се развијају щуме цера и граба. 

Скелетна земљишта су заступљена у брдскп-планинскпм прпстпру, где су мразнп 

разправаое или решна ерпзија фактпри механишкпг разправаоа ппдлпге. Пва земљищта су 

сирпмащна у хранљивим материјама. 

Елувијална ерпдирана земљишта (сирпзем), фпрмирана су на щкриљцима, дплпмитима 

и еруптивним стенама и имају највећу вреднпст, јер ппгпдују развпју ппљппривреде. 

Кплувијум настаје у ппднпжју падина и ппгпдан је за впћоаке. 

Рендзине имају велику распрпстраоенпст и на оима се јављају церпве и букпве щуме. 

Ранкери се јављају на силикатним стенама и на оима је развијена щумска вегетација, 

бпра, смрше, јеле и др. 

Треба рећи да је, ипнакп пскуднп ппљппривреднп земљищте ппщтине угрпженп 

неппљппривредним делатнпстима, стамбеним и индустријским пбјектима и сапбраћајницама. 

У структури ппљппривреднпг земљищта препвладавају ливаде и пащоаци кпји заузимају 

17.142 ha, пднпснп 63,94% ппљппривреднпг земљищта. Пранице се прпстиру на свега 33,37% 

ппљппривреднпг земљищта. Са изузеткпм МЗ Радпиоа и Рутпщи, земљищте је ниже 

бпнитетне класе. Брдскп-планинска кпнфигурација терена дппринпси ппстпјаоу ерпзија и 

клизищта.Изражен је прпцес напущтаоа ппљппривреднпг земљищта услед снажних миграција 

из сепских средина.У највећпј мери су напущтене пащоашке ппврщине на удаљенијим 

лпкацијама.На пвим ппврщинама је изражен прпцес закпрпвљаваоа и прирпднпг 

„ппщумљаваоа“. 

У ппщтини нема рејпнизације прпизвпдое. Екстензивнп стпшарствп је дпминантнп у целпј 

ппщтини.Устиоенији ппседи и маое ппврщине су присутни у Вранещима, Радпиои, Рутпщима, 

Дражевићима и Бистрици. У псталим селима је ппсед већи и укрупоенији али је квалитет 

земљищта лпщији. 
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2.6 ЗЕЛЕНИЛП И ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Највећи деп укупнпг прпстпра ппд зеленим ппврщинама заузимају защтитнп зеленилп и 

щуме са щумским земљищтем, щтп указује на малп ушещће паркпва и рекреативних ппврщина 

кпји су на распплагаоу грађанима. Какп би се дап детаљнији приказ ппделе и ппписа зелених 

ппврщина града Нпве Варпщи, неппхпднп је израдити Катастар зелених ппврщина, кпји 

ппдразумева све зелене ппврщине, кап щтп су зелени скверпви, зелене ппврщине у припбаљу, 

зелене ппврщине у птвпреним стамбеним блпкпвима, зелене ппврщине ппсебне намене, јавне 

зелене ппврщине у пквиру других намена, зелене ппврщине пбјеката и кпмплекса јавних 

служби, зелене ппврщине у регулацији сапбраћајница, зелене ппврщине сппртских пбјеката и 

кпмплекса, зеленилп у археплпщким и сппменишким кпмплексима, зелене ппврщине у пквиру 

псталих намена, прирпднп регулисана вегетација дуж впдптпкпва, влажна станищта, прирпднп 

регулисана вегетација на ппдрушју ппљппривреде и другп. 

Прпгрампм је предвиђенп извпђеое пперација на радпвима пдржаваоа шистпће паркпва, 

кпщеоа, пдржаваоа живе пграде (щищаое, плевљеое и пращеое) и псталпг щибља, ружа, 

перена и цвећа, радпви на замени биљнпг материјала на цветним ппврщинама кап и кпд ружа, 

перена, украснпг биља и живица, затим редпвнп презиваое у зимским месецима, скидаое 

избпјака у летоим месецима и замена псущених садница. Ппсебнп се важнп истише заливаое 

у летоем перипду за пшуваое квалитета зеленила у зависнпсти пд временских услпва. 

За управљаое щумама и щумским земљищтем пдгпвпрнп је Јавнп предузеће 

„Србијащуме“ (ЈП „Србијащуме“). 

 

2.7 ПБНПВЉИВИ ИЗВПРИ ЕНЕРГИЈЕ 

На теритприји Ппщтине Нпва Варпщ ппстпје енергетски пбјекти инсталиране снаге 162 

МW (ХЕ Увац снаге 36 МW, ХЕ Кпкин Брпд снаге 22.5МW и ХЕ Бистрица снаге 104МW). 

Енергетски пптенцијали Ппщтине Нпва Варпщ су: впдени ресурси (680 МW РХЕ Бистрица II- 

ппстпји урађен прпјекат, 15-ак МХЕ капацитета 25 МW), бипмаса (22. 400 ха щума или 38,6% 

щумпвитпсти ппщтине) са пптенцијалпм ппстрпјеоа пд 8 МW за тпплптну и 4 МW за 

електришну енергију, енергије ветра и сунца (претппставка је пкп 15МW).  

Укупна мпгућнпст је, изградоа енергетских пбјеката инсталисане снаге пкп 750 МW - 

ЗЕЛЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ.Акп узмемп у пбзир да, збпг усклађиваоа са "директивпм п великим 

лпжищтима", Република Србија дп 2018. г. мпра да уклпни из свпјих ппгпна термпкапацитета 

пд 1.092 МW,ппщтина Нпва Варпщ би мпгла да пбезбеди пкп 70% такве замене прпизвпдое 

енергије. 

Изузетни хидрппптенцијали преппзнати су и за изградоу минихидрпелектрана (МХЕ) на 

златарским рекама.Прпстпрним планпм ппщтине Нпва Варпщ предвиђена је изградоа 20 МХЕ. 

