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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аеродрома
Сребрно језеро у општини Велико Градиште

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
Сребрно језеро у општини Велико Градиште ради се на основу члана 13. Oдлуке о
изради Плана детаљне регулације Сребрно језеро у општини Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 12/2019 од 01.10.2019. год.), а по
претходно прибављеном мишљењу органа локалне самоуправе надлежног за послове
заштите животне средине о потреби вршења Стратешке процене утицаја Плана на
животну средину.
Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације Сребрно језеро у општини Велико Градиште (у даљем тексту: Стратешка
процена утицаја или СПУ) у складу je са одредбама чл. 34. – 35. Закона о заштити
животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/04, 36/09 – др.закон, 72/09 –
др.закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др.закон) и одредбама чл. 5,7 – 10 и
12. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'',
број 135/04 и 88/10).
Стратешка процена утицаја планова на животну средину ради се у циљу обезбеђивања
заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних
начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма.
Правни основ за обављање стратешке процене и израду Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног Плана детаљне регулације (даље:
Извештај о стратешкој процени) налази се у:
-

-

одредбама члана 5. став 1., Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину којима је прописан предмет стратешке процене и утврђена обавеза
вршења стратешке процене за урбанистичке планове;
одредбама члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину, којима је утврђено да Одлуку о изради стратешке процене утицаја
доноси орган надлежан за припрему плана и програма по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине
и других заинтересованих органа и организација, као и да Одлука чини саставни
део Одлуке о припреми Плана и објављује се у Службеном гласнику јединице
локалне самоуправе.

Одредбама члана 35. Закона о заштити животне средине одређено је да се ''Стратешка
процена утицаја на животну средину ради за планове, програме и основе у области
просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, енергетике,
индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама и других области и
саставни је део плана, односно програма или основе". Стратешка процена утицаја на
животну средину мора бити усклађена са другим проценама утицаја на животну
средину, као и са плановима и програмима заштите животне средине и врши се у складу
са поступком прописаним посебним законом, односно, Законом о стратешкој процени
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утицаја на животну средину.
На основу члана 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, утврђују
се основна начела стратешке процене, и то:
1. Начело одрживог развоја – одрживи развој јесте усклађен систем техничкотехнолошких, економских и друштвених активности у укупном развоју у коме се на
принципима економичности и разумности користе природне и створене вредности са
циљем да се сачува и унапреди квалитет животне средине за садашње и будуће
генерације. Разматрањем и укључивањем битних аспеката животне средине у припрему
и усвајање одређених планова и програма и утврђивањем услова за очување вредности
природних ресурса и добара, предела, биолошке разноврсности, дивљих и биљних
животињских врста и аутохтоних екосистема, односно рационалним коришћењем
природних ресурса доприноси се циљевима одрживог развоја.
2. Начело интегралности – политика заштите животне средине која се реализује
доношењем планова и програма заснива се на укључивању услова заштите животне
средине, односно очувања и одрживог коришћења биолошке разноврсности у
одговарајуће секторске и међусекторске планове и програме.
3. Начело предострожности – свака активност мора бити спроведена на начин да се
спрече или смање негативни утицаји одређених планова и програма на животну средину
пре њиховог усвајања, обезбеди рационално коришћење природних ресурса и сведе на
минимум ризик по здравље људи, животну средину и материјална добра.
4. Начело хијерархије и координације – процена утицаја планова и програма врши се
на различитим хијерархијским нивоима на којима се доносе планови и програми. У
поступку стратешке процене планова и програма повећани степен транспарентности у
одлучивању обезбеђују се узајамном координацијом надлежних и заинтересованих
органа у поступку давања сагласности на стратешку процену, кроз консултације,
односно обавештавања и давања мишљења на план и програм.
5. Начело јавности – у циљу информисања јавности о одређеним плановима и
програмима и о њиховом могућем утицају на животну средину, као и у циљу
обезбеђења пуне отворености поступка припреме и доношења или усвајања планова и
програма, јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и после усвајања плана и
програма, имати приступ информацијама које се односе на те планове и програме или
њихове измене.
Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују
могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом
плана и програма и којим се одређују мере за смањење негативних утицаја на животну
средину. Према члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај садржи
нарочито:
1. Полазне основе стратешке процене;
2. Преглед карактеристика и оцена стања животне средине у подручју плана;
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3. Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора;
4. Процену могућих значајних утицаја на животну средину;
5. Опис мера предвиђених за смањење негативних утицаја;
6. Смернице за израду процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима;
7. Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана;
8. Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене;
9. Приказ начина одлучивања;
10. Закључке стратешке процене утицаја и друге податке од значаја за стратешку
процену.
Стратешка процена утицаја животну средину је процес који треба да интегрише циљеве
и принципе одрживог развоја у просторним и урбанистичким плановима уважавајући
при томе потребу да се избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину и
на здравље и добробит становништва. Значај стратешке процене утицаја на животну
средину огледа се у томе што:
-

обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте,
на пример - кумулативни и социјални ефекти;
помаже да се провери повољност различитих варијанти развојних концепата;
избегава ограничења која се појављују када се врши процена утицаја на животну
средину већ дефинисаног пројекта; и
утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја конкретних пројеката,
укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују
детаљније истраживање, итд.

Стратешка процена утицаја планских докумената представља значајан инструмент
заштите животне средине, тако што се у почетним фазама доношења одлука о будућем
развоју простора укључују питања заштите животне средине. Наведени процес
резултира претходним усаглашавањем развојних интереса и интереса заштите простора.
Стратешком проценом обезбеђује се виши ниво заштите животне средине
и
интеграције захтева заштите и развојних потреба и интереса, уграђивањем начела и
циљева заштите у планске документе у циљу достизања одрживог развоја. Стратешком
проценом се омогућава интеграција еколошких захтева, мишљења и начела у планове и
програме у циљу подстицања и унапређења одрживог развоја.
Основни методолошки приступ примењен у изради овог Извештаја, одређен је Законом
о стратешкој процени утицаја и већ развијеним и прихваћеним методама у досадашњој
пракси планирања просторног развоја, а прилагођен је хијерархијском нивоу и
специфичним захтевима планског документа. Поступак стратешке процене састоји се
од: припремне фазе, фазе израде Извештаја и на крају, поступка одлучивања. Поступак
израде Извештаја одвијао се сукцесивно. У изради полазних основа сагледавана су
концептуална решења, дефинисани циљеви и метдологија израде, извршена је анализа
стања и оцена квалитета појединих сегмената животне средине; вреднована
алтернативна решења, процењени су могући утицаји и хазарди; дефинисане мере
заштите и унапређења животне средине и програм праћења стања (мониторинг).
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Полазни основ за израду Плана и СПУ представља и важећа законска регулатива
(законски и подзаконски акти), која на посредан и непосредан начин регулише ову
област:
-

-

Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 и 9/20);
Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др.закон);
Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 41/09,
10/13 и 101/16);
Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 –
др.закон);
Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18-др.закон);
Закон о ваздушном саобраћају ("Службени гласник РС", бр.73/10, 57/11, 93/12,
45/15, 66/15-др.закон, 83/18 и 9/20);
Закон о железници ("Службени гласник РС", број 41/18);
Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09,
36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон);
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
("Службени гласник РС", број 135/04 и 25/2015);
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник
РС'', бр. 135/04 и 88/10);
Закон о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04
и 36/09);
Закон о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', број 36/09 и 10/13);
Закон о заштити од буке у животној средини (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и
88/10);
Закон о културним добрима (''Службени гласник РС'', бр. 71/94, 52/11- др. закон,
52/11- др. закон и 99/11-др. закон);
Закон о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'', број
101/15 и 95/18-др.закон);
Закон о електронским комуникацијама (''Службени гласник РС'', број 44/10,
60/13, 62/14 и 95/18);
Закон о енергетици (''Службени гласник РС'', број 145/14 и 95/18 – др.закон);
Закон о шумама (''Службени гласник РС'' број 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 –
др.закон);
Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл.гласник РС", бр.25/13);
Закон о заштити природе (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 91/10исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон);
Закон о добробити животиња (''Службени гласник РС'', број 41/09)
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС",
број 128/14 и 95/2018 – др.закон);
Закон о одбрани (''Службени гласник РС'', бр. 116/07, 88/09, 88/09-др.закон,
104/09-др.закон, 10/15 и 36/18);
Закон о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', број 111/09, 20/15 и 87/18);
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-

-

-

Закон о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр.111/09, 92/11 и
93/12);
Уредба о класификацији вода (''Сл. гласник СРС'', број. 5/68);
Уредбе о еколошкој мрежи (''Службени гласник РС'', број 102/10);
Уредба о режимима заштите (''Службени гласник РС'', број 31/12)
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени
гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13);
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух
("Службени гласник РС", бр. 71/10)
Уредба о одређивању зона и агломерација ("Службени гласник РС", бр. 58/11 и
98/12)
Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и
критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за
пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада,
поступању са остатком након спаљивања ("Службени гласник РС", бр. 102/10)
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ", бр.
42/98 и 44/99)
Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Службени
гласник РС", бр. 50/12)
Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за
оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду
ремедијационих програма ("Службени гласник РС", бр. 88/10) и др.
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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
На основу одредаба члана 13. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
полазне основе стратешке процене обухватају:
1. кратак преглед садржаја и циљева плана и програма и односа са другим
плановима и програмима;
2. преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на које се
извештај односи;
3. карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду
изложене значајном утицају;
4. разматрана питања и проблеме заштите животне средине у плану или програму и
приказ разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка
процене;
5. приказ припремљених варијантних решења која се односе на заштиту животне
средине у плану и програму, укључујући варијантно решење нереализовања
плана и програма и најповољније варијантно решење са становишта заштите
животне средине;
6. резултате претходних консултација са заинтересованим органима и
организацијама битне са становишта циљева и процене могућих утицаја
стратешке процене.
1.1. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА И ОДНОСА СА ДРУГИМ
ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА
План детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште је
рађен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС,
50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 – др.закон и 9/2020 – др.закон) и Правилником о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”,
бр. 32/2019). Полазећи од начела планирања утврђених законом и праксом планирања
(економска оправданост, социјална прихватљивост и еколошка одрживост), као и
правног оквира којим су утврђени нормативи и правила у управљању природним и
створеним ресурсима, дефинисани су циљеви, концепција, стратешка опредељења,
планска решења, приоритети и мере заштите животне средине. Поред интерпретације
плана у овом делу се даје и однос са другим плановима, програмима и стратешким
документима који могу имати утицај на животну средину на планском подручју.
Обухват и границе Плана детаљне регулације
Границом Плана обухваћен је простор површине 204,38 ha.
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Постојеће стање
р.б.

Намена површина

Површина
(ha)

Проценат
учешћа (%)

Планирано решење
Површина
(ha)

Проценат
учешћа (%)

Површине јавне намене
1

Површине за друмски саобраћај

7,92

3,8

3,42

1,7

2

Површине за ваздушни саобраћај

9,95

4,8

201,18

97,3

3

Водно земљиште

5,38

2,6

2,25

1

Укупно (површине јавне намене)

23,25

11,2

206,85

100

Пољопривредно земљиште
4

Пољопривредно земљиште

183,6

88,8

/

/

Укупно (Обухват Плана)

206,85

100

206,85

100

Све катастарске парцеле у обухвату границе Плана налазе се на подручју К.О. Велико
Градиште, К.О. Кисиљево и К.О. Кумане које припадају општини Велико Градиште.
Попис катастарских парцела у обухвату Плана:
КО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
•

делови к.п.бр.: 2366/440, 2366/505, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408,
2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440,
2441/8, 2441/12, 2442, 2443, 2444, 2445/7, 2445/ 9, 2446, 2447, 2448, 2449, 2456/1,
2456/2, 2476, 2477, 2518, 2519, 2520, 2521, 2543, 2544, 2552/1, 2552/2, 2553/8,
2554, 2557, 2558, 2559, 2565, 2567, 2572, 2574, 2575, 2576, 2582/1, 2582/2, 2584,
2586, 2587, 2588, 2593, 2596, 2600, 2602/1, 2606, 2607, 3859, 3860, 3861, 4582/1,
4582/2

•

целе к.п.бр.: 2418, 2419, 2420, 2421, 2422/1, 2422/2, 2422/3, 2422/4, 2422/5, 2423,
2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2441/9, 2441/10, 2441/11, 2445/8, 2456/3, 2462, 2463,
2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472/1, 2472/2, 2472/3, 2473, 2474,
2475, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487/1, 2487/2, 2487/3,
2487/4, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499,
2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513,
2514, 2515, 2516, 2517, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552/4, 2556,
2569, 2570, 2571, 2585, 2589, 2590, 2591, 2592, 2594, 2595, 2597, 2598, 2599,
2602/2, 2603, 2604, 2605

КО КУМАНЕ
•
•

делови к.п.бр.: 2/1, 684, 685, 700
целе к.п.бр.: 1/1, 1/2

7

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аеродрома
Сребрно језеро у општини Велико Градиште

КО КИСИЉЕВО
•

делови к.п.бр.: 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 177,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 220, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 253, 254, 255, 256, 1164, 1165, 1173, 1175, 1176, 1178, 1180, 1182, 1188, 1192,
1210

•

целе к.п.бр.: 173, 174, 175, 176, 178/2, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 219, 218, 217, 248, 249, 271, 272,
273, 1177, 1190

Циљеви уређења и изградње на предметном подручју
Основни циљ израде Плана је обезбеђење просторних услова за туристички и економски
развој подручја, што ће се постићи изградњом аеродрома “Сребрно језеро”.
У складу са наведеним, кроз израду Плана треба:
 планирати одговарајући простор за изградњу полетно-слетне стазе, по фазама
реализације;
 обезбедити просторне услове за изградњу потребних објеката (објекат
терминала, гараже за паркирање опреме и средстава, ватрогасна база, хангари за
смештај ваздухоплова и остало у складу са важећом законском регулативом);
 планирати одговарајућу саобраћајну и техничку инфраструктуру.
На основу Одлуке o изради Плана, обухваћене су зоне Х1, Х2 и Х31 односно зоне
рекреативног пејзажног уређења и шумског комплекса Бели багрем који више није
потребан за изградњу голф терена и раније планиран начин коришћења, али на којем је
могуће изградити аеродром са својим садржајима.
Израдом и доношењем планског документа ствара се плански основ за утврђивање
јавног интереса, израду техничке документације и издавање одговорајућих дозвола,
према прописима о планирању и изградњи, за уређење и изградњу у предметном
подручју, по фазама и могућностима, уз резервацију простора за перспективно ширење
аеродрома у будућности.
Садржај планског документа
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ОПШТИ ДЕО
А. УВОД
1 дефинисане Шематским приказом уређења насеља “Бели багрем – Сребрно језеро” у Просторном
плану општине Велико Градиште
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А.1. Повод за израду плана
A.2. Правни и плански основ
А.2.1. Правни основ
А.2.2. Плански основ
А.3. Обухват плана и грађевинског подручја
А.3.1 Опис границе обухвата плана
А.3.2 Опис границе грађевинског подручја са пописом парцела
А.4. Постојеће стање
А.4.1 Природни услови и стање животне средине
А.4.2 Постојећа намена површина
А.4.3 Постојећа саобраћајна инфраструктура
А.4.4 Постојећа водопривредна инфраструктура у обухвату Плана и
окружењу
А.4.

Постојећа техничка инфраструктура у обухвату Плана и окружењу

А.4.6 Стање урбанистичке документације у планском обухвату и
окружењу
ПЛАНСКИ ДЕО
Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Б.1. Концепција уређења простора
Б.2. Намена површина и објеката
Б.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
Б.3.1. Саобраћајна инфраструктура
Б.3.1.1. Саобраћајна инфраструктура у функцији ваздушног
саобраћаја
Б.3.1.2. Саобраћајна инфраструктура у функцији друмског
саобраћаја
Б.3.2. Инфраструктурне мреже и објекти
Б.3.2.1. Општа правила
Б.3.2.2. Водопривредна инфраструктура
Б.3.2.3. Електроенергетска инфраструктура
Б.3.2.4. Електронска комуникациона инфраструктура
Б.3.3. Зелене површине.
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Б.3.4. Попис катастарских парцела за јавне намене
Б.4.

Степен комуналне опремљености

Б.5.

Услови и мере заштите
Б.5.1. Услови и мере заштите природних добара
Б.5.2. Услови и мере заштите непокретних културних добара и
културног наслеђа
Б.5.3. Услови и мере заштите животне средине и живота и
здравља људи
Б.5.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и
акцидената
Б.5.5. Урбанистичке мере за цивилну заштиту

Б.6.

Стандарди приступачности

Б.7.

Мере енергетске ефикасности изградње

В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
В.1.

Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним
планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена,
типологија објеката

В.2.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

В.3.

Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле

В.4.

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле

В.5.

Највећа дозвољена спратност објекта

В.6.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

В.7.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање
возила

В.8.

Услови за прикључење на мрежу комуналне/техничке инфраструктуре

В.9.