Према лпкацијама кпје су прпстпрним планпвима јединица лпкалне сампуправе предвиђене 

за изградоу енергетских пбјеката за прпизвпдоу енергије на бази впдних ресурса, ппщтина је 

надлежна за издаваое дпзвпла за изградоу 6 МХЕ, дпк је Министарствп енергетике, развпја и 

защтите живптне средине билп надлежнп за препсталих 14 МХЕ кпје су пбухваћене 
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Прпстпрним планпм ппдрушја ппсебне намене Специјалнпг резервата прирпде Увац. За сада су 

изграђене и стављене у ппгпн 3 МХЕ на реци Бистрици – Решице (инсталисана снага 930 КW), 

Црквине (инсталисана снага 850 КW) и Hyrda-elektro (инсталисана снага 100 КW), дпк су јпщ 3 у 

ппступку издаваоа лпкацијских и грађевинских дпзвпла.  

Ппщтина Нпва Варпщ је, тренутнп, у прпцесу израде Студије екпмпмске пдрживпсти 

изградое тпплане на бипмасу (дрвене сешке дпбијене пд щумскпг и пиланскпг птпада). 

Пптенцијал сунчеве енергије на теритприји Ппщтине Нпва Варпщ је дпста велики. 

Прпсешана дневна енергија глпбалнпг зрашеоа за 1 m2 равне ппврщине је 3,61 кWх (средоа 

гпдищоа вреднпст) и креће се у расппну пд 1.3кWх зими дп 5,9кWх лети. На гпдищоем нивпу 

тп је прпсешна вреднпст глпбалнпг зрашеоа пд 1316.4кWх/m2 (ппређеоа ради, у Немашкпј је тп 

1000кWх/m2), щтп је знатнп изнад еврппскпг прпсека, са изузетнп ппвпљним сезпнским 

расппредпм. 

Пптенцијал енергије ветра је такпђе велики, ппщтп је Ппщтина Нпва Варпщ брдскпг 

планинскп ппдрушје на кпме се  сушељавају утицаји медитеранскпг и кпнтиненталнпг 

климатскпг ппдрушја, щтп дпвпди дп струјаоа ваздуха, ппгпднпг за изградоу ветрпгенератпра. 

Највећа дрвна маса на паоу и највећи гпдищои запремински прираст у ппщтини Нпва 

Варпщ пстварују се у щумама смрше, јеле и букве. Укупна запремина на паоу у щумама пве три 

дрвне врсте изнпси 3,73 милипна m3 и у пднпсу на укупну запремину на паоу у щумама у пвпј 

ппщтини (збирнп државнп и приватнп власнищтвп) тп представља 60,2%. Пд псталих дрвних 

врста пп велишини запремине на паоу издвајају се цер и црни бпр. 

Са станпвищта биланса прпизвпдое и пптрпщое дрвне бипмасе знашајна је шиоеница да 

дрвнпг пстатка у щуми има у пдређеним кплишинама.Шумски дрвни пстатак (ситна граоевина, 

пврщци и др.) се накпн израде дрвних спртимената слаже у купе/хрпе ппред паоа (тзв. 

щумски ред).Дрвни пстатак кпји настаје у пиланскпј преради дрвета трансппртује се у пкплне 

фабрике брикета.Ппред щумскпг и пиланскпг дрвнпг пстатка у разматраое је пптребнп узети и 

кпру кап нуспрпизвпд кпја се тренутнп заједнп са крупним дрвним пстаткпм прпдаје 

фабрикама за прпизвпдоу плпша на бази дрвета. 

У циљу стимулисаоа експлпатације пбнпвљивих извпра енергије, ппщтина Нпва Варпщ је 

2009. гпдине израдила Студију: Пптенцијали и мпгућнпсти кприщћеоа дрвне бипмасе за 

прпизвпдоу енергије и екпнпмски развпј ппщтина Нпва Варпщ, Прибпј и Пријеппље. Са 

22.400hа щуме, Нпва Варпщ се убраја у једну пд најщумпвитијих ппщтина у Србији – 38.6% 

ппврщине ппщтине је ппд щумпм ( републишки прпсек је 29%). Пкп 83% дрвне запремине на 

паоу налази се у државним щумама кпјима газдује ЈП Србија щуме. Студија је ппказала да су у 

ппщтини Нпва Варпщ енергетски пптенцијали из дрвне бипмасе већи у пднпсу на гпдищоу 

енергије из мазута за 4,95 милипна КWh. Тп знаши да распплпживе кплишине мпгу у пптпунпсти 

да задпвпље тренутне пптребе за енергијпм кап и да пмпгуће прпщиреое ппстпјећих 

капацитета и мреже кприсника или ппкретаое кпгенерацијских ппстрпјеоа за прпизвпдоу 

тпплптне и електришне енергије. Пве шиоенице су ппсебнп знашајне јер птварају мпгућнпст 

замене фпсилних гприва у тппланама за даљинскп грејаое, са пбнпвљивим енергентима, шиме 

би се знашајнп смаоила емисија щтетних гаспва, тпкпм грејне сезпне.  
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3. ФАКТПРИ РИЗИКА ПП ЖИВПТНУ СРЕДИНУ 
 

3.1 Бука 

 

У циљу защтите живптне средине и здравља људи, кап и инфпрмисаоа јавнпсти п 

резултатима мереоа буке и усппстављаоа мпнитпринга буке, пптребнп је изврщити мереое 

кпмуналне буке у складу са Закпнпм п защтити пд буке у живптнпј средини („Сл. гласник РС“, 

бр. 36/09 и 88/10, шлан 8). Пптребнп је пдредити мере забране и пгранишеоа усвајаоем нпве 

градске Пдлуке п мерама за защтиту пд буке. 

Такпђе је неппхпднп и инфпрмисаое јавнпсти п резултатима мереоа буке и 

усппстављаое мпнитпринга буке. 

Транзитни сапбраћај се пдвија крпз сам град, јер регипнални пут М21, кпји је прилишнп 

пптерећен, прплази крпз уже градскп ппдрушје. У складу са закпнскпм регулативпм, неппхпднп 

је врщити систематскп мереое буке у живптнпј средини и на пснпву резултата дпбијених тим 

мереоем биће изврщенп нпвп, акустишнп зпнираое ппдрушја града. 

 

3.2 Птпад 

Лпкалним планпм управљаоа птпадпм Ппщтине Нпва Варпщ 2011-2020. и 

Регипналним планпм управљаоа птпадпм за ппщтине Пријеппље, Нпва Варпщ, Прибпј и 

Сјеница између псталпг  предвиђена је изградоа и ппремаое рециклажнпг двприщта. У ту 

сврху је Ппщтина Нпва Варпщ пдвпјила ппсебна бучетска средства. Деп средстава је пбезбеђен 

из Фпнда за защтиту живптне средине Републике Србије. На тај нашин је купљен пбјекат и 

припадајуће земљищте за пптребе рециклажнпг двприщта.Ппщтина је реализпвала прпјекте 

финансиране из средстава ЕУ: прпјект набавке дела прпцесне ппреме – ЕУ ПРПГРЕС и други 

прпјекат из прпграма прекпгранишне сарадое Србије и Црне Гпре (прпјекат CLEAN) за набавку 

дела прпцесне ппреме за рециклажнп двприщте и специјалне кпнтејнере за примарнп 

раздвајаое рециклабилнпг птпада. Крпз пве прпјекте је спрпведена и пдгпварајућа едукација 

станпвнищтва, ђака, заппслених у ЈКП и ппщтинскпј управи из пбласти управљаоа птпадпм, 

рециклаже и защтите живптне средине. Рециклажнп двприщте је ппшелп са радпм 2013. 

гпдине и оиме управља ЈП “3. септембар“ у пквиру свпјих редпвних кпмуналних делатнпсти. 

ЈП “3.септембар“ је 2016. гпдине наставилп прпграм прпщиреоа пбухвата 

прганизпванпг сакупљаоа и пдвпжеоа птпада са сепскпг ппдрушја щтп је предвиђенп 

Лпкалним и Регипналним планпм управљаоа птпадпм, ППППС прпгрампм, кап и набавку 

пдређенпг брпја кпнтејнера за сепске заједнице. Пбавеза ппщтине Нпва Варпщ у пквиру пвпг 

прпјекта је набавка врећа за пдлагаое птпада, набавка табли за пбележаваое лпкација за 

пдлагаое врећа и израда прппаганднпг материјала за дпмаћинства кпја ће бити пбухваћена 

пвим прпщиреоем.  
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Какп би се наведене дпнације и прпјекти кпји се реализују са дпнатприма спрпвели дп 

краја, пднпснп пстварили свпју функцију, ппщтина ће имати евидентну пптребу да ангажује 

сппствена средства, те се из пве бучетске линије Фпнда планира: 

 

- заврщетак грађевинских, мащинских и електрп радпва на адаптацији хале Рециклажнпг 

центра, 

- набавка металних кпнтејнера за кпмунални птпад запремине 1,1m3 или других адекватних 

ппсуда за примарну сепарацију рециклабилнпг птпада, 

- набавка улишних канти („бандеруща“) за птпад.  

- санација дивљих деппнија - наставак заппшетих активнпсти и у 2016. гпдини, шищћеоем и 

пдвпзпм смећа са тих лпкацијa. 

3.3 Птпадне впде 

Ппврщинске впде у Нпвпј Варпщи припадају Дринскпм сливу. Најзнашнија река на ппдрушју 

Ппщтине је Увац. На Увцу су ппдигнуте три хидрпцентрале са три вещташка језера: Увашкп, 

Златарскп и Радпиоскп. Капацитет језера је 5 милипна m3 (пп прпстпрнпм плану Републике 

Србије највећи хидрппптенцијал Србије у ппгледу впдпснабдеваоа). Крпз Ппщтину Нпва 

Варпщ једним делпм свпга тпка прптише река Лим. На Лиму се налази једна хидрпцентрала 

кпја припада ппщтини Нпва Варпщ. У ппщтини се налази и већи брпј маоих решица пппут 

Врщевине, Златарске реке, Злпщнице, Варпщке река и сл. Све пве реке се уливају у Бистрицу 

кпја се улива у Лим.  

У пбласти птпадних впда неппхпднп је дпстићи следећи циљ - унапређеое и 

мпдернизација канализаципне инфраструктуре и изградоа система за прешищћаваое 

птпадних впда. 

3.4 Јпнизујуће и нејпнизујуће зрачеое 

Јпнизујућа зрашеоа су електрпмагнетска или шестишна зрашеоа кпја мпгу дајпнизују 

материју и да изазпву пщтећеоа ћелија живих прганизама. Нејпнизујућа зрашеоа су 

електрпмагнетска зрашеоа кпја пбухватају: ултравиплетнп зрашеое, видљивп зрашеое, 

инфрацрвенп зрашеое, радип-фреквенцијскп зрашеое, електрпмагнетска ппља ниских 

фреквенција и ласерскп зрашеое. Извпри нејпнизујућег зрашеоа срећу се у свакпдневнпм 

живпту, а тп су: мпбилни телефпни, кпмпјутери, телевизпри, пегле, електришни щппрети...  У 

пбласти защтите пд јпнизујућег и нејпнизујућег зрашеоа неппхпднп је дпстићи следећи циљ – 

унапређеое мпнитпринга и защтите пд јпнизујућег и нејпнизујућег зрашеоа. 

3.5 Хемикалије и хемијски удеси 

Хемијска индустрија и друге гране индустрије, кпје у свпјим прпизвпдним прпцесима 

кпристе разлишите хемикалије, представљају знашајан извпр пптенцијалних загађеоа живптне 

средине, услед шега се захтеви кпје пператери мпрају да исппщтују, у ппгледу защтите, 

кпнстантнп пппщтравају. 

Какп на теритирији наще ппщтине хемијска индустрија није развијена, такп не ппстпји 

ппаснпст пд загађеоа живптне средине хемикалијама и хемијских удеса, су релативнп мале. 

3.6 Бипхазард и зппхигијена 
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       Најзнашајније прпблеме у вези са бипхазардпм и зппхигијенпм, на теритприји ппщтине 

Нпва Варпщ, представљају прпблем паса и машака луталица, змија, сузбијаое щтетних 

прганизама – глпдарa, кпмарцa и крпељa, сузбијаое инвазивних кпрпвских врста, пре свих, 

амбрпзије, али и уклаоаое и лещева угинулих живптиоа и кланишних кпнфиската.  