Услови за уређење зелених површина на парцели

В.10. Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката
В.11 Правила за архитектонско обликовање објеката
В.12. Инжењерскогеолошки услови
В.13. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно
препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко – архитектонског
конкурса
Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
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Д. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Д.1. Садржај графичког дела
Д.2. Садржај документационе основе плана
ГРАФИЧКИ ДЕО
1. Катастарско топографски план са границима обухвата плана и
грађевинског подручја

1:2500

2. Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата

1:2500

3. Планирана намена површина у оквиру планског обухвата

1:2500

4. Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама,
урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко
геодетским елементима

1:2500

5. План парцелације и препарцелације јавних површина
са смерницама за спровођење

1:2500

6

План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом
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Oпис постојећег стања
Постојећа намена површина
Планско подручје обухвата неизграђено, пољопривредно земљиште, које пресецају
некатегорисани путеви и мелиорациони канали. У северном делу планског обухвата,
налази се постојећа травната полетно-слетна стаза 800x50 m, кодни број 1,
неиструментална.
Постојећа саобраћајна инфраструктура
Источно од планског подручја пролази деоница државног пута IБ реда број 34 која
према важећем референтном систему управљача државног пута припада деоници 03407,
која је дефинисана почетним чвором 3406 “Тополовник” у km 32+135 и завршним
чвором 3407 “Браничево (Триброде)” у km 44+276.
На предметној деоници, изведена је кружна раскрсница, приближно на стационажи km
38+235 предметног државног пута, на укрштају државног пута и саобраћајнице која
води до туристичког насеља “Бели багрем”.
Постојећа водопривредна инфраструктура
Са северне стране планског подручја, налази се Сребрно језеро и река Дунав, који су
обухваћени Оперативним планом за одбрану од поплава и припадају деоници ДЂ.2.5. у
оквиру штићеног поплавног подручја, затворена касета „Затоње", на коме је остварена
заштита од великих вода реке Дунав повратног периода од 100 година. На предметном
подручју, постоји и стари деснообални дунавски насип. Овај насип више нема функцију
заштите од спољних вода, јер од када је некадашњи рукавац Дунава-Дунавац, изградњом
две преграде, претворен у вештачко „Сребрно језеро", изграђен је нови систем заштите
од унутрашњих и спољних вода.
Кроз планско подручје пролази Главни канал, који припада хидромелиорационом
систему (ХМС) „Великоградиштански рит" и који представља реципијент за све воде са
подручја које су у обухвату плана. У планском подручју, предметни канал се налази на
кп.бр. 684 КО Кумане и кп.бр. 2565 КО Велико Градиште и воде из њега се преко црпне
станице (ЦС) “Рит" евакуишу у реку Дунав.
ЦС „Рит" се налази на крају дренажног система који покрива део Градиштанског рита
(остале воде се дренирају преко узводног дела градиштанског рита у Сребрно језеро у
коме се ниво одржава захваљујући раду црпне станице „Дунавац").
ЦС „Рит" је, до изградње акумулације ХЕ “Ђердап” радила двојако, односно
гравитационо је испуштала воде при ниским водостајима Дунава, док су се при вишим
водостајима Дунава укључивале пумпе. Изградњом акумулације, црпна станица својим
радом одржава ниво воде у Риту током целе године, с обзиром на то да је гравитациони
испуст укинут.
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Преко планског подручја трасиран је цевовод чисте воде “Бели багрем – резервоар
Кумане” PEHD пречника Ø 355 mm, а нису изграђене инсталације канализације.
Североисточно од предметног подручја (изван зоне која је у обухвату овог Плана),
изграђен је систем за водоснабдевање пословног комплекса “Silver lake risort” који се
састоји од:
-

-

постојећих дренажних бунара Б-14 и Б-15 (који се користе на основу услова и
сагласности ХЕ “Ђердап”);
водоторња (чија је функција обезбеђење потребне количине воде за гашење
пожара и повећање притиска у мрежи), који се састоји од челичног стуба висине
30 m и резервоара за воду корисне запремине 150 m³ на врху стуба, тако да је
укупна висина око 38 m изнад коте терена;
потисног цевовода који врши транспорт воде од водозахвата на бунарима Б-14 и
Б-15 до водоторња;
гравитационог цевовода, који врши транспорт воде од водоторња до чворишта
према потрошачима.

Постојећа техничка инфраструктура
Јужно од планског обухвата, пролазе трасе далековода напонског нивоа 110 kV2, и то:
- бр. 1196/2 ТС “Рудник 3“ - ТС “Велико Градиште” и
- бр. 1270 ТС “Бела Црква” - ТС “Велико Градиште”.
Кроз планско подручје пролази далековод напонског нивоа 10 kV, као и два подземна
вода напонског нивоа 35 kV.
У коридору постојеће саобраћајнице која води ка туристичком насељу “Бели багрем”
положена је постојећа ЕК инфраструктура (подземни и бакарни ЕК капацитети) и
дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских цеви максималног радног притиска
(МОР) 4 bar, пречника DN 125 mm.
Концепција уређења простора
Према важећој планској документацији ширег подручја, могуће је планирати аеродром,
који ће се укључити у мрежу регионалне понуде, када се створе могућности за то.
Доношењем одлуке о приступању изради овог планског документа, Носилац израде се
определио да се на предметном простору планира изградња аеродрома “Сребрно
језеро”, која ће омогућити изградњу полетно-слетних стаза по фазама, с тим да се
планским документом резервише одговарајући простор, који ће омогућити развој
аеродрома више категорије у будућности, када се стекну услови за то.
Аеродром “Сребрно језеро” је планиран као цивилни, путнички аеродром који може
2 заштитни појасеви предметних далековода (који износе 25 m са обе стране вода до крајњег фазног
проводника) се налазе изван границе обухвата овог Плана.
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бити регионалног карактера, с тим што се, у почетним фазама реализације, може
развијати и као спортско-туристички аеродром, за коришћење пољопривредне авијације,
за хитне медицинске сврхе и сл.
Овим планским документом ствара се плански основ за изградњу аеродрома, чиме се
значајно побољшава доступност подручја и обезбеђују се услови за долазак посетиоца и
туриста у авионима у домаћем и међународном саобраћају, као и друге услуге у
авионском транспорту.
Према концепцији уређења простора, у обухвату Плана, налазе се следеће урбанистичке
зоне:
 Зона 1. “Аеродром”, која обухвата постојећу и планиране полетно-слетне стазе,
са пратећим рулним стазама и инфраструктуром, као и простор намењен за
изградњу јавних садржаја са паркинг простором и објекте у “техничкој зони”
аеродрома;
 Зона 2. “Коридор јавне саобраћајнице”.
У планском подручју, водном земљишту припада коридор Главног (Великог) канала,
који се задржава по изграђеној траси и делимично зацевљује у делу укрштаја са
планираном травнатом полетно-слетном стазом, као и поједине деонице канала који се
уливају у Главни (Велики) канал, којом ће се разрешити питање одвођења
атмосферских вода у подручју планираног аеродрома истовремено са функцијом
заштите од подземних и површинских вода у предметном подручју.
Однос према другим плановима и стратегијама
Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године (“Службени
гласник РС”, број 8/15)
У области развоја система ваздушног саобраћаја, основни циљ просторног развоја
ваздушног саобраћаја Републике Србије је да ваздухопловни систем буде интегрални
део европског ваздухопловног система, а ваздухопловни саобраћај постане главни вид
транспорта на релацијама дужим од 45 минута летења, уз могућност да сваки регион у
будућности има аеродром одређене категорије.
Основна концепција просторног развоја аеродромске инфраструктуре заснива се на
реализацији пројеката који стимулишу развој мреже ради повезивања аеродрома унутар
Републике Србије и са окружењем, реконструкцији и рехабилитацији мреже локалног
карактера, формирању квалитетних база података и стандардизацији и модернизацији
аеродрома и пратећих система. Планирана мрежа аеродрома је дефинисана по
категоријама: Међународни (Београд, Ниш и Приштина). Планирано је да се одређеним
војним аеродромима (Батајница и Краљево - Морава) промени намена у мешовите
(војно - цивилни). Други мањи аеродроми дефинисани су као потенцијални регионални
аеродроми, према регионалним могућностима (Суботица, Сомбор, Нови Сад - Ченеј,
Вршац, Ваљево, Ужице и Бор). У овако дефинисаној мрежи као категорија су
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дефинисана и летелишта на локацијама где постоје спортски и школски аеродроми, који
се могу укључити у мрежу регионалне понуде (Кикинда, Зрењанин, Сремска
Митровица, Панчево, Бела Црква, Смедерево, Смедеревска Паланка, Параћин,
Крушевац, Трстеник, Краљево, Сјеница, Лесковац, као и у Призрену), као и други, где за
то постоји могућност.
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене међународног
водног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) (“Службени гласник РС”,
број 14/15)
На територији општине Велико Градиште, подручје овог планског документа обухвата
целе катастарске општине Кисиљево, Пожежено, Велико Градиште, Острово, Затоње и
Рам.
Кључнe посебнe наменe подручја Просторног плана су: (1) деоница Паневропског водног
транспортног коридора VII Дунав кроз Републику Србију; и (2) остала водопривредна
инфраструктура.
Са аспекта туристичког развоја, на подручју Просторног плана могуће је определити три
специфичне просторне целине, а територија општине Велико Градиште припада
Средњем Подунављу, као претежно урбано-индустријској зони (на сектору Бешка–
Београд–Голубац), која ће развој заснивати и на туризму у оквиру „Дунавске ривијере
Србије” (која се дуж водног пута протеже у дужини од око 220 km). Саобраћај на води и
у приобаљу (водни и аутобуски) могао би допринети да овај сектор Дунава постане
атрактиван за веће градове и насеља (посебно активирањем редовне локалне и реонске
пловидбе која може добити статус „мале беле флоте”). Зону Средњег Подунавља у
туристичком смислу обележавају: (1) на десној обали Дунава викенд-туристичка насеља
на атрактивним локацијама која се прожимају са руралним насељима од Чортановца до
Голупца, у оквиру којих је и „Сребрно језеро” са атрактивном понудом у непосредном
окружењу Дунава (Љубичево и др).
Планирани развој аеродрома обухвата: проширење и модернизацију аеродрома „Никола
Тесла” у Београду (уз могућност да добије и својства интерконтиненталног аеродрома
уколико се покаже оправданим) и развој мреже регионалних аеродрома са локацијама од
значаја за непосредно окружење подручја Просторног плана у: Батајници, Ковину и
Ченеју, те условно у Бору и Вршцу.
Просторни план општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико
Градиште”, број 2/11)
Концептом плана просторна целина општине Велико Градиште је у функционалном и
програмском смислу дефинисана као интегрална целина три зоне. Подручје овог Плана
припада подунавској зони – атари насеља уз Дунав: Рам, Затоње, Острово, Пожежена,
Кусиће и само Велико Градиште као општински центар, са Сребрним језером и насељем
Бели багрем.
У оквиру подунавске зоне, дефинисана је подзона туристичких комплекса Бели багрем 15
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којој припадају Сребрно језеро, само викенд насеље Бели багрем, али и окружење
плански већ намењено развоју спортско рекреативних и туристичких садржаја.
Функционално овој подцелини Подунавске зоне припадају и Острово и ободна насеља
уз Сребрно језеро. Посебан центар у овој подзони је насеље Бели багрем са свим својим
садржајима, а центар у настајању је комплекс Silver Lake.
Доношењем Просторног плана општине, План општег уређења Бели багрем - Сребрно
Језеро (усвојен 27.03.2006. године) постао је његов саставни део, као Шема уређења
комплекса “Бели Багрем - Сребрно језеро”.
Према шематском приказу уређења насеља “Бели багрем - Сребрно језеро”, подручје
овог Плана припада зони X са следећим наменама површина:
• Х1
o зона посебног пејзажног уређења – голф са пратећим
садржајима;
o апартмани или хотел са пратећим садржајима;
• Х2

o рекреација и пратећи садржаји;
o зона језера и природних целина са пратећим садржајима;

• Х3

o рекреација са пратећим садржајима;
o пољопривредно земљиште.

Пејзажно уређење комплекса Бели багрем је посматрано са аспекта уклапања у
амбијенталну целину и очувања природних потенцијала самог терена на локацији.
Ексклузивност планираног садржаја комплекса поставља одређене захтеве у погледу
пејзажног уређења. Паралелно са тим потребно је очувати значајне елементе природне
целине, који се односе на очување целине акваторије, квалитативно вредних групација
дрвећа и посебне карактеристике терена.
Оваквим приступом плана општег уређења постиже се атрактивност локације и
одрживост развоја.
Зоне уз акваторију и зоне према централном делу планом обухваћене површине,
подлежу значајним грађевинским интервенцијама и разним комерцијалним садржајима.
У складу са тим и естетски приступ пејзажног уређења треба да прати функцију и
намену површина.
Зоне резиденцијалног садржаја се одликују атрактивношћу зелених површина. Код зона
хотелског смештаја је потребно нагласити приступни пункт, а за зоне апартманског
садржаја је потребно обезбедити оптималну комуникацију са осталим зонама комплекса.
Зоне спорта и рекреације су заступљене у већем делу планом третиране површине.
Пејзажно решење је прилагођено функцији и намени ових површина.
Пејзажно уређење обухвата примену декоративног садног материјала (листопадно,
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зимзелено и четинарско дрвеће и жбуње) у смислу оплемењивања простора, као и
одређене мере санације деградираних површина.
Одржавање новоформираних уређених зелених површина је битан елемент у каснијим
фазама изграђеног комплекса, у оквиру кога је потребно предвидети мрежу фиксног
система за заливање зелених површина.
У реализацији плана потребно је предвидети одговарајућу мрежу спољног декоративног
осветљења, чиме се постиже додатна атрактивност комплекса.
Све интервенције у зони насипа и појаса заштите се раде према условима надлежних
институција.
Национална стратегија одрживог развоја ("Службени гласник РС“, бр. 57/2008)
Циљ ове Стратегије је да доведе до баланса три стуба – економског раста, заштите
животне средине и друштвеног развоја стварајући једну кохерентну целину, подржану
одговарајућим институционалним оквиром. Стратегија одрживог развоја Србије
значајно доприноси смањењу празнина између процеса утврђивања политика,
усклађивању евентуалних конфликтних циљева политика, као и утврђивању њихових
узајамних предности. То подразумева интеграцију и усаглашавање циљева и мера свих
секторских политика, хармонизацију националних прописа са законодавством ЕУ и
њихову пуну имплементацију.
Национални програм заштите животне средине ("Службени гласник РС“, бр.
12/2010)
Овим програмом су дефинисани стратешки циљеви политике заштите животне средине,
као и специфични и приоритетни циљеви за ваздух, воду, земљиште и утицаји
појединих сектора на животну средину. Предложене реформе обухватају реформе
регулаторних инструмената, економских инструмената, система мониторинга и
информационог система, система финансирања у области заштите животне средине,
институционална питања и захтеве везане за инфраструктуру у области заштите
животне средине. Дефинисани циљеви Националног програма заштите животне средине
су:
У области квалитета вода:
-

дефинисане зоне заштите свих налазишта подземних вода као и акумулација које
се користе за водоснабдевање;
побољшати квалитет воде у водотоковима смањењем испуштања непречишћених
индустријских и комуналних отпадних вода;
обезбедити одвођење и пречишћавање отпадних вода у насељима са преко 10 000
еквивалент становника;
повећање степена обухваћености јавним канализационим системима на 65%
становника;
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У области заштите земљишта:
-

смањење угроженог земљишта ерозијом за 40% извођењем антиерозионих
радова и увођењем ефективних мера за контролу ерозије;

У области природе, биодиверзитета и шума:
-

очување, унапређење и проширење постојећих шума;
успостављање еко коридора за фрагментисане фрагилне екосистеме;

У области енергетике:
-

смањење утицаја на животну средину приликом одлагања летећег пепела
променом технологије депоновања;
рекултивација постојећих депонија пепела;
искоришћење летећег пепела из термоелектрана.

У области пољопривреде и шумарства:
-

увођење система контролисане употребе ђубрива и средстава за заштиту биља на
пољопривредном земљишту ради смањења утицаја на животну средину;
развој органске пољопривреде;
унапређење управљања заштитом животне средине на сточним фармама и
погонима за прераду.

1.2. ПРЕТХОДНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
У складу са одредбама члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину надлежни орган у припреми одлуке о изради стратешке процене, извршио је
претходне консултације и усаглашавање ставова заинтересованих органа и
организација, органа локалне самоуправе, корисника простора и других субјеката.
Истовремено, прибављена су мишљења органа надлежног за послове заштите животне
средине. У консултацији током израде Нацрта Плана детаљне регулације и предметног
Извештаја консултовани су обавезујући услови Завода за заштиту природе Србије, и
други одговарајући пројекти и програми који индиректно третирају проблематику
заштите животне средине.
Заинтересовани органи, организације, удружења грађана, НВО и друге заинтересоване
групе и појединци, моћи ће у оквиру јавног увида о Нацрту Плана детаљне регулације
да остваре и увид у овај Извештај, тако да ће се претходне консултације наставити у
оквиру јавних консултација. Надлежни органи и комуналне службе су за потребе израде
Плана детаљне регулације доставиле услове и одређене иницијативе које су на
адекватан начин уграђене у складу са нормативима и стандардима.
У току израде Нацрта Плана и Извештаја о СПУ прибављени су услови од следећих
надлежних институција:
18

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аеродрома
Сребрно језеро у општини Велико Градиште

Табела бр. 4 – Преглед достављених услова имаоца јавних овлашћења
р.б. Назив институције
Број и датум издатих услова
1

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
11 070 НОВИ БЕОГРАД
ул. Др Ивана Рибара бр. 91

бр.020-1996/3 од 25.08.2020. год.

2

РЕГИОНАЛНИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СМЕДЕРЕВО
11 300 СМЕДЕРЕВО
ул. Деспота Ђурђа бр. 37

бр. 242/2-2020 од 14.08.2020. год.