 

         Такпђе на теритприји ппщтине Нпва Варпщ, врлп је упбишајна ппјава змија, шак и у 

градским срединама, при шему су присутни смукпви и белпущке, али иакп те змије нису 

птрпвне, грађани се бпје оихпвпг присуства. Билп би ппжељнп фпрмираое плаћене 

зппслужбе, кпја би се бавила несметаним уклаоаоем и евакуацијпм змија из насеља. 

 

         Кап највећи кпрпвски алерген издваја се амбрпзија, али и неке друге кпрпвске биљке, 

пппут кппривепредстављају знашајан фактпр ризика за псетљиву пппулацију. Пппулацију 

амбрпзије на теритприји Златибпрскпг пкруга прати ПССС „Ужице“, кпја на пснпву увида са 

терена иницира спрпвпђеое мера унищтаваоа пве кпрпвске врсте. 

 У пбласти зппхигијене и бипхазарда неппхпднп је дпстићи следећи циљ – смаоеое ризика 

пд биплпщкпг загађеоа живптне средине. 

3.7 Елементарне неппгпде и катастрпфе 

Ппд ппјмпм елементарна неппгпда ппдразумева се стаое када на пдређенпм прпстпру и 

за пдређенп (краткп) време дпђе дп таквпг пщтећеоа материјалних дпбара, пднпснп 

угрoженпсти здравља или живпта људи шије ппследице није мпгуће птклпнити за жељенп 

време ппстпјећим устаљеним метпдама рада и ппстпјећпм прганизацијпм. На нащем 

прпстпру има услпва за настанак следећих елементарних неппгпда: ппжара, клизаоа тла, 

пдрпна, суща и мразева. 

Некпнтрплисана активнпст у щумским пределима или на пбпдним ппдрушјима вепма шестп 

дпвпди дп ппјаве ппжара. У циљу защтите пд ппжара у ппщумљеним пределима, неппхпднп је 

приступити пзбиљнпј защтити пвих прпстпра. ЈП „Србија щуме“, кпје газдуји највећим щумским 

кпмплексима на теритприји ппщтине Нпва Варпщ предузимају пдређене превентивне 

прптивппжарне мере:  

- пбнпвљаое ппстпјећих и прпсецаое нпвих прптивппжарних путева, ппјаса и прпсека, 

какп би се евентуалнп ппкренути ппжар делимишнп лпкализпвап и на тај нашин 

смаоиле негативне ппследице; 

- ппдизати мещпвите састпјине, биплпщке прптивппжарне пруге, ппсебнп у шистим 

шетинарским щумама; 

- забрана лпжеое птвпрене ватре на удаљенпсти пд 200 m пд руба щуме, изузев на јаснп 

пбележеним ппдрушјима и сл. 

          Ппјава клизишта, а пре свега пдрпна је шеста ппјава у нащим крајевима. Најинтезивнија је 

ппшеткпм прплећа, када услед наглпг тппљеоа снега и превелике кплишине впде у 

ппврщинским слпјевима земљищта дплази дп ппкретаоа тла и пбурваваоа камена и земље. 

Пнп щтп је пптребнп предузети јесу најефикасније, а уједнп и најјефтиније мере: 

ппщумљаваое пгплићених ппдрушја и пнде где тп није мпгуће услед великпг нагиба, 

ппстављаое защтитне мреже. 

          Ппследице пд суше и каснпг прплећнпг мраза је тещкп спрешити у целпсти, али се бар 

мпгу ублажити какп би ратарске и впћарске културе са щтп маое щтете заврщиле свпј 
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вегетаципни перипд. Неке пд тих мера су: вещташкп прпщаваое впћарских култура, 

ппстављаое защтитних мрежа, навпдоаваое и сл. 

 

 

4. ПРАВНИ И СТРАТЕЩКИ ПКВИР 
 

Систем правних нпрми у пбласти защтите и унапређиваоа живптне средине шини 

велики брпј закпна и других прпписа. Нпви закпнски пквир за защтиту живптне средине 

уведен је сетпм закпна из децембра 2004. гпдине, кпји представљају нпви дппринпс 

усклађиваоу прпписа из пбласти живптне средине са знашајним еврппским директивама: 

 

 Закпна п прпцени утицаја на живптну средину („Сл.гласник РС“, 135/04 и 36/09): 

 

-спрпвпђеое прпцедуре прпцене утицаја на живптну средину и прпцене утицаја затешенпг 

стаоа, щтп резултира издаваоем сагласнпсти на Студије прпцене утицаја на живптну средину 

ппјединашних прпјеката, или дпнпщеоем пдлуке да није пптребна израда Студије и 

прпписиваоем мера защтите живптне средине, у складу са закпнпм;  

-ажурираое Судија; 

-утврђиваое испуоенпсти прпписаних мера и услпва защтите живптне средине у ппступку 

дпбијаоа упптребне дпзвпле; 

-инспекцијски надзпр. 

 

 Закпна п стратешкпј прпцени утицаја на живптнусредину („Сл. гласник РС“, 

135/04 и 88/10): 

 

-утврђиваое мера и услпва защтите живптне средине у прпстпрним и урбанистишким 

планпвима; 

 -издаваое Мищљеоа п пптреби стратещке прпцене утицаја на живптну средину планпва, 

прпграма и пснпва; 

-издаваое Мищљеоа на Извещтај п стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину планпва, 

прпграма и пснпва;  

-пцена Извещтаја и даваое сагласнпсти на Извещтај п стратещкпј прпцениутицаја на живптну 

средину планпва, прпграма и пснпва. 

 

 Закпна п интегрисанпм спречаваоу и кпнтрпли загађиваоа („Сл.Гласник РС“, бр. 

135/04): 

 

-издаваое интегрисаних дпзвпла; 

-инспекцијски надзпр. 

 

 Закпна п хемикалијама  ("Сл.гласник РС", бр. 36/09): 
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-издаваое, прпдужаваое и пдузимаое Дпзвпле за пбављаое делатнпсти прпмета нарпшитп 

ппасних хемикалија дистрибутеру кпји није увпзник, прпизвпђаш пднпснп даљи кприсник, кап 

и дпзвплу за кприщћеое нарпшитпппасних хемикалија физишкпм лицу; 

-дпстављаое Извещтаја п издатим дпзвплама Агенцији за хемикалије једнпм гпдищое, а 

најкасније дп 31. марта текуће гпдине за претхпдну гпдину;  

-инспекцијски надзпр. 

 

 

 

Закпна п заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09): 

 

-пбезбеђиваое мпнитпринга квалитета ваздуха усппстављаоем лпкалне мреже мерних 

станица и израда и финансираое Прпграма мпнитпринга квалитета ваздуха; 

-јавнп пбјављиваое (средства јавнпг инфпрмисаоа, електрпнски медији и вебстранице)  и  

дпстављаое  ппдатака  п  резултатима  мпнитпринга  Агенцији  зазащтиту живптне средине; 

-дпнпщеое пдлуке п мереоима ппсебне намене;   

- наменска мереоа нивпа загађујућих материја у слушајевима када ппстпји пснпвана сумоа да 

је дпщлп дп загађеоа ваздуха кпје мпже да нарущи здравље људи и живптну средину; 

-пбавещтаваое јавнпсти путем радија, телевизије, дневних нпвина, интернета или на други 

ппгпдан нашин, у слушају прекпрашеоа  кпнцентрације п кпјпј се извещтава јавнпст; 

 

Закпна п заштити прирпде ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10 и 91/10): 

 

 

-планираое, уређеое и кприщћеое прпстпра, прирпдних ресурса и защтићених ппдрушја; 

 -издаваое услпва защтите прирпде у планпвима, пснпвама, прпграмима и Студијама прпцене 

утицаја на живптну средину; 

-пбезбеђиваое пшуваоа знашајних и карактеристишних пбележја предела у планираоу и 

уређеоу прпстпра и кприщћеоу прирпдних ресурса; 

 -ппкретаое иницијативе за прпглащеое защтићенпг ппдрушја (парк прирпде, сппменик 

прирпде, кап и предеп изузетних пдлика у кпме се не налази културнп дпбрп пд изузетнпг 

знашаја, а кпјима је цела ппврщина на теритприји јединице лпк. сам.) предлпгпм акта п 

прпглащеоу защтићенпг ппдрушја, на пснпву израђене Студије защтите пд стране Завпда за 

защтиту прирпде Републике Србије, а за шију израду финансијска средства пбезбеђује лпкална 

сампуправа; 

-инспекцијски надзпр. 

 

Закпна  п  заштити  пд  буке  у  живптнпј  средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10): 

 

-пдређиваое акустишких зпна; 

-пдређиваое мера защтите пд буке, на захтев прганизатпра јавних скуппва и активнпсти 

(забавне и сппртске приредбе и друге активнпсти на птвпренпм и у затвпренпм прпстпру); 

 -израда стратещких карата буке за аглпмерације на теритприји јединицелпкалне сампуправе, 

кап и за ппстрпјеоа и активнпсти за кпје интегрисану дпзвплу издаје надлежни прган лпкалне 

сампуправе;  

-израда лпкалнпг акципнпг плана за аглпмерације на теритприји лпкалнесампуправе кап и за 

ппстрпјеоа за кпја лпкална сампуправа издаје интегрисану дпзвплу; 
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 -пбезбеђиваое финансијских средстава за мпнитпринг буке (прпцена, праћеоеи кпнтрпла 

нивпа буке у живптнпј средини); 

 

 

Закпна п управљаоу птпадпм  ("Сл.гласник РС", бр. 36/09 и 88/10): 

 

- Скупщтине две или вище јединица лпкалне сампуправе на шијим теритпријама укупнп живи 

најмаое 200.000 станпвника дпнпсе, пп прибављенпј сагласнпсти министарства, регипнални 

план управљаоа птпадпм, кпјим се дефинищу заједнишки циљеви у складу са 

Стратегијпм управљаоа птпадпм. За теритприје  на  кпјима  живи  маое  пд  200.000  

станпвника,  мпже  се  дпнети Регипнални план управљаоа птпадпм пп претхпднп израђенпј 

Студији пправданпсти на кпју сагласнпст даје Министарствп. Сппразумпм скупщтина јединица 

лпкалне сампуправе уређује се ппступак израде и дпнпщеоа регипналнпг плана; 

-припремаое  Лпкалнпг плана управљаоа птпадпм; 

-пдређиваое лпкације за изградоу и рад ппстрпјеоа за складищтеое, третман или пдлагаое 

птпада, пд стране једне или вище јединица лпкалне сампуправеппд услпвима утврђеним 

Сппразумпм; 

-пдређиваое лпкације за трансфер станицу (укпликп се ппредели ппстпјаое трансфер станице 

на ппдрушју лпкалне сампуправе); 

-издаваое пдпбреоа за лпкацију мпбилнпг ппстрпјеоа за  третман птпада; 

-пбезбеђиваое кпнтејнера за пдлагаое кпмуналнпг птпада из дпмаћинства и др. 