3

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Сектор за материјалне ресурсе
Управа за инфраструктуру
11 000 БЕОГРАД
ул. Немањина бр. 15

4

МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу
12 000 ПОЖАРЕВАЦ
ул. Партизанска бр. 3

5

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
11 000 БЕОГРАД
ул. Скадарска бр. 23

6

Републичка агенција за електронске комуникације
“РАТЕЛ”
11 000 БЕОГРАД
ул. Палмотићева бр. 2

7

ЈП “ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ”
11 030 БЕОГРАД
ул. Кнеза Вишеслава бр. 88

8

Контрола летења Србије и Црне Горе
“SMATSA” Д.О.О.
11 000 БЕОГРАД
Трг Николе Пашића бр. 10

9

ЈВП “Србијаводе”
ВПЦ „Сава - Дунав“
11 070 НОВИ БЕОГРАД
ул. Бродарска бр. 3

10

Републички хидрометеоролошки завод
11 000 БЕОГРАД
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66

11

ЈП “Електропривреда Србије”
Огранак „ХЕ Ђердап“
19 320 КЛАДОВО

12

“ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ А.Д.

бр.13406-4 од 11.09.2020.год.

бр.217-11533/20-1
од 04.09.2020.год.

бр.4/3-09-0163/2020-0001 од
06.08.2020. год.

бр.1-01-3491-231/20-1 од
24.08.2020. год.

бр.3705/20-1 од 12.08.2020.год.

бр. 400-21/37 од 25.08.2020.год.

бр.6337 од 07.08.2020. год.

бр.922-3-69/2020 од 11.08.2020.год.

бр.01.01-363010/12020 од
07.08.2020. год.
бр. 130-00-УТД-003-1083/2020-002
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11 000 БЕОГРАД
ул. Кнеза Милоша бр.11

од 18.08.2020. год.

13

ОДС„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“
Огранак Електродистрибуција Пожаревац
12 000 Пожаревац
Јована Шербановића бр. 17

бр. 01.000-Д.08.01.-254997/1 -20 од
07.09.2020. год.

14

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.
12 000 Пожаревац
Јована Шербановића бр. 3

бр.237170/2-2020 од 17.08.2020.
год.

15

ЈП “СРБИЈАГАС”
Организациони део Београд
11 070 НОВИ БЕОГРАД
Аутопут бр. 11

бр.06-07/17036 од 03.09.2020.год.

16

ЈП “Србијашуме”
11 070 НОВИ БЕОГРАД
Булевар Михајла Пупина бр. 113

17

ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ”
11 000 БЕОГРАД
Булевар Краља Александра бр. 282

18

Републички сеизмолошки завод

19

ЈКП Дунав Велико Градиште

бр.12022 од 20.08.2020. год.

бр.953-16873/20-1 од 08.09.2020.
год.
бр.02-340-1/2020 од 12.08.2020. год.
бр.1814-1/2020 од 15.09.2020. год.
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2. ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ПОДРУЧЈУ ПЛАНА
2.1. СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Постојеће стање квалитета животне средине општине Велико Градиште одређено је
низом локалних и регионалних фактора, односно појавама и последицама
социоекономског развоја ширег подручја и комплекса постојећих природних услова.
Досадашњи развој се није заснивао на еколошки одрживим принципима, што је
проузроковало стихијско и непланско коришћење простора, односно неконтролисано
раубовање вредних природних ресурса и деградацију основних компоненти животне
средине. Од посебног значаја је положај општине, с обзиром да се налази у близини ТЕ
Костолац и угљенокопа Дрмно у тој општини.
Подаци о квалитету ваздуха на подручју Плана постоје у Републичком
хидрометеоролошком заводу Србије. Мерења на мерној станици Велико Градиште су
почела још 1976. године, када се мерио удео дима и SO2, док се од 1995. године мери и
ниво NO2 у ваздуху. Према подацима из августа 2020. године, максимална вредност
PM10 је 26 µg/m3, Pb-PM10 0,020 µg /m3, а Cd-PM10 0,100 µg /m3, на основу чега се
може констатовати да граничне вредности наведених параметара нису прекорачене, те
да је квалитет ваздуха задовољавајућег квалитета.
Највећи еколошки проблем општине Велико Градиште је прашина и дим који долази
дефлацијом (издувавањем) са јаловишта рудника Нова Молдава у Републици Румунији,
али и из термоелектране Костолац, посебно са угљенокопа Дрмно. У прашини се налазе
тешки метали: цинк, бакар, кадмијум и други.
Главни извори загађивања ваздуха су индивидуална ложишта (као тачкасти извори) и
издувни гасови аутомобила у насељима дуж путева. Дуга грејна сезона (око 6 месеци),
микроклиматске карактеристике (магле, влага, итд.), условљавају релативно велику
загађеност ваздуха у насељима током хладнијег дела године. За огрев се користи
углавном дрво и угаљ. Продукти сагоревања су чађ, пепео, сумпордиоксид,
угљенмоноксид, дим итд. Вероватно да су присутни и азотни оксиди и олово, мада у
знатно мањим количинама, у односу на подручја са већом концентрацијом активности.
Утицај ветра на загађење ваздуха
Утицај руже ветрова је значајан, јер утиче на загађење ваздуха изван граница урбане
зоне, нарочито у працу дувања доминантних ветрова (најдоминантнији и напознатији
ветар је кошава - југоисточни ветар (196%о), остали правци ветрова су знатно мање
учесталости - други по честини је ветар источног правца (163 %о), а затим из
северозападног (153 %о) и западног (99 %о). Најмању честину имају јужни и
североисточни ветрови. Јужни због заклоњености овог дела Подунавља, планинским
венцима Хомољских планина, а североисточни због Карпатских планина на левој обали
Дунава. Доминантни ветрови (југоисточни и северозападни), носе загађујуће материје у
правцу дувања.
Извори загађивања површинских и подземних вода као природног ресурса су:
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отпадне воде различитих категорија (фекалне, атмосферске), неконтролисано
депоновање различитог отпада у приобаљима река, као и претерана хемизација
пољопривредних површина (појава фенола, амонијака, нитрита, бактеролошка
загађеност и др). Фактори загађивања вода су и речни саобраћај, слободно сливање
атмосферских вода са технолошких површина, непокривеност канализационом мрежом,
интензивно коришћење агрохемијских мера на пољопривредним површинама, и висок
ниво подземних вода.
Велики интезитет антропогеног деловања узрокује појаву отпадне воде из
домаћинстава, фекалне воде, пораст садржаја фосфата и нитрита (примена вештачког
ђубрива), масти и уља, као и пораст садржаја токсичних супстанци у речном седименту.
Загађење вода је усмерено ка угрожавању акватичног екосистема (смањена
концентрација кисеоника због повећаног БПК и појава токсичних супстанција). Такође
ефекат се односи и на директном или индиректном угрожавању здравља становништва
(коришћење воде за пиће, наводњавање пољопривредних површина, купање и сл.).
Стање квалитета воде Сребрног језера
Загађивачи Сребрног језера су:
•

•
•

Стални загађивачи: насеља Острово, Кисиљево и Затоње. Стални извор
бактериолошког загађивања подземних и површинских вода представљају
септичке јаме, штале, обори, стајско ђубриво итд.;
Сезонски загађивачи: камп, викенд насеље и хотел који за време сезоне примају
туристе;
Пољопривредна делатност у залеђу језера на око 2 100 хектара. На овим
површинама се одвија интензива пољопривредна производња уз масовну
употребу вештачких ђубрива и средстава за заштиту биља.

Земљиште приобаља и околине Сребрног језера су битан фактор од утицаја на
загађивање самог језера. Имајући у виду да су земљишта углавном песковита,
наношења већих количина штетних, токсичних материја на површини ових земљишта,
проузрокује брзо процеђивање из земљишта у језеро, што изазива еколошку деградацију
језера.
На основу резултата физичко-хемијске анализе вода са Сребрног језера са
Градиштанске, Пожаревачке и Затоњске плаже је физичко-хемијски исправна, изузев
што је на све 3 плаже присутан мирис. Микробиолошки параметри оцене еколошког
статуса у води са Пожаревачке, Затоњске и Градиштанске плаже налазе се у граници
између II и III класе еколошког статуса. На основу Уредбе о граничним вредностима
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.50/12) за купање могу да се користе воде I, II и
III класе. На основу резултата микробиолошке анализе вода са Пожаревачке, Затоњске и
Градиштанске плаже узоркована 15.06.2020. год. је микробиолошки исправна и
препоручује се за купање и рекреацију, уз обавезно туширање након купања.
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Климатске карактеристике
Температура
На основу података о температури ваздуха константовано је да је најтоплији месец јули
са средњом месечном температром ваздуха од 21,0°C, а најхладији је јануар са средњом
месечном температуром од -0,5°C. Важна карактеристика температурног режима је
смењивање жарких и свежих лета са хладним и благим зимама. Средњи месечни
максимум се не појављује увек истог месеца и нема увек исту просечну вредност за тај
месец. Средњемесечне максималне температуре су у јулу и износе 27,6°C, а минималне
у јануару са температуром од -3,8°C. Продор хладних маса са севера условљава већу
колебљивост минималних температура и битно снижава температуру зимских месеци.
Ветрови
Ветар је важан климатски елемент, јер утиче на влажност ваздуха, температуру и др.
Јачина и правац ветра су условљени променама и распоредом зона са различитим
ваздушним притиском и рељефом. На доминантне ветрове у овом крају највише утичу
правац пружања и надморска висина Карпатских планина као и правац пружања
великих речних долина. Најдоминантнији и напознатији ветар је кошава - југоисточни
ветар (196%о). То је ветар који не доноси кишу, већ одржава хладно и суво време. Јавља
се на махове, а појединачни удари могу достићи брзину преко 90km/h. Највећу честину
кошава има у марту, а најмању у току лета. Други по честини је ветар источног правца
(163 %о), а затим из северозападног (153 %о) и западног (99 %о). Најмању честину
имају јужни и североисточни ветрови. Јужни због заклоњености овог дела Подунавља,
планинским венцима Хомољских планина, а североисточни због Карпатских планина на
левој обали Дунава.
Релативна влажност ваздуха
Релативна влажност ваздуха смањује се ка унутрашњости општинске територије.
Повећана влажност у зимским месецима утиче на стварање магле, облака, слане и
других падавина - тада је највећа релативна влажност ваздуха.
Најмања облачност је у летњим месецима, посебно у јулу и августу, а највећа у
зимским. Најоблачнији месеци су децембар и јануар. Највећа облачност се јавља у
долини Дунава.
Падавине
Месец са највише падавина је мај, кад се излучи око 79 mm талога. После маја највише
падавина имају јун са 75 mm и јул са 74 mm. Најмање падавина имају март и октобар са
41 mm талога, а на другом месту са 45 mm је фебруар. Најкишовитије је лето 206 mm,
док је јесен са најмање талога 144 mm. Зима има више падавина од јесени 153 mm.
Оваква неправилност се објашњава чињеницом да се због великог испаравања са
језерског акваторија и Дунава падавине у току зиме често излучују у виду кише. У
пролећу и почетком лета има доста падавина које су обично праћене краткотрајним
непогодама и обилним кишама које у жарким данима представљају право освежење.
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Просечна годишња количина падавина износи 681 mm. Снежне падавине се јављају од
новембра до марта, а највише снега падне у јануару и фебруару. Просечна дужина
трајања снежног покривача износи 37 дана, а дебљина се креће од 10-70 cm. Град ретко
пада, једном годишње, а има година када уопште не падне.
Значајнији извори загађивања земљишта су и неуређене депоније и сметлишта
комуналног и индустријског отпада, односно објекти изграђени ван граница
грађевинских рејона насеља, на пољопривредном земљишту високих бонитетних класа.
У мањој мери, деградацији земљишта доприноси и саобраћајна фреквенција дуж
регионалних путних праваца (услед таложења честица олова који се продукују путем
издувних гасова моторних возила и заслањивања земљишта, као последица посипања
соли натријум-хлорида ради одржавања путева током зимске сезоне).
Потенцијални фактор загађења земљишта могу бити и подземне воде, јер подизањем
нивоа подземних вода долази до заслањивања тла, што се негативно одражава на
квалитет земљишта.
Такође значајан извор загађења земљишта представљају бесправна градња и
неадекватне процедуре које дефинишу генерисање, токове кретања отпада, активности
и одговорности за поступање са њим.
Посебан проблем са аспекта заштите и очувања животне средине представља повећана
продукција отпада. Неправилно руковање, сакупљање, транспорт, третман и одлагање
отпада утиче на све сегменте животне средине и то тако што загађује ваздух, воду,
земљиште и представља потенцијални извор заразних обољења.
Неадекватно поступање са отпадом представља један од већих еколошких проблема у
великим урбаним агломерацијама. Међутим, ситуација је другачија у руралним
подручјима, нарочито када их одликује низак степен социо-економског развоја, као што
је то случај са подручјем предметног плана. На овом подручју стварају се знатно мање
количине отпада, који углавном има одлике комуналног отпада (отпад из домаћинстава
који није опасан). Осим тога, и састав отпада руралних подручја разликује се од састава
градског отпада. Наиме, одложени отпад састоји се углавном од стакла и пластике, уз
удео кабастог отпада (стари електрични апарати, намештај, и сл), док дрвног отпада и
папира углавном нема, с обзиром на то да се користи као огрев у индивидуалним
домаћинствима.
Евакуација чврстог отпада и одржавање мањих депонија, тј. санација сметлишта не
одвија се на задовољавајућем нивоу, а третман индустријског и опасног отпада не врши
се у складу са законском регулативом.
Иако нема систематског праћења нивоа и учесталости буке на планском подручју, као и
праћења утицаја на здравље људи, евидентно је одсуство значајнијих извора који
кумулативно продукују овај акустични вид загађења. Имајући у виду да на подручју
општине нема великих индустријских објеката и да путна мрежа није оптерећена
саобраћајем већег интензитета, може се констатовати да комунална бука не утиче на
деградацију квалитета животне средине. Евентуална прекорачења дозвољених нивоа
24

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аеродрома
Сребрно језеро у општини Велико Градиште

буке краткотрајног су интензитета, и претежно се односе на буку пореклом од
саобраћаја и у непосредној околини радно-привредних зона.
Флора и фауна, природна добра
На формирање вегетације имао је велики утицај Дунав, сталним плављењем и
наношењем речних седимената. Од приобалних и водоплавних шума врба и топола, на
посматраном подручју данас постоје само остаци у околини Сребрног језера. Уз тополу
се јавља као интродукована врста багрем. Мочварна вегетација јавља се у приобалном
делу Дунава. Највише су заступљене врсте: Carex sp., Phragmites sp., Typha latifolia.
Дунав и локални ритски канали су природно станиште многих птица и водоземаца, док
у равничарском и брдском делу општине има и срна и дивљих свиња. Градиштанско
ловиште се убраја у једно од најбогатијих станишта пољске јаребице у Србији.
Ихтиофауна Сребрног језера и Дунава је веома разноврсна и богата. Поред штуке,
смуђа, сома, толстолобика и амура у Сребрном језеру су најраспрострањеније рибе
деверика, бодарка и шпицер. Од осталих врста срећу се буцов, гргеч, бабушка,
сунчаница.
Према подацима Завода за заштиту природе Србије на подручју плана нема
евидентираних угрожених и заштићених врста флоре и фауне као ни заштићених
природних добара.
У погледу угрожености простора од дејстава елементарних непогода и удеса
(акцидената) основне опасности прете од појаве великих вода, односно плављења
речних токова околних пољопривредних и изграђених површина, односно појаве
пожара (пожари на бензинским станицама и складиштима нафтних деривата,
индустријски пожари, итд.), града, суше и земљотреса. Одсуство већих индустријских
капацитета на планском подручју узроковало је да могућност од удеса и индустријских
акцидената буде сведен на минималну меру.
2.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОСТОРА КОЈИ МОЖЕ БИТИ
ИЗЛОЖЕН НЕГАТИВНОМ УТИЦАЈУ
Животна средина, као специфичан медијум у коме се одражавају последице свих
човекових активности, мора се посматрати у оквиру ширег друштвеног контекса,
односно укупне социјалне, привредне и економске ситуације. Процес интегрисања
животне средине у друге секторске политике омогућује усклађивање различитих
интереса и достизање циљева одрживог развоја.
У току израде Плана, разматрани су бројни постојећи и потенцијални проблеми
животне средине и предложена су адекватна решења која ће регулисати или пак
ублажити постојање истих.
Према карактеру планираних намена на простору у обухвату Плана и постојећем стању
животне средине, извесно је да ће се посебна пажња посветити могућем утицају на:
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-

повећање интензитета буке;
могућем загађењу основних чинилаца животне средине;
природне и културне вредности простора;
социјалне и економске чиниоце развоја;