 

Закпна п заштити живптне средине ("Сл.гласник  РС", бр. 135/04 и 36/09): 

 

-израда и дпнпщеое планпва и прпграма управљаоа прирпдним ресурсима идпбрима у 

складу са стратещким  дпкументима – Стратегијпм  прпстпрнпг развпја Републике Србије и 

Наципналнпм стратегијпм пдрживпг кприщћеоаприрпдних ресурса и дпбара, у складу са 

свпјим специфишнпстима; 

-уређиваое нашина и услпва ппд кпјим се мпрају надпкнадити јавне зелене ппврщине 

унищтене изградопм пбјеката; 

-утврђиваое услпва защтите живптне средине у прпстпрним и урбанистишким планпвима, на 

захтев пргана надлежнпг за припрему и дпнпщеое плана, а на пснпву услпва и мищљеоа 

надлежних струшних прганизација; 

-дпнпщеое акта п увпђеоу ппсебних мера у слушајевима неппсредне ппаснпсти или 

прекпрашеоа прпписаних гранишних вреднпсти загађеоа акп је загађеое  пгранишенп  на  

теритприји  јединице  лпкалне  сампуправе  и  нема утицаја на щире ппдрушје; 

-пдређиваое статуса угрпжене живптне средине и припритета за санацију и ремедијацију за 

ппдрушје пд  лпкалнпг знашаја; 

-дпнпщеое екстерних планпва кпји су саставни деп планпва за реагпваое у ванредним 

ситуацијама; 

-прпглащаваое стаоа угрпженпсти живптне средине и пбавещтаваое јавнпсти п предузетим 

мерама у слушају удеса; 

-дпнпщеое Прпграма защтите живптне средине на свпјпј теритприји, пднпснп дпнпщеое 

лпкалних акципних и санаципних планпва, у складу са Наципналним прпграмима и 

планпвима кпје дпнпси Влада исвпјим интересима и специфишнпстима; 

-дпстављаое ппдатака из мпнитпринга Агенцији за защтиту живптне средине; 

-усппстављаоеи впђеое  Лпкалнпг регистра извпра загађиваоа живптне средине; 

-прпписиваое накнаде за защтиту и унапређиваое живптне средине; 



22 
 

-фпрмираое бучетскпг фпндау складу са Закпнпм кпјим се уређује бучетски систем и сл. 

 

Ппред Наципналне регулативе, сфера защтите живптне средине регулисана је и 

разлишитим регипналним и лпкалним актима, кап щтп су: 

  

Регипнални план управљаоа птпадпм 

 

Регипнални план управљаоа птпадпм за ппщтине Прибпј, Пријеппље, Нпва Варпщ и 

Сјеница је у изради. Регипнални план управљаоа птпадпм има за кљушни циљ да дппринесе 

пдрживпм развпју Регипна крпз усппстављаое и развпј система управљаоа птпадпм кпји ће 

кпнтрплисати настајаое птпада, смаоити утицај прпдукције птпада на живптну средину, 

ппбпљщати ефикаснпст ресурса, пмпгућити правилан тпк птпада дп оегпвпг кпнашнпг 

пдлагаоа на регипналну деппнију, стимулисати инвестираое и максимизирати екпнпмске 

мпгућнпсти кпје настају из птпада. Пвај циљ ппдразумева и реализацију неких специфишних 

циљева, пд кпјих су најзнашајнији: 

- пбезбедити да се систем управљаоа птпадпм развије у складу са најприхватљивијим 

ппцијама за живптну средину; 

- развити принципе и план активнпсти управљаоа птпадпм у средопрпшнпм перипду и 

дугпрпшнп дпстићи закпнске захтеве и циљеве Стратегије управљаоа птпадпм у Србији; 

- пбезбедити дпвпљнп флексибилнпсти у планским рещеоима за инкпрпприраое ппбпљщане 

технплпгије за третман птпада збпг псигураоа пптималнпг кприщћеоа; 

- ппдизаое јавне свести за будуће изазпве у спрпвпђеоу ппщтинскпг плана за управљаое 

птпадпм и прпмпвисаое активнпг ушещћа свих заинтереспваних страна у циљу задпвпљеоа 

циљева. 

 

Стратегија пдрживпг развпја ппштине Нпва Варпш пд 2010-2020. гпдине 

 

У Стратегији  пдрживпг развпја ппщтине Нпва Варпщ пд 2010-2020. гпдине Защтита 

живптне средине је дефинисана кап један пд стратещких припритета ппщтине. 

 

Прпстпрним планпм ппштине Нпва Варпш 

 

Утврђују се зпне, ппјасеви и кпмплекси с ппсебним режимима и правилима изградое 
и уређеоапрпстпра на ппдрушју Прпстпрнпг плана, и тп: 

 
1. зпне защтите прирпдних вреднпсти; 
2. зпне санитарне защтите впда; 
3. защтитни ппјасеви у инфраструктурнпм кпридпру; 
4. заппшете и инициране зпне изградое; 
5. зпне и лпкалитети за индустрију и МСП; и 
6. туристишки кпмплекси, центри и насеља. 

 

Лпкални план управљаоа птпадпм 

 

Пплазне пснпве за активнпсти кпје су предузете на изради и реализацији Лпкалнпг 

плана управљаоа кпмуналним птпадпм су циљеви, нашела и принципи дефинисани у пквиру 

Стратегије управљаоа птпадпм Републике Србије ("Службени гласник РС", брпј 29/10), Закпна 

п управљаоу птпадпм ("Службени гласник РС", брпј 36/09 и 88/10), Закпна п амбалажи и 

амбалажнпм птпаду ("Службени гласник РС", брпј 36/09), Закпна п защтити живптне средине 
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("Службени гласник РС", брпј 135/04 и 36/09) и Регипналнпг плана управљаоа птпадпм кпји је 

урађен за ппщтине Пријеппље, Нпва Варпщ, Прибпј и Сјеницу. 

Ппред испуоаваоа закпнске пбавезе, сврха израде пвпг плана је дугпрпшнп 

усппстављаое пдрживпг система за управљаое птпадпм, пре свега, на нивпу ппщтине, али и 

регипна, на нашин кпјим ће се кпнтрплисати ствараое птпада, смаоити утицај генерисанпг 

птпада на живптну средину, ппбпљщати ефикаснпст ресурса, стимулисати инвеститпри, 

ппвећати екпнпмске мпгућнпсти кпје настају из птпада и пмпгућити правилнп пдлагаое 

птпада.  

 

Циљеви Лпкалнпг плана управљаоа птпадпм су:  

- смаоеое загађеоа пд неправилнп пдлпженпг птпада за будуће генерације; 

- управљаое птпадпм на нашин кпјим се не угрпжава здравље људи и живптна средина; 

- пријентација управљаоа птпадпм за наредни перипд, кап резултат развпја екпнпмије и 

индустрије; 

- псигураое стабилних финансијских ресурса и ппдстицајних механизама за инвестираое и 

спрпвпђеое активнпсти према принципима загађиваш плаћа и/или кприсник плаћа; 

- прпщиреое услуга на ппдрушја кпја нису пбухваћена системпм прикупљаоа птпада; 

- смаоеое, ппнпвп кприщћеое, рециклажа и регенерација птпада; 

- развијаое јавне свести на свим нивпима друщтва у пднпсу на прпблематику птпада; 

- санираое ппстпјећих сметлищта на теритприји ппщтине; 

           Кљушни принципи кпји се мпрају узети у пбзир приликпм усппстављаоа и 

имплементације плана управљаоа птпадпм су: 

- принцип хијерархије у управљаоу птпадпм; 

- принцип предпстрпжнпсти; 

- принцип близине и регипналнпг приступа управљаоу птпадпм; 

- принцип избпра најпптималније ппције за живптну средину; 

- принцип „загађиваш плаћа“; 

- принцип пдгпвпрнпсти. 
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5. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ФПНДА ЗА ЗАЩТИТУ ЖИВПТНЕ 

СРЕДИНЕ 
Екпнпмска 

класификација 
ПЛАН ПРИХПДА Планиранп 

714560 

 

Ппсебна накнада за защтиту и унапређеое живптне средине 7.000.000,00 

 

 

                                                                                                                                                                                  УКУПНП ПРИХПДИ 

 

7.000.000,00 

 

                              ПЛАН РАСХПДА И УЛАГАОА 

426 ЗАШТИТА ВАЗДУХА (набавка филтера) 300.000,00 

424 ЗАШТИТА  ВПДА (шищћеое впдптпкпва река II реда) 1.600.000,00 

421 

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ И ПРПШИРЕОЕ ПБУХВАТА У ПРИКУПЉАОУ КПМУНАЛНПГ 

ПТПАДА НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ НПВА ВАРПШ, САНАЦИЈА ДЕППНИЈА И 

ПДНПШЕОЕ СМЕЋА СА ТЕРИТПРИЈЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

3.500.000,00 

426 
ЗАШТИТА И УРЕЂЕОЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ППВРШИНА (НАБАВКА 

САДНИЦА, ЦВЕЋА И ДР.) И УКЛАОАОЕ ДИВЉИХ ДЕППНИЈА  
1.000.000,00 

481 

КПНКУРСИ ЗА ПРПЈЕКТЕ И ПРПГРАМЕ ИЗ ПБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕОА 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ И САРАДОА СА ВАСПИТНП ПБРАЗПВНИМ И НАУЧНИМ 

УСТАНПВАМА, СА УДРУЖЕОИМА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА, 

ПРППАГАНДНЕ АКТИВНПСТИ, УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СЕМИНАРИМА И 

САЈМПВИМА 

500.000,00 

423 
ПРПМПТИВНЕ АКТИВНПСТИ (УСЛУГЕ ШТАМПАОА, ПРПМПТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА, 

ИНФПРМИСАОЕ) 
100.000,00 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                               УКУПНИ РАСХПДИ 

 

 

7.000.000,00 
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5.1.1 Заштита ваздуха (набавка филтера) 

Највеће загађеое ваздуха израженп је у тпку грејне сезпне, када су у упптреби кптларнице 

у стамбеним зградама и друщтвеним пбјектима и брпјна индивидуална лпжищта у стамбеним 

пбјектима. Кптларнице загађују ваздух у време грејне сезпне, јер кап енергент кпристе мазут 

шијим сагпреваоем се емитују у живптну средину загађујуће материје угљен дипксид, сумппр 

дипксид, угљен мпнпксид, щтетна угљпвпдпнишна испареоа, шађ и други щтетни прпдукти 

сагпреваоа. 

 У Нпвпј Варпщи ппстпји 6 кптларница: кптларница “Трикптажа” (највећа), “Ппщта”, 

“Зебинпвац” и „Бранпщевац“, интерна кптларница предщкплске устанпве “Паща и Натаща”, ПШ 

”Живкп Љујић” кап и кптларница  Дпма здравља. 

Кпнтрплу емисије издувних гаспва из кптларница за даљинскп грејаое врщи „Енергија 

Златар“ д.п.п. у сарадои са пвлащћеним фирмама за мпнитпринг квалитета ваздуха. 

 У циљу смаоеоа емисије щтетних гаспва планира се набавка и уградоа 1-2 филтера за 

прешищћаваое ваздуха, за кптларнице кпје емитују највећу кплишину щтетних гаспва. 

5.1.2 Заштита впда (чишћеое припбаља) 

       Защтита впда пстварује се мерама за oшуваое ппврщинских и ппдземних впда и оихпвих 
резерви, квалитета икплишина,  адекватним третманпм птпадних впда. 

       У рещаваоу прпблема защтите впда планиране су активнпсти на уређеоу, санацији и 
шищћеоу впдптпка река II реда  (шищћеое впдптпкпва, језера, припбаља...). Циљ пвих мера је 
защтита впда пд загађеоа, кап и спрешаваоа ппгпрщаваоа квалитета ппврщинских и ппдземних 
впда. 

       У рещаваоу прпблема защтите впда, пптребнп је неке активнпсти планирати на нивпу две 
или вище лпкалних сампуправа. Тп захтева и планираое пдређених средстава за финансираое 
пваквих лпкалних и регипналних иницијатива. 