Утицај на квалитет ваздуха и ниво буке
Бука је специфичан вид аерозагађења. На комплексу аеродрома могу се очекивати
повећани нивои буке, услед полетања/слетања авиона, рада механизације и сл. Као
најзначајнији извори буке су: издувни и усисни систем, рад мотора и механичка бука,
пнеуматици, аеродинамичка бука и др.
Изворе загађења ваздуха на аеродрому представљају фазе полетања и слетања авиона
(рад мотора авиона), интерни друмски саобраћај и остали садржаји који користе
различите врсте горива и друге супстанце и материје (рад котлова у котларници и сл.).
У току редовног рада, настају загађујуће супстанце које се емитују у ваздух, као што су
оксиди азота (NOx), угљен-моноксид (СО), сумпор-диоксид (SO2), озон (О3), чврсте
прашкасте материје, угљоводоници и испарљива органска једињења.
Имајући све ово у виду, овај Извештај прописује одређене мере којима ће се смањити
аерозагађење и ниво буке предметног простора.
Утицај на квалитет вода
У редовној експлоатацији аеродрома загађење вода првенствено може бити последица
процуривања горива, уља и мазива, таложења издувних гасова, просипања терета и
таложења из атмосфере.
Планским активностима се решава проблем збрињавања отпадних вода и дефинишу
одговарајуће мере заштите, како површинских, тако и подземних вода.
Утицај на квалитет земљишта
Загађење земљишта карактеришу две битне фазе које се односе на период изградње и
период експлоатације аеродрома.
Код изградње ће се загађивање земљишта испољити транспортом великих количина
грађевинског материјала као и отварањем позајмишта или депонија.
У фази експлоатације аеродрома извори загађења вода и тла су средства за одлеђивање
авиона и коловоза, бензин, дизел, керозин, уља, растварачи, подмазивачи, боје, отпадне
воде и сл.
План дефинише мере заштите које ће се спроводити како у фази изградње, тако и током
периода експлоатације аеродрома, чиме ће се спречити нарушавање квалитета
земљишта.
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Утицај отпада на животну средину
Утицај отпада на животну средину је вишеструко негативан, услед неадекватног
одлагања отпада и ниске свести грађана о очувању животне средине.
Отпад утиче на земљиште и чини његов површински загађивач. Накупљањем отпада на
неку површину, нагомилавају се органске и неорганске материје које загађују
земљиште.
С тим у вези, планско решење се бави дефинисањем мера заштите у циљу
успостављања ефикасног система управљања отпадом.
2.3. ПРОБЛЕМИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ СУ РАЗМАТРАНИ У
ПЛАНУ
У Нацрту Плана детаљне регулације идентификовани су кључни проблеми заштите
животне средине на основу увида у стање o квалитету основних елемената животне
средине.
На основу категоризације животне средине, дефинисане су мере заштите животне
средине у складу са праксом процене утицаја урбанистичких планова на животну
средину и то по следећим областима: (1) заштита ваздуха; (2) заштита и коришћење
вода; (3) заштита земљишта; (4) управљање отпадом (5) заштита од удеса; (6)
мониторинг и остале активности на заштити животне средине.
На целом подручју плана забрањена је изградња објеката који би својим постојањем или
употребом непосредно или на други начин угрожавали живот, здравље и рад људи у
насељима или пак угрожавали животну средину. Забрањено је уређивање и коришћење
земљишта које би могло имати штетне последице на живот, здравље и рад људи,
односно штетне последице на окружење.
Најзначајнији могући проблеми животне средине који су разматрани у Плану и
Извештају односе се на:
-

-

стварање буке и аерозагађење на и око аеродрома као последица рада авиона и
манипулације возила у зони аеродрома;
неадекватно поступање са отпадним водама (фекалним и атмосферским) што за
последицу има загађење основних чинилаца животне средине, а пре свега
загађење водних ресурса (подземних и површинских вода);
могућност акцидентних ситуација.

Већина утицаја је трајног карактера, а неки од њих имају значајну, а други ограничену
просторну димензију.
Сва наведена питања у вези са заштитом животне средине на планском подручју
прилагођена су пропозицијама Плана детаљне регулације. Детаљне опсервације
појединих чинилаца животне средине, одређивање конкретних утицаја и мера заштите,
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биће предмет Студије/а о процени утицаја пројекта на животну средину која ће се
радити за ниво техничке документације.
2.4. ПРИКАЗ ПЛАНОМ ПРЕДВИЂЕНИХ ВАРИЈАНТНИХ
КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕШЕЊА

У

Предметним планом предвиђена су следећа варијантна решења у функцији саобраћајне
инфраструктуре за потребе ваздушног саобраћаја:
•
у централном делу планског подручја, планирана је изградња нове полетнослетне стазе (са вештачком конструкцијом) оријентације исток - запад, са рулним
стазама, а у односу на расположиви простор, могућа су следећа решења:
- У зависности од усвојеног меродавног авиона могуће је извршити корекцију
дужине полетно-слетне стазе. Како би се омогућило постављање пуне дужине
светала за оба прага стазе максимална могућа дужина стазе је ограничена на 1500
m.
- Могуће је дефинисати само један правац који ће бити покривен прилазним
светлима и категоријом I, у том случају се може извршити корекција дужине
главне стазе (2.100 m) и усвојити пуна дужина светала од 900 m. Неопходно је
водити рачуна да се светла поставе за примарни правац (нпр. из правца
Београда). Мана овог решења је немогућност употребе аеродрома у условима
категорије I када ветар промени правац у односу на примарни правац. Као што се
може приметити дужина која остане кад се светла ставе са једне стране је 2.400
m али провером је утврђено да би у том случају основна стаза била ван граница
Плана, па се стога може користити максимално 2.100 m за полетно-слетну стазу.
- Уколико би се одустало од категорије I и усвојили VFR услови летења (simple
approach)) могуће је применити светла дужине 420 m са обе стране стазе и
задржати дужина стазе од 2400 m.
- Као последње решење према прописима је дозвољено скраћење дужине светала
за категорију I, с тим што је неопходно добити сагласност сертификационог тела
(Директорат за цивилно ваздухопловство) за скраћење дужине. У тим
случајевима тело које издаје дозволу може увести одређене рестрикције на
аеродрому.
- У оквиру рулне стазе, на што већој удаљености од планиране зоне за грађење,
одређена је позиција за паркирање ваздухоплова у случају најаве бомбе.
На основу чланова 13. и 15. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, у
Извештају су разматране две варијанте: варијанта да се план не усвоји и варијанта да се
план усвоји и имплементира.
Укупни ефекти Плана, па и утицаји на животну средину, могу се утврдити само
поређењем са постојећим стањем, са циљевима и решењима плана. Ограничавајући се у
том контексту на позитивне и негативне ефекте које би имало усвајање или неусвајање
предметног плана, Стратешка процена се бави разрадом обе варијанте.
Детаљнији приказ варијанти дат је у поглављу 4.1.
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР
ИНДИКАТОРА
Општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева
у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите
животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених
података о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу
заштите животне средине у плану или програму. На основу дефинисаних циљева врши
се избор одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене.
3.1 ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Приликом израде планова, већина општих циљева везана је за планска документа вишег
реда и услове који они диктирају, док се посебни циљеви дефинишу према
специфичности плана, конкретном разматраном простору, стању животне средине,
намени површина и др.
Дефинисање циљева заштите животне средине на подручју Плана заснива се на
усвојеним стратешким документима на државном нивоу, од којих је од посебног значаја
Просторни план Републике Србије, Национални програм заштите животне средине,
Национална стратегија одрживог развоја и други развојни документи. Стратешки
циљеви заштите животне средине дати одредбама ППРС представљају факторе очувања
еколошког интегритета простора, односно рационалног коришћења природних ресурса.
Са становишта дугорочне организације коришћења, уређења и заштите простора
концепт одрживог развоја представља стратешку активност којом се дефинишу плански
принципи и критеријуми заштите, затим средства и развој животне средине. Стратегија
одрживог развоја примењена на подручје у обухвату Плана огледа се у детаљнијој
планској организацији и уређењу кроз вредновање капацитета простора у односу на
одговарајуће делатности и активности у њему, као и усклађивање коришћења простора
са природним и створеним потенцијалима и ограничењима.
На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине наведеним у плановима
и стратегијама дефинисани су општи циљеви ове стратешке процене:
-

очување и заштита природних вредности (ваздух, вода, пољопривредно
земљиште, биодиверзитет) и непокретних културних добара;
планирање на основама одрживог развоја;
превенција активности који могу да изазову повећани степен еколошког ризика;
заштита од прекомерног дејства буке;
адекватно управљање комуналним и опасним отпадом;
минимизација утицаја на становништво и здравље људи;
интегрисање заштите животне средине у секторе планирања, пројектовања и
изградње.

У оквиру Плана, наведеним општим циљевима мора се посветити пажња кроз
интегрисање аспеката заштите животне средине у све секторе плана, почев од намене
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земљишта, преко планирања и унапређења саобраћаја, као и у контактним подручјима
ван граница обухвата Плана, одрживо коришћење енергије, управљање отпадом итд.
Стога, заштита животне средине од загађивања треба да се оствари на следећим
начелима:
-

-

превенција и предострожност, за активности које могу да изазову негативне
утицаје на околину или еколошки ризик, применом система процене утицаја на
животну средину пре доношења инвестиционих одлука;
заштита водног и земљишног ресурса;
усклађеност, усклађивање привредног, технолошког и урбаног развоја са
постојећим апсорпционим еколошком капацитетом животне средине;
управљање, управљање потрошњом необновљивих ресурса у складу са
критеријумима одрживости развоја и коришћења простора;
рационалност, рационалније коришћење воде, енергије, и земљишта; и
минимизирање, смањење количине отпада, увођење рециклирања и безбедно
депоновање свих врста отпада.

За реализацију општих циљева утврђују се посебни циљеви стратешке процене у
појединим областима заштите. Посебни циљеви стратешке процене представљају
конкретан, делом квантификован исказ општих циљева дат у облику смерница за
промену и акција (мера, радова, активности) уз помоћ којих ће се те промене извести.
Посебни циљеви стратешке процене чине, првенствено, методолошко мерило кроз које
се третирају/проверавају ефекти плана на животну средину. Они треба да обезбеде
субјектима одлучивања јасну слику о суштинским утицајима плана на животну средину,
на основу које је могуће донети одлуке које су у функцији заштите животне средине и
реализације основних начела одрживог развоја.
Као посебни циљеви стратешке процене, издвојени су:
-

очување и унапређење квалитета површинских и подземних вода;
заштита приобалног подручја реке Дунав;
смањивање изложености становништва загађеном ваздуху;
смањење загађења земљишта;
смањење изложености становништва повећаном интензитету буке;
очување биодиверзитета и природних добара;
очување амбијенталних вредности простора;
унапређење система евакуације отпада;
смањење емисија гасова стаклене баште;
заштита непокретних културних добара;
заштита и унапређење здравља становништва;
заштита од акцидената;
подстицање економског развоја и запослености;
унапређење службе за заштиту животне средине, информисање и мониторинг.
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3.2. ИЗБОР ИНДИКАТОРА
На основу дефинисаних општих и посебних циљева врши се избор одговарајућих
индикатора који ће се користити у изради стратешке процене утицаја на животну
средину. Индикатори представљају један од инструмената за систематско
идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање
последица. Они су средство за праћење промена током одређеног временског периода, а
неопходни су као улазни подаци за сваку врсту планирања. Индикатори стања животне
средине представљају веома битан сегмент у оквиру израде еколошких студија и
планских докумената. Показатељи су веома прикладни за мерење и оцењивање
планских решења са становишта могућих штета у животној средини као и за
утврђивање које неповољне утицаје треба смањити или елиминисати.
Код нас нису разрађени системи показатеља животне средине примерени потребама
урбанистичког планирања, као ни методологија њиховог коришћења при изради и
спровођењу планова. У области урбанистичког планирања није идентификован
специфичан систем еколошких показатеља, већ се поједини просторно еколошки
показатељи могу наћи у оквиру система показатеља друге намене.
Да би индикатори били поуздани, применљиви на свим нивиома планирања као и
инструмент за поређење, неопходан је усаглашени систем праћења који подразумева:
јединствене показатеље, јединице мерења, метод мерења, период праћења, начин обраде
и приказивање резултата. Методолошки стандардизовање процедура као и прикупљање
и достављање неопходних података од овлашћених организација је суштински
предуслов за унапређење употребе индикатора у планирању и заштити простора.
Имајући у виду наведене чињенице, ниво планског документа, просторни обухват
плана, као и стање животне средине на подручју ПДР-а, аутори Извештаја су се
определили за избор основних индикатора који се односе на квалитет ваздуха, воде,
земљишта и нивоа буке. Уједно, ово су дефинисани и законски регулисани критеријуми
на основу којих је могуће утврдити да ли и у којој мери одређене активности на
конкретном простору имају негативан утицај на чиниоце животне средине.
Табела бр.5 : Избор индикатора
Ознака
циља
Посебни циљеви СПУ
Индикатори
1
Очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода
БПК и ХПК у води
Пречишћавање отпадних вода
1.1
Спречити загађење водних ресурса
% објеката прикључених на канализациони
систем
Испињавање прописаних критеријума
1.2
Очувати квалитет речног тока Дунава
квалитета речне воде
2
2.1

Заштитити приобално подручје Дунава
Контролисана изградња објеката
Очувати природу приобаља
Број бесправних објеката
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3
3.1
3.2
4
4.1
5
5.1
6
6.1
6.2
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1

14
14.1

Смањити изложеност становништва загађеном ваздуху
Смањити ниво штетних материја у ваздуху
Емисије честица, SO2 и NOx
Смањити степен изложености
Број дана са прекорачењем граничне вредности
становништва загађеном ваздуху
имисије за чађ, SO2 и NO2
Смањити загађење земљишта
Смањити контаминацију тла
% контаминираних површина
Смањити изложеност становништва повећаном нивоу буке
Смањити изложеност становништва
Број стамбених објеката у зони аеродрома
повишеном нивоу буке
Очувати биодиверзитет и природна добра
Очувати биодиверзитет
Величина и значај уништених станишта
Заштита природних вредности
Број и величина заштићених подручја
Очувати амбијенталне вредности простора
Заштита постојећих предеоних вредности Број и изглед објеката који утичу на предео
Унапредити систем евакуације отпада
Ефикасна евакуација отпада
Динамика и начин евакуације отпада
Смањити емисију гасова стаклене баште
Коришћење обновљивих извора енергије Удео обновљивих извора у раду аеродрома
Заштитити непокретна културна добра
Ефикасна заштита културних добара
Број и квалитет угрожених добара
Заштитити и унапредити здравље становништва
Број становника изложених повећаним нивоима
буке
Унапредити здравље становништва
Број становника изложених загађеном ваздуху
Заштита од акцидената
Заштита од пожара и експлозија
Капацитет противпожарне инфраструктуре
Подстицати економски развој и запосленост
Број нових радних места у планском периоду
Пораст економског развоја
Повећање могућности за развој туризма
Унапредити службу за заштиту средине животне средине, информисање и
мониторинг
Унапредити службу за заштиту животне Број мерних тачака у систему мониторинга
средине и мониторинг
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4. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Заштита животне средине је данас један од прворазредних друштвених задатака. Данас
присутне негативне последице углавном су последица погрешно планиране изградње
насеља, саобраћајних система и инфраструктурних система, неконтролисане и
неадекватне употребе енергије, неадекватног поступања с отпадом, као и непознавања
основних законитости из домена животне средине. У оквирима изнетих ставова
промене које су последица прилагођавања природе потребама човека могу бити онакве
какве он очекује, али могу бити, и често јесу, сасвим неповољне и за њега самог. Скуп
таквих промена за собом повлачи врло сложене последице, које у принципу имају
повратно деловање на иницијаторе промена, доводећи тако до нових стања и нових
последица.
Циљ израде стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину је
сагледавање могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и предвиђених
мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире не стварајући
конфликте у простору и водећи рачуна о капацитету животне средине на посматраном
простору. Да би се постављени циљеви остварили, потребно је сагледати Планом
предвиђене активности и мере за смањење потенцијално негативних утицаја.
Предметни план ће представљати оквир за развој аеродрома Сребрно језеро у општини
Велико Градиште, а могућа загађења по својим карактеристикама, интензитету и
просторном распростирању не би требало да имају велики негативан утицај, поготово
не у односу на постојеће стање животне средине, али свакако могу негативно утицати
на општу неповољну слику на подручју предметног плана па их је у том контексту
неопходно анализирати.
У стратешкој процени, акценат није стављен искључиво на анализу планских решења
која могу имплицирати негативне утицаје и трендове, већ и на она планска решења која
доприносе заштити животне средине и подизању квалитета живота на посматраном
простору. У том контексту, у Извештају се анализирају могући утицаји планираних
активности на животну средину који ће се вредновати у односу на дефинисане циљеве и
индикаторе.
Процена могућих утицаја плана и програма на животну средину, према Закону, садржи
следеће елементе:
1) приказ процењених утицаја варијантних решења плана повољних са становишта
заштите животне средине са описом мера за спречавање и ограничавање негативних,
односно увећање позитивних утицаја на животну средину;
2) поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења;
3) приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину са описом мера за
спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на
животну средину;
4) начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине
укључујући податке о: ваздуху, води, земљишту, клими, јонизујућем и нејонизујућем
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зрачењу, буци и вибрацијама, биљном и животињском свету, стаништима и
биодиверзитету; заштићеним природним добрима; становништву, здрављу људи,
градовима и другим насељима, културно-историјској баштини, инфраструктурним,
индустријским и другим објектима или другим створеним вредностима;
5) начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа,
интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија (трајање, учесталост,
понављање), просторна димензија (локација, географска област, број изложених
становника, прекогранична природа утицаја), кумулативна и синергијска природа
утицаја.
Процена утицаја у току извођења радова
У току извођења радова за реализацију планом предвиђених садржаја може се
очекивати ангажовање велике грађевинске оперативе као и коришћење савремене
грађевинске механизације. Сва та механизација издувним гасовима загађује ваздух,
ствара буку, а могуће је и загађење површинских и подземних вода.
Зависно од ангажованости радника и механизације на извођењу радова на изградњи
објеката и инфраструктуре на простору зависиће и емисија загађујућих материја.
Емитовање буке при раду грађевинских машина и камиона је уобичајена појава и у
оваквим ситуацијама емитована бука достиже ниво од 85 (dBA) до 90 (dBA).
Разни грађевински и други отпад настаје из већине објеката градилишта. Сав тај отпад,
је по правилу инертан, треба га сакупити на посебно уређен плато и одвозити на градску
депонију, уколико није рециклабилан.
Отпад из радионица или магацина мазива и горива, укључујући и амбалажу, је опасан
отпад и са њим се мора поступати према Правилнику за опасан отпад. Сав опасан отпад
подлеже поступку карактеризације, након које исти треба да преузме овлашћено
предузеће које се бави дорадом или извозом овог отпада. У току извођења различитих
врста радова машине стварају вибрације. Из објеката градилишта треба прописно
евакуисати све фекалне отпадне воде.
У складу са наведеним непходно је правилно и добро организовати градилиште и
извођење радова, а простор и објекте по завршетку радова правилно и у складу са
законском регулативом санирати.
Процена утицаја у току експлоатације објеката
Загађење ваздуха
Аерозагађење представља један од највећих проблема у оквиру заштите животне
средине на аеродромима. Један од највећих аргумената против повећања авиосаобраћаја
јесте опадање квалитета ваздуха и повећана емисија гасова са ефектом стаклене баште.
Овај утицај је још негативнији имајући у виду чињеницу да се загађење емитовано на
већој висини дуже задржава у ваздуху.
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Међу најзначајније загађиваче ваздуха на аеродромима спадају:
-

авиони (полетање, слетање);
друмски саобраћај (сервисна возила, путничка возила, цистерне са горивом)
топлане;
непријатни мириси (просуто гориво, точење и складиштење горива).

Најзначајније загађујуће материје које се емитују у ваздух су:
-

Оксиди азота (NOx);
Угљен-моноксид (CO);
Сумпор-диоксид (SO2);
Озон (O3);
Чврсте прашкасте материје; и
Угљоводоници и испарљива органска једињења.

Као и у случају загађења буком, обим аерозагађења највише зависи од броја операција
авиона, локације аеродрома и покривености аеродрома јавним саобраћајем.
Законом о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15
и 66/15, 83/18) је дефинисано да емитовање буке и емитовање издувних гасова на
аеродромима и у њиховој околини не могу бити изнад прописаних граничних
вредности. Ваздухопловни субјекти обавезни су да предузимају мере заштите животне
средине од буке ваздухоплова и осталих екстерних фактора који утичу на буку, а
последица су обављања делатности и пружања услуга у ваздухопловству. Оператер
аеродрома дужан је да обезбеди да се при коришћењу аеродрома примењују мере
заштите животне средине, према овом закону и прописима којима се уређује заштита
животне средине. Оператер аеродрома на којем је у току претходне календарске године
обављено више од 50.000 полетања и слетања цивилних ваздухоплова је дужан да
обезбеди стално мерење буке која се на аеродрому и његовој околини ствара при
полетању и слетању ваздухоплова. Ако је на аеродрому утврђен ниво буке изнад
прописане граничне вредности, министарство надлежно за послове саобраћаја може да
донесе одлуку о оперативним ограничењима која се односе на буку на аеродромима.
Влада доноси пропис којим се ближе утврђују услови за доношење одлуке о
оперативним ограничењима која се односе на заштиту од буке на аеродромима.
Бука
Бука изазвана ваздушним саобраћајем је важан фактор за планирање, пројектовање и
експлоатацију аеродрома. Проблем буке је актуелан још од 70-их година прошлог века.
Са једне стране, последица је увођења у саобраћај млазних авиона и константног
повећања обима ваздушног саобраћаја, а са друге стране тенденције насељавања
становништва (ширења градова) у непосредној близини аеродрома. Повећање броја
операција полетања и слетања доводи до појачаног негодовања становништва, што
може да резултира ограничавањем даљег развоја аеродрома. Због тога се аеродроми
суочавају са сталном борбом да штетан утицај буке на околно становништво сведу на
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најмању могућу меру, а самим тим и потенцијална ограничења која им из тог разлога
могу бити наметнута. Најважнији аспект борбе против штетног утицаја авио-буке на
становништво јесте адекватно зонирање околине аеродрома.
У Европској унији сви аеродроми који имају преко 50.000 операција годишње и спадају
у категорију “главних” аеродрома су у обавези да израде тзв. Стратешке карте буке, и
на основу њих предложе акционе планове за смањење штетног утицаја буке, тј. броја
угрожених становника у непосредној околини аеродрома.
Од 2010. године регулатива у области заштите од буке у Републици Србији је у највећој
мери усклађена са регулативом која је на снази у земљама Европске уније у овој
области.
Тренутно постоје два закона и шест подзаконских докумената који третирају питање
заштите животне средине од буке (од свих видова саобраћаја, па и ваздушног саобраћаја
међу њима).
У Закону о ваздушном саобраћају, у Глави 9, третира се питање заштите од буке и
емисија издувних гасова. Са аспекта буке овај Закон уређује питања дужности
оператера, дозвољених нивоа буке и мерења буке.
Важећи Закон о заштити од буке у животној средини, Правилник о садржини и
методама израде стратешких карата буке и начину њиховог приказивања, Правилник о
методологији за израду акционих планова, Уредба о индикаторима буке и Правилник о
методологији за одређивање акустичних зона, су ступили на снагу 2010. Потпуно су у
складу са директивом Европске Комисије 2002/49/ЕС као и препорукама 2003/613/ЕС.
У основним цртама, уводи се обавеза главним аeродромима (аеродроми са преко 50.000
операција годишње) да израде стратешке карте буке и дефинишу акционе планове. Рок
за израду акционих планова је годину дана након израде стратешких карата буке.
Стратешке карте буке треба да садрже податке о постојећем, претходном или
предвиђеном стању буке израженом индикаторима буке у околини аеродрома;
прекорачењу граничних нивоа буке; процењеном броју станова, школа, болница и
зграда сличних намена који су изложени одређеним вредностима индикатора буке и
процењеном броју људи који је изложен буци.
Акциони планови се затим израђују на основу разлике између постојеће, односно
предвиђене изложености буци и граничних вредности (тзв. конфликтне карте буке).
Према постојећем плану изграђености, начину коришћења земљишта, планираним
наменама простора, потребно је дефинисати тзв. акустичне зоне. Прописане граничне
вредности за различите акустичне зоне у околини аеродрома су такође у сагласности са
европским препорукама.
У табели су приказане граничне вредности за дан (подразумева и период вечери) и ноћ,
за отворени простор. Строжије границе се примењују за просторије. Ове вредности се
користе и као основ за оцену штетног утицаја буке преко процента угроженог
становништва. Осим основних индикатора, у употреби су и два додатна индикатора
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буке: меродавни ниво буке (LRAeqT) и ниво изложености буци (LAE тј. SEL).
Они се користе у сврху праћења (мониторинга) изложености буци, за буку коју
генерише појединачан догађај (један авион) током одређеног временског периода.
Угроженост буком представља један од параметара који одређују ниво квалитета
животне средине и здравља људи. Као показатељ стања комуналне буке користи се
индикатор буке, (меродавни ниво), који је дефинисан и нашим законодавством (Закон о
изменама и допунама закона о заштити од буке у животној средини, "Сл. гласник РС",
бр. 88/10, Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној
средини, "Сл. гласник РС", бр. 75/10) и Правилник о методама мерења буке, садржини и
обиму извештаја о мерењу буке, "Сл. гласник РС", бр. 72/10).
Граничне вредности индикатора буке према намени простора
Намена простора
Дан dB (А)
Ноћ dB (А)
одмор, рекреација, болничке зоне, велики паркови,
50
40
опоравилишта, култ-истор. споменици
туристичка подручја, кампови и школске зоне
50
45
чисто стамбена подручја
55
45
дечја игралишта, пословно-стамбена и трговачко50
60
стамбена подручја
градски центар, занатска, административно65
55
управна и трговачка зона са становима, зона дуж
аутопутева,
магистралних
и
градских
саобраћајница
индустријска, складишна и сервисна подручја и на граници ове зоне бука не сме
транспортни терминали без стамбених зграда
прелазити граничну вредност у зони
са којом се граничи
У близини аеродрома се налазе стамбени објекти. Одређен број ових објеката
представљају објекте који су изграђени у скоријем периоду, и који се постепено кроз
изградњу нових објеката приближавају аеродрому. Као последица тога, најближе куће
су тренутно удаљене отприлике 300 метара северно и отприлике 700 метара
југоистоично од полетно-слетне стазе.
Ови стамбени објекти могу потенцијално бити изложени нивоу буке који је изнад
важећег прага, што може захтевати примену мера и стратегија за спречавање и контролу
буке.
Утицај буке на здравље људи
Познато је да бука коју генерише ваздушни саобраћај узрокује озбиљне проблеме,
нарочито у околини аеродрома. Бука коју генерише ваздушни саобраћај у близини
аеродрома је неколико пута гласнија од осталих амбијенталних звукова, док на
удаљенијим местима има мањи интензитет иако се чује знатно дуже. Нивои буке обично
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нису довољно високи или довољно дуготрајни да би могли директно изазвати физичке
повреде, али могу произвести интензивну узнемиреност. Већина људи које узнемирава
бука коју генерише ваздушни саобраћај, не предузимају ништа у том смислу. Они
обично прихватају да је то, као и бука од осталог саобраћаја, саобраћајне несреће или
раст цена, једноставно један аспект модерног живота који се мора толерисати. Ако би
сви имали такав став, могуће је да се ништа не би предузимало поводом овог проблема.
Утицај буке ваздушног саобраћаја на грађане се може разврстати на директне и
индиректне ефекте. Директни ефекти су они на које снажно утичу физички фактори, као
што су амплитуде узнемиравајућег звука, ниво буке у позадини и оштрина слуха
слушаоца. Индиректни ефекти су повезани са социо-психолошким факторима као што
су ниво узнемирености који бука коју генерише ваздушни саобраћај ствара код
слушаоца. Бука се најчешће дефинише и као нежељени звук. У том смислу, бука коју
генерише ваздушни саобраћај је нарочито наметљива јер је овај звук најчешће знатно
изнад нивоа амбијенталних звукова.
То значи да свака звучна појава која омета рад или одмор представља буку. У пракси,
бука је звук различите јачине, зависно од услова и околности у којима се јавља и делује.
У бучној средини отежана је говорна комуникација, збод ефекта маскирања, јер је за
разумевање говора посебно важан фреквенцијски опсег од 300 Хз до 3 кХз, а у том
распону се налази највећи део звучне енергије комуналне буке.
Према подацима ОЕЦД-а, преко 25% становништва у европским градовима било је
изложено 24х еквивалентном нивоу буке већем до 65 dB(A), што озбиљно угрожава сан
и доводи до појаве психосоматских симптома акустичног стреса.
Некада се сматрало да је дејство буке ограничено на орган слуха, али данас је доказано
да је њено дејство много сложеније. Бука озбиљно погађа нервни систем, и то како
централни, тако и вегетативни, а преко овога утиче на срце, крвне судове, крвни
притисак, дигестивни такт и многе друге органе и ткива, у којима изазива промене и
функционалне сметње.
Индивидуална осетљивост на буку је значајан фактор код оцене ометајућег дејства буке.
Резултати вишегодишњих проспективних студија показују да је око 10% становништва
појачано осетљиво на буку. Нарочито су осетљива деца млађа од 6 година и особе
старије од 65 година. Жене су нешто осетљивије од мушкараца у средњој животној
доби. Доказано је да бука представља један од значајних фактора неуротизације
личности, а неурозе су данас међу водећим обољењима, посебно у градским срединама.
Загађење вода и земљишта
У фази редовне експлоатације аеродрома главне супстанце од којих може доћи до
загађења земљишта су средства за одлеђивање, авиона и коловозних површина, бензин,
дизел и керозин, уља за подмазивање, растварачи, подмазивачи, боје, отпадне воде,
фекална и кишна канализација која може садржати било коју од претходно наведених
супстанци.
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Стална загађења везана су првенствено за обим операција и структуру флоте,
карактеристике маневарских површина и климатске услове. Одвијањем саобраћаја на
аеродрому перманентно се таложе штетне материје на коловозу које се при падавинама
спирају. Ради се о таложењу издувних гасова, горива, уља, мазива, хабању гума,
коловоза и сл. У зимском периоду, загађења тла могу да потичу од употребе посебних
средстава за одлеђивање авиона и спречавање настанка леда, при чему се у кратком
временском интервалу јављају велике концентрације штетних материја.
Управљање отпадом
На аеродрому се ствара индустријски, комерцијални, комунални отпад и друге врсте
отпада.
Отпад који настаје на аеродрому укључује неопасан и опасан отпад. Прање и чишћење
ваздухоплова и аеродромских возила, послови везани за точење горива, одржавање и
поправка ваздухоплова (укључујући фарбање и обраду метала), послови везани за
тестирање мотора, одмрзавање, одржавање аеродромских возила, све су то извори
опасног отпада на аеродрому. На аеродрому се производи и велика количина
комуналног отпада, кроз свакодневне активности у згради терминала и кроз послове са
ваздухопловима (општи отпад,папир, храна, пластика итд.).
Управљање отпадом на локацији треба да буде дефинисано у контексту одрживог
развоја чији се принципи управо и заснивају на ефикасној заштити животне средине.
Неадекватно поступање са отпадом је један од највећих и најсложенијих проблема који
су везани за заштиту животне средине. Неадекватан третман свих врста отпада
(комуналног, индустријског, опасног, итд.) и његово неконтролисано и неорганизовано
одлагање, неминовно доводи до загађења подземних и површинских вода, земљишта,
ваздуха, али представља и опасност за здравље становништва. Управљање отпадом је
комплексан задатак, који захтева одговарајуће организационе капацитете и сарадњу
између бројних заинтересованих страна у приватном и јавном сектору.
Потребно је извршити евиденцију свих врста отпада на локацији, затим његову
категоризацију, како би се даље могло адекватно поступати са њим, у смислу
рециклаже или поновног искоришћења, као и предаје отпада одговорном лицу које има
дозволу за управљање отпадом и одређивања посебних токова отпада. Као
најадекватнија мера сматра се израда Плана управљања отпадом који ће дефинисати све
сегменте ове области прописане законском регулативом у погледу евиденције,
класификације, карактеризације и низа других елемената како би се на локацији на
одговарајући начин управљало и поступало са свим врстама отпада који се генерише.
Такође за све врсте начина третмана отпада потребно је у складу са законском
регулативом урадити одговарајуће документе као и Процену утицаја на животну
средину, како би се за одабрано техничко-технолошко решење прописале све потребне
и прецизне мере са аспекта заштите животне средине.
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Утицај на биљни и животињски свет
Ваздушни саобраћај током рада аеродрома може да генерише ризик од удара животиња
(птица, сисара) и изазове поремећај локалне фауне и њеног природног понашања.
Препорука ICAO-а је да се на делу канала који је у оквиру зоне аеродрома, а није
зацевљен, изврши покривање канала мрежама, како би се спречило скупљање птица
које утичу на безбедност одвијања ваздушног саобраћаја.
Посебан проблем може представљати депоновање отпада. Производња неколико врста
отпада може да изазове повећање и ширење синантропске фауне. Неопходно је посебан
акценат ставити на уклањање дпонија и забрану њиховог формирања, чиме се
онемогућава извор хране дивљим врстама и њихово привлачење на површине
аеродрома.
Реализација зелених површина мора да буде таква да се користе оне врсте које
онемогућавају гнежђење птица и насељавање других животињских врста.
Реконструкцијом и подизањем заштитне ограде се спречава улазак дивљих врста на
аеродромске површине и полетно-слетне стазе.
Изградња пратећих објеката треба да је таква да се онемогући насељавање птица и
других животињских група, а осветљење планирати на начин да не привлачи птице и
друге животињске групе.
Процена ризика и опасности у случају настанка удеса
Саставни део Извештаја о стратешкој процени утицаја је процена ризика и опасности у
случају настанка удеса од значаја за животну средину.
Може се говорити о неколико врста ризика који се могу појавити у фази грађења
објеката (реализације намена) и експлоатације планираних и предвиђених објеката:
-

ризик од удеса који се могу десити у фази извођења радова;
ризик од удеса који могу настати као последица појаве природних непогода;
угроженост подручја при слетању и полетању ваздухоплова – хазарди;
ризик од хемијског удеса.