5.2 Управљаое птпадпм и прпширеое пбухвата у прикупљаоу кпмуналнпг птпада 
на теритприји ПНВ, санација деппнија, уклаоаое дивљих деппнија и пднпшеое 
смећа за теритприје МЗ-а 

             Лпкалним планпм управљаоа птпадпм ппщтине Нпва Варпщ 2011-2020. и Регипналним 

планпм управљаоа птпадпм за ппщтине Пријеппље, Нпва Варпщ, Прибпј и Сјеница између 

псталпг  предвиђена је изградоа и ппремаое рециклажнпг двприщта. У ту сврху је ппщтина Нпва 

Варпщ пдвпјила ппсебна бучетска средства. Деп средстава је пбезбеђен из Фпнда за защтиту 

живптне средине Републике Србије. На тај нашин је купљен пбјекат и припадајуће земљищте за 

пптребе рециклажнпг двприщта. Ппщтина је реализпвала прпјекте финансиране из средстава ЕУ: 
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прпјект набавке дела прпцесне ппреме – ЕУ ПРПГРЕС и други прпјекат из прпграма прекпгранишне 

сарадое Србије и Црне Гпре (прпјекат CLEAN) за набавку дела прпцесне ппреме за рециклажнп 

двприщте и специјалне кпнтејнере за примарнп раздвајаое рециклабилнпг птпада. Крпз пве 

прпјекте је спрпведена и пдгпварајућа едукација станпвнищтва, ђака, заппслених у ЈП и 

ппщтинскпј управи из пбласти управљаоа птпадпм, рециклаже и защтите живптне средине. 

Рециклажнп двприщте је ппшелп са радпм 2013. гпдине и оиме управља ЈП “3. септембар“ у 

пквиру свпјих редпвних кпмуналних делатнпсти. 

 - ЈП “3.септембар“ је 2016. гпдине наставилп прпграм прпщиреоа пбухвата прганизпванпг 

сакупљаоа и пдвпжеоа птпада са сепскпг ппдрушја щтп је предвиђенп Лпкалним и Регипналним 

планпм управљаоа птпадпм.  

Какп би се наведене дпнације и прпјекти кпји се реализују са дпнатприма спрпвели дп 

краја, пднпснп пстварили свпју функцију, Ппщтина ће имати евидентну пптребу да ангажује 

сппствена средства, те се из пве бучетске линије Фпнда планира: 

 Набавку металних кпнтејнера за кпмунални птпад запремине 1,1 m3 или других 

адекватних ппсуда за примарну сепарацију рециклабилнпг птпада, 

 Набавка улишних канти („бандеруща“) за птпад.  

 Санација дивљих деппнија – наставак заппшетих активнпсти и у 2018. гпдини, 

шищћеое и пдвпжеое смећа са тих лпкација. 

 

5.2.1 Примарна селекција  

Планиранп је щиреое зпне прикупљаоа примарнп селектпванпг рециклабилнпг птпада, шиме ће 

се прикупити веће кплишине а и прпдужити рпк трајаоа деппније смаоеоем кплишине птпада 

кпји се пдлаже на телп деппније.У пквиру усппстављаоа система примарне селекције птпада 

планира се и изградоа центра за сакупљаое ппаснпг птпада из дпмаћинстава.Да би примарна 

селекција заживела, неппхпдна је пзбиљна медијска кампаоа. 

5.2.2 Ппремаое пунктпва за прихват птпада из сепских дпмаћинстава 

 

Пптребнп је уредити пунктпве за прикупљаое ппсебних врста птпада кпји настаје у 

дпмаћинствима на сепскпм ппдрушју: кабасти птпад, електришни неппасни птпад, кућна техника и 

намещтај, истрпщене гуме и слишан птпад кпји свакпдневнп настаје у дпмаћинству, а не мпже се 

пдлпжити у кпнтејнере за кпмунални птпад. Лпкација пунктпва ће бити у пквиру лпкације 

ппстпјећих кпнтејнера за кпмунални птпад. 
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5.2.3 Прикупљаое птпада на сепскпм ппдручју 

Планира се  прганизпванп сакупљаое птпада на теритприји сепских месних заједница и 

превпз кабастпг и другпг неппаснпг птпада кпји ће бити прикупљен у пунктпвима у центрима 

већих месних заједница. 

Сакупљаое и превпз птпада врщиће ЈП „3.септембар“ према ценпвнику кпји пдпбрава 

Скупщтина ппщтине Нпва Варпщ. 

5.3 Набавка садница, цвећа и др. за уређеое јавних зелених и рекреативних 
ппвршина 

      Циљ пве мере је уређеое градских дрвпреда и паркпва (припрема земљищта, затрављиваое, 

набавка и садоа садница дрвећа, жбуоа и сезпнскпг и трајнпг цвећа), кап и пдржаваое и нега тих 

ппврщина (заливаое, пкппаваое, презиваое, защтита пд щтетпшина и бплести, кпщеое травоака, 

ппдсејаваое и другп). Реализација пвих радпва пбавиће се ангажпваоем радника прекп Јавних 

радпва, у сарадои са ЈП “3. септембар“. 

5.4 Kпнкурси за прпјекте и прпграме из пбласти заштите и унапређеоа живптне 
средине и сарадоа са васпитнп-пбразпвним устанпвама, удружеоима грађана и 
невладиним прганизацијама, прппагандне активнпсти, учешће на стручним 
семинарима и сајмпвима 

       У 2018. гпдини Ппщтина Нпва Варпщ ће расписати кпнкурс за расппделу бучетских средстава 

за финансираое и суфинансираое прпграма и прпјеката удружеоа грађана кпја делују у пбласти 

защтите живптне средине. Циљ пве мере је пружаое ппдрщке цивилнпм сектпру, шији су фпкус 

активнпсти усмерене на унапређеое  живптне средине.  

5.5 Прпмптивне активнпсти (услуге штампаоа прпмптивних материјала) 

Какп би се прпмпвисап знашај защтите живптне средине у лпкалнпј заједници, нарпшитп међу 

децпм предщкплскпг и щкплскпг узраста, пптребнп је спрпвпдити перманентне  активнпсти у 

сарадои са Канцеларијпм за младе (КЗМ), щкплама и предщкплскпм устанпвпм. Крпз разлишите 

щтампане материјале (ппстере, флајере ...), прилагпђене циљнпј групи, пбрађивале би се ппједине 

едукативне теме, али и знашајни датуми и дпгађаји кпји прпмпвищу пву пбласт. Штампани 

материјали биће псмищљени у сарадои са щкплским психплпзима, педагпзима, наставницима 

биплпгије, ликпвнпг васпитаоа и сл., уз креативнп ушещће и прпмптивне активнпсти КЗМ. 

Рад на ппдизаоу свести деце и пмладине п знашају пшуваоа пкружеоа, најбпља је инвестиција 

за будућнпст.  
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