Ризик од удеса у фази извођења радова односи се на ситуације које доводе до
нежељених и несрећних случајева из домена ризика по здравље радника на градилишту,
односно удесног загађивања животне средине из грађевинске механизације. Да би се
овај ризик умањио неопходно је спровести низ процедура у домену организације
извођења радова. Стога, на предметној локацији је у току извођења радова забрањено
претакање и складиштење нафтних деривата, уља и мазива за грађевинске машине.
Такође, потребно је дефинисати етапе реализације извођења радова како би се ризик
смањио на најмању могућу меру.
Ризик од удеса који могу настати као последица појаве природних непогода - природне
катастрофе се не могу предвидети, због чега је при грађењу објеката потребно
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максимално у обзир узети следеће параметре: сеизмичност тла, стабилност тла,
геотехничке карактеристике тла, меродавне падавине и др.
Ризик од хемијског удеса
На основу Закона о заштити животне средине, Министарство заштите животне средине,
на основу документа Извештај о безбедности и Обавештење, води регистар постројења
и утврђује и води евиденцију о оператерима и севесо постројењима/комплексима са
повећаном вероватноћом настанка хемијског удеса или са повећаним последицама тог
удеса, због њихове локације, близине сличних постројења или због врсте
ускладиштених опасних материја ("домино ефекат"). Такође, на основу ових
докумената, Министарство води и Регистар постројења и утврђује севесо оператере и
постројења/комплексе, чије активности могу изазвати хемијски удес са прекограничним
последицама.
Поред тога, обавезе оператера и надлежних органа су прописане у поглављу 3.2
Заштита од хемијског удеса, Закона о заштити животне средине, те да сходно
наведеном, обавезе оператера према надлежним органима у области заштите од
хемијског удеса, а у случају изградње новог севесо постројења/комплекса, почињу у
року од најмање 3 (три) месеца пре почетка рада постројења/комплекса. Поред тога, у
случају изградње постројења/комплекса вишег реда, уколико оператер не испуни услове
из чл.60ђ, тј. 60г и 60д Закона о заштити животне средине, сходно чл. 60е истог закона
Министар решењем забрањује рад, тј. пуштање у рад односног постројења/комплекса.
Такође је потребно урадити и План заштите од пожара, у складу са Законом о заштити
од пожара, којим се дефинишу радње и поступци свих присутних на месту на коме је
дошло до удеса са изливањем опасних материја или пожара.
Када је у питању еколошка заштита, захтева се примена најбољих доступних
технологија, саобраћајна и комунална опремљеност, потпуно збрињавање и сакупљање
свих врста отпада као и успостављање мера у погледу енергетске ефикасности.
Неконтролисано и непрописно одлагање опасног отпада је веома раширена појава и то
је главни узрок великог броја удеса. Уколико је опасни отпад у течном стању углавном
се просипа тако да је загађен шири простор и неопходна је његова деконтаминација и
рекултивација земљишта.
Мере превенције, приправности и одговора на удес представљају скуп мера које
укључују различита средства, индикаторе, одговорне и стручне организације које
морају да буду припремљене и адекватно, у домену своје обавезе, одговоре у тренутку
удеса.
4.1. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА
Закон не прописује шта су то варијантна решења плана која подлежу стратешкој
процени утицаја, али у пракси се морају разматрати најмање две варијанте:
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1) Варијанта да се план не усвоји, и
2) Варијанта да се план усвоји и спроведе.
Поред наведених варијанти, могуће је разматрати и трећу варијанту – респективну
(алтернативну) варијанту, у којој се план усваја и спроводи уз подршку других планова,
програма, пројеката и инструмената, који су у функцији развоја и заштите. За потребе
ове стратешке процене утицаја, разматране су варијанте неспровођења плана и
спровођења планова (уз подршку других планова, програма и инструмената).
Пожељно је да се са стратешком проценом почне у најранијим фазама израде плана, при
чему треба разматрати сва рационална решења по секторима плана. Варијантна решења
Плана представљају различите рационалне начине, средства и мере реализације циљева
плана у појединим секторима развоја, кроз разматрање могућности коришћења
одређеног простора за специфичне намене и активности, односно разматрање
могућности коришћење различитих простора за реализацију конкретне активности која
се планира. Поред тога, треба узети у обзир и варијанте имплементације плана.
Укупни ефекти плана, па и утицаји на животну средину, могу се утврдити само
поређењем са постојећим стањем, са циљевима и варијантним решењима плана. За
планове дужег временског хоризонта и са већом неизвесношћу реализације, метод
израде сценарија модела развоја омогућује процену позитивних и негативних ефеката
варијантних решења плана.
Реализацијом Плана детаљне регулације, тј. усвајањем и спровођењем предложених
планских решења ће се постићи више позитивних утицаја, и то:
-

-

-

-

-

-

-

даље очување квалитета основних медијума (ваздух, вода, земљиште и др.)
одређивањем стања, приоритета заштите и услова одрживог коришћења ресурса;
развој аеродрома неминовно ће имплицирати повећање броја полетања и
слетања, што ће створити предуслове за динамичнији развој туризма и
имплицирати значајне позитивне економске утицаје у ближем окружењу;
постизање рационалне организације, уређења и заштите простора;
обезбеђивање квалитетне животне средине - заштита вода уз примену
интегралног приступа у управљању и коришћењу водних ресурса, потпуна
заштита квалитета подземних вода, контролисан прихват и третман отпадних
вода са саобраћајница, заштита земљишта уз интегрални однос у планирању и
управљању земљишним ресурсима, заштита и очување квалитета ваздуха;
изградња нових објеката у функцији аеродрома и претходно опремање локације
свом потребном инфраструктуром имаће позитиван ефекат на квалитет основних
чинилаца животне средине;
предузимање адекватних превентивних мера уз успостављање система контроле
свих облика загађивања;
реализацијом приступних саобраћајница повећава се квалитет простора и услови
живота;
контролом архитектонских поставки за новопланиране објекте и озелењавањем
локације могуће је извршити њихово хармонично уклапање у постојеће предеоне

42

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аеродрома
Сребрно језеро у општини Велико Градиште

-

и амбијенталне обрасце и допринети стварању специфичног предеоног
идентитета ширег простора;
успостављање система прикупљања, транспорта, третмана и депоновања отпада
у складу са Националном стратегијом управљања отпадом и Локалним планом
управљања отпадом.

Усвајањем и спровођењем предложених планских решења може проузроковати
одређени број негативних утицаја на стање животне средине, као што су:
-

-

повећање интензитета буке у животној средини;
без развоја аеродрома и пратеће инфраструктуре наставиће се постојећи
трендови загађења основних чинилаца животне средине, пре свега подземних
вода неадекватним третманом отпадних вода;
настављање негативног тренда неадекватног поступања са атмосферским водама
са саобраћајних површина;
непоштовање прописаних мера заштите животне средине проузроковало би
деградацију основних медијума животне средине.

Табела бр.6: Процена утицаја у односу на циљеве стратешке процене утицаја у варијанти 1
(да се План не усвоји) и варијанти 2 (да се План усвоји уз подршку планова и програма)
Циљеви СПУ
1. Спречити загађење водних ресурса
2. Очувати квалитет речног тока Дунава
3. Очувати природу приобаља
4. Смањити ниво штетних материја у ваздуху
5. Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху
6. Смањити контаминацију тла
7. Смањити изложеност становништва повишеном нивоу буке
8. Очувати биодиверзитет
9. Заштита природних вредности
10. Заштита постојећих предеоних вредности
11. Ефикасна евакуација отпада
12. Коришћење обновљивих извора енергије
13. Ефикасна заштита културних добара
14. Унапредити здравље становништва
15. Заштита од пожара и експлозија
16. Пораст економског развоја
17. Унапредити службу за заштиту животне средине и мониторинг

Сценарио
развоја
Варијанта 1
Варијанта 2

Циљеви стратешке процене утицаја Плана на животну средину
1
+

2
0
0

3
0
0

4
+
-

5
0
0

6
+

7
+
-

43

8
0
+

9
+

10
+

11
+

12
0
+

13
0
+

14
0
0

15
+

16
+

17
0
+
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+ укупно позитиван утицај ; - укупно негативан утицај;
0 - нема директног утицаја.

4.2 РАЗЛОЗИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА
На основу одредби члана 15. Закона, пореде се варијантна решења и даје приказ разлога
за избор најповољнијег решења. Варијантна решења су поређена према циљевима
стратешке процене и секторима у плану.
Варијанта 1 се односи на неусвајање плана (а самим тим и неспровођење плана) је
неповољније са свих аспеката. Варијанта 2 се односи на усвајање и спровођење плана уз
подршку стратегија, планова и програма. У варијанти 1 да се план детаљне регулације
не донесе и да се развој одвија стихијски могу се очекивати углавном негативни ефекти
код сваког сектора/активности и само неколико позитивних ефеката у односу на циљеве
стратешке процене утицаја. Истовремено, процењени варијантни утицаји са собом носе
и одређени степен ентропије који није могуће са прецизношћу предвидети. У варијанти
2 да се План детаљне регулације имплементира уз подршку примена других стратегија,
планова и програма могу се очекивати позитивни ефекти у највећем броју
сектора/активности, који отклањају већину негативних тенденција у развоју, у случају
да се План не би имплементирао. У овој варијанти могу се јавити и појединачни
негативни ефекти, али који су највећи делом тренутног, привременог карактера и чији
се утицаји могу контролисати уз доследну примену прописаних мера заштите животне
средине.
На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног плана
знатно повољнија у односу на варијанту да се план не донесе.
4.3 ЕВАЛУАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧАЈА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ
РЕШЕЊА
У оквиру стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, просторних
размера и вероватноће утицаја планских решења на животну средину, који су дати у
следећој табели. Евалуација утицаја вршена је са циљем да се утврди значај утицаја,
према критеријумима из Прилога I Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину. У обзир су узете следеће карактеристике утицаја:
1. Врста утицаја
2. Вероватноћа да се утицај појави
3. Временска димензија односно трајање утицаја, према временском хоризонту
Плана: краткорочни утицаји; средњорочни утицаји; дугорочни утицаји (период
после временског хоризонта Плана)
4. Учесталост утицаја
5. Просторна димензија утицаја.
Наведене карактеристике утицаја су вредноване према врсти плана, како је приказано у
следећој табели.
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Табела бр.7: Вредновање карактеристика утицаја
Врста утицаја

3+ врло Позитиван
2+ веома позитиван
1+ Позитиван
0 Неутралан
1- негативан
2- врло негативан
3- веома негативан

Вероватноћа
утицаја

Трајање утицаја

Учесталост утицаја

Веома
вероватан
утицај - ВВ
утицај
вероватан - В
утицај могућ МВ

краткорочан – К
средњорочан – С
дугорочан - Д

повремен – ПУ
средње учестао –
СУ
сталан - СтУ

утицај није
вероватан - НВ

Просторна димензија
утицаја
Г - Могући глобални
утицај
М – Могућ
међународни утицај
П - Могућ
прекогранични
утицај
Н - Могућ утицај на
националном нивоу
Р - Могућ утицај у
оквиру простора
регије
О - Могућ утицај у
простору општине
Л - Могућ утицај у
некој зони или делу
општине
И - Могућ утицај на
самом извору

Значај утицаја процењен је у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне
размере на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно ефекти, планских
решења, према величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус
односи на негативне, а знак плус на позитивне промене, како је приказано у следећој
табели. Овај систем вредновања примењује се како на појединачне индикаторе утицаја,
тако и на сродне категорије преко збирних индикатора.
Табела бр. 8: Критеријуми за оцењивање величине утицаја
Величинаутицаја
Ознака
Опис
Критичан
-3
Јак негативан утицај
Већи
-2
Већи негативан утицај
Мањи
-1
Мањи негативни утицај
Нема утицаја или
0
Нема утицаја, нема података или није примењиво
нејасан утицај
Позитиван
1+
Мањи позитивни утицај
Повољан
2+
Већи позитиван утицај
Врло повољан
3+
Јак позитиван утицај

У следећој табели дати су критеријуми за вредновање просторних размера могућих
утицаја:
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Табела бр.9: Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја
Размере
Ознака
Опис
утицаја
Глобални
Г
Могући глобални утицај
Међународни
М
Могућ међународни утицај
Прекогранични
П
Могућ прекогранични утицај
Државни
Н
Могућ утицај на националном нивоу
Регионални
Р
Могућ утицај у оквиру простора регије
Општински
О
Могућ утицај у простору општине
Локални
Л
Могућ утицај у некој зони или делу општине
Изворни
И
Могућ утицај на самом извору

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља
важан критеријум за доношење одлука у току израде плана. Вероватноћа утицаја
одређује се према скали приказаној у следећој табели.
Табела бр.10: Скала за процену вероватноће утицаја
Вероватноћа
Ознака
80%
ВВ
више од 50%
В
мање од 50%
М
мање од 1%
НВ

Опис
Веома вероватан утицај
утицај вероватан
утицај могућ
утицај није вероватан

На основу критеријума процене величине и просторних размера утицаја планских
решења на циљеве стратешке процене (приказаних у ранијим табелама) врши се
евалуација значаја идентификованих утицаја за остваривање циљева стратешке
процене.
За идентификоване позитивне утицаје могуће је дефинисати мере које ће обезбедити
континуитет тренда позитивних утицаја, док се за негативне утицаје дефинишу мере
заштите које ове утицаје своде у границе прихватљивости, односно на ниво којим се не
оптерећује капацитет простора.
Незаобилазни инструмент којим се обезбеђује праћење реализације законски
дефинисаних квантитативних вредности појединих параметара животне средине,
представља мониторинг животне средине који се дефинише након извршене евалуације
утицаја планских решења. Утицаји од стратешког значаја за План су они који имају јак
или већи (позитиван или негативан) ефекат на целом подручју плана или на вишем
(региналном или државном) нивоу планирања. На основу процене утицаја појединачних
планских решења на циљеве стратешке процене, утврђени су значајни стратешки
утицаји:
Табела бр.11: Критеријуми за евалуацију значаја утицаја
Размере
Величина
Међународни ниво (М)
Јак позитиван утицај(+3)
Већи позитиван утицај (2+)
Регионални ниво(Р)
Позитиван утицај (1+)
Већи позитиван утицај (2+)
Општински ниво(О)
Позитиван утицај (1+)
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У складу са врстом Плана и карактеристикама планског подручја одређене су
карактеристике које одређују значајан утицај и то:
- Вероватан и веома вероватан утицај - В и ВВ
- Средњорочан и дугорочан утицај - С и Д
- Средње учестао и сталан утицај - СУ и СтУ
Резултати евалуације значаја утицаја планских решења приказани су у табелама
бр.12,13 и 14. За утврђене значајне утицаје процењују се вероватноћа и време трајања.
Планска решења у Нацрту Плана обухваћена проценом утицаја

Ознака
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Планско решење

Изградња полетно-слетне стазе (са вештачком конструкцијом), са рулним
стазама
Изградња травнате полетно-слетне стазе
Измештање постојеће травнате полетно-слетне стазе
Изградња јавних, техничких и комерцијалних садржаја планираног аеродрома
(објекат терминала, гаража, хангар за смештај ваздухоплова, складиште
горива, платформа за паркирање ваздухоплова, изградња хотела капацитета
око 60 лежајева и др.)
Изградња приступне саобраћајнице до аеродрома и периметарског пута за
лакше кретање сигурносних возила у зони аеродрома
Доградња градске водоводне мреже у оквиру коридора планиране
саобраћајнице
Измештање цевовода чисте воде „Бели багрем – резервоар Кумане“ и
зацевљење Главног (Великог) канала
Доградња градске канализационе мреже у оквиру коридора планиране
саобраћајнице
Изградња недостајуће телекомуникационе, електроенергетске (измештање
постојећег далековода напонског нивоа 10 kV и изградња ТС 10/0,4 kV) и
гасоводне инфраструктуре (дистрибутивна гасоводна мрежа)
Смернице за пејзажно уређење простора
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Табела бр.12: Процена величине утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја
Циљеви стратешке процене утицаја
Планска
решења
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

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

0
0
0
0
0
0
0
+2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

-1
0
0
-1
0
0
0
0
0
0

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
+2
0
+2
+2
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Табела бр.13: Процена просторних размера могућих утицаја планских решења на животну средину и елементе
одрживог развоја
Циљеви стратешке процене утицаја
Планска
решења
1
2

1

2

3

3

4

6

7

8

Л
Л

Л
Л

Л
Л

Л
Л

Л
Л

Р
Р

Л

Л

Л

Л

Л

Р

Л

4

Л

Л

5

Л

Л

5

Л

9

10

Л

11

12

13

Л

Л

Р

Л

Л

О

О

О

Р

О
Л

10

17

Л

Л

9

16

О

О

8

15

Л

6
7

14

Л

Л

Табела бр.14: Процена вероватноће могућих утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог
развоја
Циљеви стратешке процене утицаја
Планска
решења
1
2

1

2

3

3

4

6

7

8

М
М

М
М

В
В

М
М

М
М

В
В

М

М

В

М

М

В

М

4

М

М

5

М

В

5

М

9

10

М

8
9
10

13

14

М

15

М

16

ВВ
М

В
В

12

М

6
7

11

М

М

М

М

М

М

В

М
М

ВВ
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Горње табеле представљају приказ вредновања планских решења са аспекта заштите
животне средине. Сваки процењени утицај је резултат вишекритеријумског вредновања
појединачних планских решења на основне компоненте животне средине – ваздух, воду
и земљиште. Извештај о стратешкој процени утицаја је дефинисао планска решења по
областима, како је приказано. На овом нивоу плана није било могуће детаљно
анализирати свако планско решење и непосредан утицај планираних активности на
животну средину јер нису дефинисане све појединости везане за дато планско решење.
У случајевима где је процењено да може доћи до негативног утицаја потребно је
предузети одговарајуће мере заштите.
У наредном приказу представљен је резиме утицаја планских решења на циљеве СПУ:
-

-

-

-

очекују се позитивни утицаји након евакуације прикупљених отпадних вода са
саобраћајних површина, реализација урбанистичко-техничких услова за
изградњу објеката инфраструктуре и дефинисаних мера заштите животне
средине; идентификовани могући негативни утицаји имају ограничену
просторну димензију и привременог су карактера.
развој саобраћајне инфраструктуре, и авионске и друмске, неминовно ће имати
негативне ефекте на квалитет ваздуха. Такође је могуће очекивати привремене
негативне утицаје на квалитет ваздуха које ће имплицирати сам процес изградње
планираних објеката који ће бити у функцији аеродрома, односно рад
механизације која ће бити коришћена приликом изградње наведених објеката
(изградња рулне стазе, објекта терминала, хангара, складишта горива и др.). Ови
утицаји су, међутим, ограниченог/локалног карактера и могу бити умањене
имплементацијом дефинисаних мера заштите. Претпоставка је и да ће даљи
убрзани развој технологија у авио индустрији временом умањити постојећа
загађења ваздуха. Поред тога, повећање енергетске ефикасности у планираним
објектима у функцији аеродрома, пре свега могу остварити позитивне ефекте на
квалитет ваздуха. Анализирајући кумулативне и синергетске ефекте, могуће је
очекивати негативне утицаје као последица суперпонирања авио и друмског
саобраћаја. С обзиром на карактер могућих утицаја, повећање изложености
становништва загађеном ваздуху могуће је очекивати у зони аеродрома. Са друге
стране, планирани развој дистрибутивне гасоводне мреже, допринеће
позитивном утицају на квалитет ваздуха, с обзиром да ће се у значајнијој мери
смањити број домаћинстава у непосредној близини обухвата плана који ће након
гасификације користити чврста, фосилна горива за загревање објеката.
већина планских решења имплицираће позитивне утицаје на спречавање
контаминације земљишта. Ту се пре свега мисли на спровођење планских мера
заштите животне средине, спровођење дефинисаних урбанистичко-техничких
услова за изградњу објеката, примена планских поставки које се односе на
евакуацију фекалних и атмосферских вода са аеродрома и вода из околине које
доводе до плављења терена у планском подручју. Поред тога, очекују се
негативни утицаји привременог и ограниченог карактера који могу настати као
последица радова на изградњи планираних објеката у функцији аеродрома.
Изградња објеката имплицираће дуготрајне ефекте у контексту трајног
заузимања земљишта.
планске поставке допринеће у одређеној мери заштити биодиверзитета и
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-

-

-

-

-

природних вредности подручја. Најзначајније у том контексту је предтретман
отпадних вода пре упуштања у реципијент чиме се штити биодиверзитет
подручја. Такође, препорука ICAO-а је да се на делу канала који је у оквиру зоне
аеродрома, а није зацевљен, изврши покривање канала мрежама, како би се
спречило скупљање птица које утичу на безбедност одвијања ваздушног
саобраћаја, а што ће директно утицати на очување популације орнитофауне у
ближем окружењу.
могући су негативни утицаји приликом архитектонског обликовања планираних
објеката који ће бити изграђени у функцији аеродрома: нови објекат терминала,
хангар, складиште горива и други објекти, као и изградња свих планираних
саобраћајних садржаја, као што су друмске интерне саобраћајнице. У том
контексту, а у циљу минимизирања потенцијалних утицаја, Планом су
дефинисане смернице за пејзажно уређење планског подручја.
допринос здрављу становништва огледа се првенствено кроз имплементацију
планских мера за евакуацију отпадних вода са предтретманом пре упуштања у
реципијент.
доградња градске водоводне мреже са повећаним капацитетима за гашење
пожара, имплементација смерница за заштиту животне средине, мере заштите од
елементарних и других непогода, позитивно ће утицати као превентива, али и
као ефикасни инструменти за адекватно деловање у случају акцидентних
ситуација које се могу десити на аеродрому (пожари, експлозије).
имплементација Плана има кључни значај за економски развој подручја и
повећање запослености. Реализација овог пројекта ће имати јаке позитивне
економске импликације. Оне се огледају у стварању предуслова за убразан
економски развој читавог региона који за собом носи отварање нових радних
места на аеродрому, али и индиректне утицаје на развој туризма као полуге за
развој осталих привредних грана. Развој аеродрома у економском смислу
умногоме превазилази оквире саме локације и планског подручја.
са аспекта унапређења службе за заштиту животне средине најзначајнији
допринос огледа се у редовном информисању јавности о свим параметрима
животне средине који се прате и другим информацијама од значаја за животну
средину. Посебан допринос је у дефинисању смерница за праћење стања
животне средине (мониторинг), као и у контексту праћења реализације планских
мера заштите током изградње планираних објеката и инфраструктуре. У овом
домену очекују се искључиво позитивни ефекти реализације планских решења и
требало би да обезбеде јачање институционалне способности за заштиту животне
средине и развој система мониторинга.

Вишекритеријумском анализом утицаја планских решења на животну средину
констатовано је да имплементацијом највећег броја планских решења долази до
побољшања основних карактеристика стања животне средине. Поједина планска
решења могу у одређеној мери проузроковати деградацију просторних вредности
подручја, уз обавезу да се приликом привођења простора предвиђеној намени строго
примењују мере и правила заштите простора ради очувања у што већој мери природних
и створених вредности на предметном подручју.
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4.4. КУМУЛАТИВНИ И СИНЕРГИЈСКИ УТИЦАЈИ
На основу одредаба члана 15. Закона о стратешкој процени, стратешка процена
обухвата и процену кумулативних и синергијских ефеката. Теоријски је могуће да се
јаве интеракције међу мањим утицајима како планских решења, тако и појединачних
објеката и активности на планском подручју. Примера ради, кумулативни ефекти
настају када појединачна планска решења немају значајан утицај, а неколико
индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат (загађивање ваздуха,
вода или пораст нивоа буке).
Синергијски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни
ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергијски ефекти се
најчешће манифестују код људских заједница и природних станишта.
Позитивни кумулативни и синергијски ефекти планских решења очекују се превасходно
у погледу побољшања социоекономског развоја подручја. Инвестирање у изградњу
инфраструктурних система (електроенергетска и интерна саобраћајна мрежа) допринеће
укупном побољшању животних услова локалног становништва и њиховој бољој
повезаности, с обзиром на могућност коришћења приступне саобраћајнице, као и
могућношћу запошљавања локалног становништва приликом изградње и одржавања
комплекса аеродрома.
Позитивни кумулативни ефекти могу се очекивати и у повећаном коришћењу јавног
превоза путника, примени мера за умањење утицаја на квалитет ваздуха, као и одрживог
управљања отпадним водама.
Мањи негативни кумулативни ефекти који се могу очекивати реализацијом планских
решења односе на могућност несавесног угрожавања природних вредности подручја
(квалитета земљишта и станишта заједница) услед реализације изградње неопходних
инфраструктурних садржаја. Такође, негативни ефекти се могу очекивати у зонама где
се суперпонирају утицаји буке од авио и друмског саобраћаја.
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5. ОПИС МЕРА ЗА ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне
средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на
основу анализираног стања животне средине у планском подручју и његовој околини и
на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите.
Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја
сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне
средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на
датом простору што је у функцији реализације циљева одрживог развоја. Дефинисање
мера заштите извршено је на основу анализе стања животне средине, процене могућих
утицаја Плана на животну средину и фактора животне средине за које је утврђено да
могу бити изложени највећем утицају.
Опште мере заштите на комплексу аеродрома:
-

-

-

-

-

-

-

За случај акциденталног просипања опасних материја предвидети сорбент,
његову примену, поступак сакупљања сорбента након примене, евентуалну
регенерацију и поступак за коначно одлагање загађеног сорбента.
Око објекта предвидети зелене површине са одговарајућим биљним врстама.
Комплекс аеродрома оградити заштитном оградом.
Обезбедити стриктну заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова (у
фази изградње), што значи да се ван трасе, постојеће површине не могу
користити као стална или привремена одлагалишта материјала, као позајмишта,
као плато за паркирање и поправку машина.
Сакупљање хумусног материјала и његово депоновање на уређеним депонијама
како би код завршних радова могао бити употребљен за рекултивацију и
биолошку заштиту.
Све манипулације са нафтом и њеним дериватима у току процеса грађења,
снабдевање машина, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз
максималне мере заштите како не би дошло до просипања.
Паркирање машина организовати само на уређеним местима. На месту
паркирања машина, предузети потребне мере заштите од загађења тла уљем,
нафтом и нафтним дериватима. Уколико дође до загађења тла исцурелим уљем
или на неки други начин, предузети уклањање тог слоја земље и његово
одношење на депонију.
Системско прикупљање чврстог отпада који се нормално јавља у процесу градње
и боравка радника у зони градилишта (амбалажа од хране, други чврсти отпаци)
и његово депоновање на уређеним депонијама.
Забрана прања машина и возила у зони радова као и прање миксера за бетон и
неконтролисано одстрањивање преосталих делова бетонске масе на било које
површине ван непосредне трасе.
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5.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА
Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда
квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера заштите:
-

-

-

-

-

успоставити систем мониторинга квалитета ваздуха;
свако постројење мора да се пројектује, гради, опрема и одржава тако да не
испушта загађујуће материје у ваздух у количини већој од граничних вредности
емисије (ГВЕ);
у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у
ваздуху оператер је дужан, када уочи или по налогу надлежног инспектора, да
предузме техничко-технолошке мере или обустави технолошки процес, како би
се концентрације загађујућих материја свеле на прописане граничне вредности;
обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха
и информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим
Законом.
коришћењем расположивих видова обновљиве енергије за загревање/хлађење
објеката, као што су хидрогеотермална енергија (уградња топлотних пумпи),
соларна енергија (постављање фотонапонских соларних ћелија и соларних
колектора на кровним површинама и одговарајућим вертикалним фасадама),
енергија ветра, биомаса и сл.;
коришћење одговарајућих филтера ради пречишћавања ваздуха који ће се
емитовати из ресторанског дела објекта планираног хотела у зони аеродрома;
подизањем дрвореда дуж постојећих и планираних саобраћајница и озелењавање
паркинг површина;
озелењавањем незастртих површина садњом дрворедних садница високих
лишћара;
гасификацијом планског подручја.

5.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДА И ЗЕМЉИШТА
Као мере заштите вода морају се предузети следеће активности:
-

-

-

прикључење објеката на комуналну инфраструктуру, односно изградњу
потребних објеката водовода, канализације и др.;
приоритетну изградњу локалног канализационог система, за прикупљање и
одвођење отпадних вода, по сепарационом принципу, на просторима где иста не
постоји;
прикупљање условно чистих вода (кишнице) са:
- кровних површина и фасада објекта и њено искоришћавање као техничке
воде (у водокотлићима и сл.);
- слободних површина, платоа и пешачких комуникација, ради формирања
мањих акумулационих базена, а у циљу одржавања растиња и уштеде
воде;
одвојено прикупљање отпадних вода и то: санитарних/фекалних отпадних вода
из планираног објекат хотела у зони аеродрома, техничких објеката комплекса
аеродрома, зауљених вода са саобраћајних и манипулативних површина, гараже
53

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аеродрома
Сребрно језеро у општини Велико Градиште

-

-

-

и др.;
одабир одговарајућег техничко - технолошког решења пречишћавања отпадних
вода којим се постиже достизање и одржавање квалитета ефлуента који
задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16) за испуштање у одабрани
реципијент;
контролисано прикупљање зауљених вода са саобраћајних и манипулативних
површина и њихово пречишћавање/третман на таложницима и сепараторима
масти и уља, пре упуштања у реципијент; забрањује се одвођење зауљених
атмосферских вода у реципијент (колектор) који гравитира ка главном
дренажном каналу и црпној станици Рит; таложнике и сепараторе масти и уља
димензионисати на основу сливне површине и меродавних падавина; учесталост
чишћења сепаратора и одвожење талога из сепаратора одредити током њихове
експлоатације и организовати искључиво преко овлашћеног лица;
изградњу саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних
материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима се
спречава одливање воде са истих на околно земљиште приликом њиховог
одржавања или за време падавина.

5.3. МЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:
-

-

-

-

уз сагласност надлежне комуналне службе, предвидети локације на којима ће се
трајно депоновати грађевински материјал настао предметним радовима;
обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног
депоновања отпада и формирања дивљих депонија / Забрањено је слободно
депоновање отпада, односно формирање депонија било које врсте;
предвидети постављање специјалних судова за сакупљање отпада на
одговарајућим бетонским површинама, решити проблем постојећих и могућих
дивљих депонија, комуналног или грађевинског отпада и предвидети њихову
санацију;
грађевински материјал, шут и други отпад након радова уклонити на локацију за
депоновање коју одреди надлежни комунални општински орган;
комунални и други отпад, као и вишкови земље из ископа, настали током радова
морају бити сакупљени на одговарајући начин, а потом депонован на место које
установе надлежне општинске службе;
на предметној локацији је забрањено одлагање било каквих деривата нафте или
других погонских горива која се користе.

Инвеститор/извођач радова на изградњи планираних објеката, уклањању, доградњи или
реконструкцији постојећих објеката, тј. произвођач отпада је у обавези да, у складу са
одредбама Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10,
14/16 и 95/18), у току извођења радова предвиди и обезбеди:
-

одговарајући начин управљања/поступања са насталим отпадом у складу са
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-

-

-

-

-

-

-

законом и прописима донетим на основу закона којима се уређује поступање са
секундарним сировинама, опасним и другим отпадом, посебним токовима
отпада;
грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току извођења радова,
сакупи, разврста и привремено складишти у складу са извршеном
класификацијом на одговарајућим одвојеним местима предвиђеним за ову
намену, искључиво у оквиру градилишта; спроведе поступке за смањење
количине отпада за одлагање (посебни услови складиштења отпада - спречавање
мешања различитих врста отпада, расипања и мешања отпада са водом и сл.) и
примену начела хијерархије управљања отпадом (превенција и смањење,
припрема за поновну употребу, рециклажа и остале операције поновног
искоришћења, одлагање отпада), односно одваја отпад чије се искоришћење
може вршити у оквиру градилишта или у постројењима за управљање отпадом;
приликом складиштења насталог отпада примени мере заштите од пожара и
експлозија;
извештај о испитивању насталог неопасног и опасног отпада којим се на
градилишту управља, у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени
гласник РС”, број 36/09, 88/10 и 14/16) и Правилником о категоријама,
испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник РС”, број 56/10),
води евиденцију о:
- врсти, класификацији и количини грађевинског отпада који настаје на
градилишту;
- издвајању, поступању и предаји грађевинског отпада (неопасног, инертног,
опасног отпада, посебних токова отпада);
преузимање и даље управљање отпадом који се уклања, обавља искључиво преко
лица које има дозволу да врши његово сакупљање и/или транспорт до одређеног
одредишта, односно до постројења које има дозволу за управљање овом врстом
отпада (третман, односно складиштење, поновно искоришћење, одлагање),
попуњавање документа о кретању отпада за сваку предају отпада правном лицу,
у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање ("Службени гласник РС“, број 114/13) и Правилником о
обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења,
начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Службени
гласник РС", број 17/17); комплетно попуњен Документ о кретању неопасног
отпада чува најмање две године, а трајно чува Документ о кретању опасног
отпада, у складу са законом;
снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обавља на посебно
опремљеним местима, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште
одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене
површине,
примену мера заштите за превенцију и отклањање последица у случају удесних
ситуација у току извођења радова, (опрема за гашење пожара, адсорбенти за
сакупљање изливених и просутих материја и др.).

5.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ
Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз ваздух.
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Људско ухо другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенције од високих.
Високе фреквенције код истог нивоа буке више сметају. Мерење и вредновање јачине
буке прилагођено је функцији човечијег чула слуха. Јачина буке се мери у децибелима,
односима логаритама вредности датог нивоа буке и нивоа буке на прагу чујности (dB) и
редукује на еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A).
Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и
мера заштите:
-

поштовањем граничних вредности о дозвољеним вредностима нивоа буке у
животној средини у складу са прописима;
подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим
локацијама.

Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у
облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке.
Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање
акустичних зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10). Граничне вредности индикатора буке
прописани су Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
(„Сл. гласник РС“, бр.75/2010). Граничне вредности се односе на укупну буку која
потиче од свих извора буке на посматраној локацији.
Мере заштите од буке подразумевају:
-

-

одговарајуће грађевинске и техничке мере за заштиту од буке којима се
обезбеђује да бука емитована из техничких просторија/етажа планираних
објеката не прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом о
заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)
и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној
средини („Службени гласник РС“, број 75/10);
примену грађевинских и техничких мера звучне заштите којима ће се бука у
објектима, који нису намењени производњи или одржавању авиона/радионицама, свести на дозвољени ниво, а у складу са Техничким условима за
пројектовање и грађење зграда (Акустика у зградарству) СРПС У.Ј6.201:1990.

Ради заштите од прекомерне буке потребно је успоставити одговарајући мониторинг, а
уколико ниво буке буде прелазио дозвољене вредности у околној животној средини у
складу са Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр.
36/09, 88/10) предузимаће се одговарајуће мере за отклањање негативног утицаја буке
на животну средину.
Планско озелењавање предметног простора у виду изолационих и заштитних појасева
зеленила, ће допринети смањењу и ублажавању поменутих негативних утицаја. На овај
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начин оствариће се заштита од утицаја јаког ветра, али и од снежних наноса у зимском
периоду.
5.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА
Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и
заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења
извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању,
коришћењу и уређењу простора. Опште мере заштите од нејонизујућег зрачења
прописане су Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09):
-

прописивање граница излагања нејонизујућим зрачењима;
откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима;
одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног
интереса;
обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за
спровођење заштите од нејонизујућих зрачења;
вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса;
означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне опасног
зрачења на прописани начин;
спровођење контроле и обезбеђивање квалитета извора нејонизујућих зрачења од
посебног интереса на прописани начин;
примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;
контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и
контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;
обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско
испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
образовање и стручно усавршавање кадрова у области заштите од нејонизујућих
зрачења у животној средини;
информисање становништва о здравственим ефектима излагања нејонизујућим
зрачењима и мерама заштите и обавештавање о степену изложености
нејонизујућим зрачењима у животној средини.

5.6. MEРЕ ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА
Ради предузимања мера за спречавање удеса и ограничавања утицаја тог удеса,
потребно је поштовати одредбе Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник
РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12), где је наведено да је привредно друштво и друго правно
лице дужно да прибави сагласност надлежног министарства на израђен и достављен
План заштите од удеса у складу са Правилником о врстама и количинама опасних
материја, објектима и другим критеријумима на основу којих се сачињава План заштите
од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на
живот и здравље људи, материјална добра и животну средину ("Службени гласник РС",
бр. 48/16) и Правилником о начину израде и садржају Плана заштите од удеса
("Службени гласник РС", бр.82/12).
У циљу спречавања акцидентних ситуација и умањења негативних ефеката на животну
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средину, прописују се и следеће посебне мере заштите природе и животне средине:
-

-

-

-

-

-

транспорт и привремено депоновање грађевинског материјала и опреме морају
бити тако организовани да се заштите и очувају сва њихова основна својства и
квалитети, а у складу са условима произвођача;
сви објекти у комплексу аеродрома, који могу бити угрожени од
електростатичког пражњења морају бити адекватно обезбеђени, а у складу са
важећим прописима;
забрањује се извођење свих грађевинских и других радова који могу изазвати
замућење површинске воде у периоду дужем од 5 дана;
при изради пројектне документације неопходно је предвидети све неопходне
противпожарне мере, како у фази изградње тако и у фази експлоатације свих
планираних објеката у комплексу;
уколико из ма ког разлога дође до пожара инвеститор је обавезан да изврши што
хитнију санацију и што пре обнови уништену вегетацију уз коришћење
искључиво аутохтоних врста;
сви запослени и у фази изградње и у фази експлоатације морају да буду обучени
и опремљени за брзо и ефикасно реаговање у случају акцидента;
сви запослени и у фази изградње и у фази експлоатације морају да буду обучени
и опремљени за брзо и ефикасно реаговање у случају пожара;
уколико се у комплексу аеродрома буде инсталирао уљни трансформатор
неопходно је изградити одговарајућу уљну јаму. Јама мора бити тако
димензионирана да може прихватити све количине уља из трансформатора;
уколико се укаже потреба за употребом експлозива неопходно је применити све
мере техничке заштите и обезбедити све законом прописане услове и
сагласности.

5.7. MEРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ
Како би се спречило задржавање строго заштићених врста птица на простору
намењеном за полетну слетну стазу, применити следеће мере:
-

одстранити сво дрвеће и жбуње;
затрпати, односно исушити сваки простор, удубљења или депресије у коме се
задржава вода;
поставити подземно електричне водове и осталу жичну инфраструктуру.

У циљу одвајања од околних намена, заштите од буке, нечистоћа и ветрова, потребно је
формирати вишеслојне зелене појасеве. Улазни правци и прилази у објекте обогатиће се
партерним уређењем. Приликом уређења, избор биљног материјала треба да садржи
различите биљне категорије (високо и ниско дрвеће, високо и ниско жбуње, као и
цветне површине).
Заштитни појасеви мелиорационих канала треба да имају травнату вегетацију у ширини
најмање 5 m, а оптимално 10 m, која се одржава редовним кошењем и која не може бити
засенчена дрворедом.
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При озелељавању слободних површина у оквиру зона аеродрома, потребно је водити
рачуна да се не користе инвазивне биљне врсте, такође је потребно систематско
уништавање корова и самониклих биљака.
Уз аеродромску зграду могу бити заступљени различити видови декоративног
вертикалног и партерног озелењавања. На површинама уз полетну, рулну стазу и
пристанишну платформу подићи искључиво травнати покривач.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.)
која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави
надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере
заштите од уништења, оштећивања или крађе.
5.8. MEРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Мере заштите простора и услова изградње са аспекта археологије подразумевају за
просторе у зонама познатих археолошких локалитета, обавезу претходних заштитних
археолошких истраживања, пре изградње објекта и инфраструктуре. Инвеститор има
обавезу исходовања претпројектних услова и сагласности на пројектну документацију
надлежног завода за заштиту споменика културе.
Обавеза је инвеститора и извођача радова, да у складу са чланом 109. Закона о
културних добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 - др. закон и 99/11 - др.
закон), уколико приликом извођења земљаних радова, унутар целог обухвата плана,
наиђу на археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах без одлагања зауставе
радове, оставе налазе у положају у којем су пронађени и да одмах о налазу обавесте
надлежни Завод за заштиту споменика културе.
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6. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ
ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА

ПРОЦЕНА

УТИЦАЈА

НА

НИЖИМ

Према члану 16. Закона о СПУ Извештај о стратешкој процени садржи разрађене
смернице за планове или програме на нижим хијерархијским нивоима које обухватају
дефинисање потребе за израдом стратешких процена и процена утицаја пројеката на
животну средину, одређују аспекте заштите животне средине и друга питања од значаја
за процену утицаја на животну средину планова и програма нижег хијерархијског
нивоа.
У детаљнијој планској разради, организацији и уређењу (што се ради на нивоу плана
детаљне регулације) неопходно је извршити вредновање капацитета простора у односу
на одговарајуће делатности и активности која се планирају на њему. На тај начин ће се
извршити еколошка валоризација простора и прописати мере којима се у потпуности
мора обезбедити заштита околине од загађења.
Приоритетне активности у наредном периоду треба усмерити ка изради Студија о
процени утицаја за ону пројектну документацију за коју је према законској регулативи
предвиђена израда процене утицаја на животну средину. На тај начин, комплексном
валоризацијом могућих утицаја будућих објеката на комплексу аеродрома на животну
средину оцениће се оправданост и могућност реализације таквих комплекса са аспекта
заштите животне средине.
У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени утицаја на
животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.114/08)
инвеститори су дужни да се обрате надлежном органу за послове заштите животне
средине који ће одлучити о потреби израде Процене утицаја на животну средину,
односно донети Решење о потреби изради или ослобађању од израде студије Процене
утицаја.
Као обавезујућу ствар, а на основу Закона о процени утицаја на животну средину,
потребно је истаћи следеће:
–
–
–

Инвеститор не може приступити извођењу пројекта тј. радовима без спроведеног
поступка процене утицаја и добијене сагласности надлежног органа на студију о
процени утицаја;
Инвеститор за чије се планиране објекте и активности може захтевати процена
утицаја мора поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја
надлежном органу; и
Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за
прибављање дозволе или одобрења за почетак извођења пројекта (изградња,
извођење радова, промена технологије, промена делатности и друге активности).

Поступак процене утицаја на животну средину је потребно спровести по фазама у
поступку процене утицаја како је то прописано Законом.
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7. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Успостављање система мониторинга један је од приоритетних задатака како би се све
предложене мере заштите животне средине у поменутом Плану детаљне регулације
могле успешно имплементирати у пракси. Програм праћења стања животне средине у
току спровођења плана садржи, према Закону о стратешкој процени утицаја на животну
средину (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 88/10), следеће ставке:
1.
2.
3.
4.

опис циљева плана и програма;
индикаторе за праћење стања животне средине;
права и обавезе надлежних органа; и
поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја.

Програм праћења стања животне средине може бити саставни део постојећег програма
мониторинга који обезбеђује орган надлежан за заштиту животне средине.
7.1. ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА И ПРОГРАМА
Опис циљева Плана, општих и посебних, детаљније је наведен у поглављу бр.3 овог
Извештаја па ће се више пажње посветити циљевима Програма праћења стања животне
средине.
Основни циљ формирања мониторинг система је да се обезбеди, поред осталог,
правовремено реаговање и упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне
ситуације, као и потпунији увид у стање елемената животне средине и утврђивање
потреба за предузимање мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте
загађења. Потребно је обезбедити континуирано праћење стања квалитета животне
средине и активности у простору чиме се ствара могућност за њеним рационалним
управљањем.
Према Закону о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр.135/04, 36/09, 72/09,
43/11, 76/18 и 95/18), јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности
утврђене Законом, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине
у складу са овим и посебним законима. Према члану 69. наведеног Закона, циљеви
Програма праћења стања животне средине били би:
–
–
–
–
–
–

обезбеђење мониторинга,
дефинисање садржине и начина вршења мониторинга,
одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга,
дефинисање мониторинга загађивача,
успостављање информационог система и дефинисање начина достављања
података у циљу вођења интегралног катастра загађивача, и
увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном
садржају извештаја о стању животне средине.

Мониторинг животне средине има за циљ да се на основу прикупљених података
идентификованог стања обезбеди:
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-

надзор и контрола доследног спровођења пројектованих решења, међународних
стандарда и легислативе за дату област;
обезбеђење примене и спровођења мера предвиђених пројектом за ублажавање
негативних ефеката, идентификованих проценом утицаја;
процена и провера оних утицајa, где постоје потенцијалне тешкоће да се
идентификује размере утицаја;
предлог нових мера за корекцију одступања од утицаја који су првобитно
идентификовани или за било који нови утицај који се може појавити;
прикупљање корисних податке за будуће пројекте који се могу десити у неким
сличним областима;
идентификација контролних мерa на локацији, укључујући посебан систем
контроле везано за учесталост мониторинга, и када га треба применити,
идентификација лако мерљивих индикатора који су репрезентативни за одабрани
систем;
провера усклађености одговарајућих мера контроле кроз усаглашеност са
законском регулативом и стандардима заштите животне средине.

Пројекат заштите и мониторинг план ће отуда укључити цео сет упутстава за:
-

проучавање и анализу потенцијалних утицаја на све сегменте животне средине
који морају бити праћени;
дефинисање и одабир параметара за мерење интензитета утицаја;
методе мерења или процене;
учестаности мониторинга на локацији и околини;
одређивање и вршење редовног надзора;
начин прикупљања, обраде и чувања података, извештаја и корективних
акционих процедура.

Организационе мере подразумевају и формирање тима стручњака различитих профила
који ће спроводити мониторинг како над применом обавезне законске регулативе и
стандарда, спровођења пројектних решења тако и утицаја и последица решења и радова
на околину.
За исправну примену плана заштите и мониторинга такође је неопходно да сви
запослени на локацији буду свесни одговорности коју имају на плану заштите и
безбедности а који су везани за извршавања њихових обавеза и задатака у складу са
строгим стандардима оперативних процедура.
Програм мониторинга за предметну локацију приоритетно треба да буде усмерен на
утврђивање тзв. „нултог стања“ животне средине. С тим у вези, извршиће се анализе
земљишта, ваздуха, вода и интензитета буке и припремити одговарајући извештај о
њиховом квалитету које ће се сматрати „нултим стањем“ квалитета животне средине.
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7.2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и
оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата праћење
природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине.
Имајући у виду просторни обухват плана и могућа загађења, систем мониторинга се,
пре свега, односи на следеће показатеље:

-

успостављање мреже мерних места за мерење имисије, у циљу праћења степена
загађености ваздуха на посматраном подручју;
редовно мерење емисије;
праћење квалитета земљишта контролом његовог загађивања;
успостављање мерних места у циљу праћења нивоа буке;
праћење опасних, отпадних и штетних материја; и
сталну урбанистичко-грађевинску контролу лоцирања и изградње објеката.

-

Мониторинг систем за контролу квалитета ваздуха

-

Проучавање и праћење квалитета ваздуха има за циљ контролу и утврђивање степена
загађености ваздуха, као и утврђивање тренда загађења, како би се правовремено
деловало ка смањењу штетних супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет
животне средине.
Мониторинг квалитета ваздуха се мора успоставити у складу са Европском директивом
о процени и управљању квалитетом амбијенталног ваздуха (96/62/ES), и то на самој
локацији аеродрома, 24-часовним узорцима.
Контрола квалитета ваздуха се остварује системским мерењем имисије, праћењем и
истраживањем утицаја квалитета ваздуха на животну средину и извештавањем о
резултатима мерења, праћења и истраживања. Правилником о граничним вредностима,
методама мерења имисије и критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији
података (''Сл. гласник РС'', бр. 54/92, 30/99,19/06), дате су смернице истраживања,
праћења и утврђивања општег стања загађености ваздуха у насељеним местима и
ненасељеним подручјима. На основу обављених анализа утврђује се стање и трендови
на основу којих се предузимају одговарајуће мере заштите ваздуха.
Правилником је дефинисан квалитет ваздуха на основу добијених дуготрајних
(просечних) и краткотрајних (високих) вредности загађености ваздуха различитим
полутантима. Наведеним Правилником утврђене су загађујуће материје за које се
обавља систематско и континуално праћење, при чему је посебан акценат стављен на
типичне загађујуће материје.
На основу Закона о заштити животне средине, постројења која представљају извор
емисија и загађивања животне средине дужна су да, у складу са Законом, преко
надлежног органа, организације или овлашћене организације:

63

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аеродрома
Сребрно језеро у општини Велико Градиште

-

обављају мониторинг емисије;
обезбеђују метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објекте
од посебног интереса за Републику или јединицу локалне самоуправе;
учествују у трошковима мерења имисије у зони утицаја, по потреби; и
прате и друге утицаје своје активности на стање животне средине.

Загађивач мора да планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга
емисије, као и за друга мерења и праћења утицаја својих активности на животну
средину. Мерење емисије обезбеђује се на основу Правилника о граничним
вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података.
-

Мониторинг систем за контролу квалитета земљишта

Активности на мониторингу квалитета земљишта на простору у обухвату Плана
подразумевају праћење стања и промена у оквиру следећих параметара земљишта:
-

-

физичко-хемијске карактеристике (општи параметри: физичко хемијски
показатељи квалитета, микроелементи, тешки метали, специфични органски
полутанти: угљоводоници, пестициди),
микробиолошке карактеристике (садржај органске материје, укупан садржај
органског угљеника, садржај опасних и штетних материја, тешких метала,
минералних уља и др.).

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно вршити у континуитету дуги
низ година, на одређеним местима за које је утврђена евидентна угроженост параметара
стања животне средине.
Контролу квалитета земљишта потребно је спроводити у складу са Законом о заштити
животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09др.закон, 43/11-УС, 14/16 и 76/18) и Правилником о дозвољеним количинама опасних и
штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања
("Службени гласник РС", бр. 23/94).
-

Мониторинг воде

Мониторинг вода врши се у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени
гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС и 14/16 и 76/18),
Законом о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18),
Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Службени гласник
РС", бр. 74/11) и др. подзаконским актима.
Испитују се следећи параметри: температура воде, температура ваздуха (на терену),
боја, мирис, видљиве материје, pH, укупне суве материје, жарени остатак, губитак
жарењем, суспендоване материје, таложне материје, HPK, BPK5 (хомогенизован
узорак), BPK5 (филтриран узорак), амонијак, нитрати, уља (угљенотетрахлоридни
екстракт), сулфати, сулфиди, хлориди, гвожђе, феноли, детерџенти (као алкилбензол
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сулфонат), натријум, укупни фосфор, укупни азот, калијум, електропроводљивост и
беланчевине.
Подаци ових мерења треба да послуже за санацију стања, као и за информисање и
едукацију грађана из ове области.
-

Мониторинг буке

Ниво буке у животној средини се контролише системским мерењем буке које обезбеђује
општина, односно град. Мерење буке могу да обављају овлашћене стручне организације
у складу са Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини. Истим
Правилником прописани су највиши дозвољени нивои буке у насељеним и
ненасељеним подручјима.
Праћење нивоа буке неопходно је извршити у складу са Законом о заштити од буке у
животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10), Правилником о методама
мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Службени гласник РС", бр.
72/10) и др.подзаконским актима из ове области.
-

Мониторинг отпада

Мониторинг отпада треба вршити ради изналажења оптималних варијанти за решавање
санације насталог отпада.
У циљу правилног управљања отпадом неопходно је идентификовати све врсте
отпадних материја које ће се генерисати и класификовати према пореклу (опасан отпад,
комунални чврст отпад, индустријски отпад). Поступање са отпадним материјама треба
да буде у складу са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и осталим подзаконским актима.
-

Систем индикатора

Према Закону о заштити животне средине квалитет животне средине се дефинише као
скуп природних и створених вредности чији комплексни међусобни односи чине
окружење, односно простор и услове за живот, а као стање животне средине које се
исказује физичким, хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима.
Међутим, Закон не дефинише појам индикатора, па се у пракси индикатори појављују
са различитим тумачењима и применама. У Србији се најчешће индикаторима називају
подаци који се односе на квалитет ваздуха, воде и земљишта. Међутим, савремени
приступ Европске агенције за животну средину (European Environmental Agency, ЕЕА)3
заснива се на комплекснијем DPSIR (driving force-pressure-state-impact-response)
концепту, који узима у обзир све феномене у узрочно-последичном ланцу, укључујући и
3

EEA, Technical Report No25, Environmental Indicators: Typology and overview , (Copenhagen: EEA, 1999)
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реаговање на незадовољавајућа стања. Овај концепт подразумева активни однос према
променама у животној средини укључујући и друштвено-економске аспекте, који су
често покретачка снага (driving force) промена. На овај начин чисто «еколошки
индикатори» се укључују у систем индикатора «одрживог развоја».
У табели бр. 15 приказани су индикатори и надлежни органи за праћење стања животне
средине и елемената одрживог развоја у општини Велико Градиште, Браничевском
управном округу и Републици Србији.
Табела бр.15: Индикатори и надлежни органи за праћење стања животне средине
Ред.
бр.

Области праћења стања

Индикатори

Надлежни органи

1.

Управљање
ваздуха

квалитетом

1.1

Смањити ниво емисије штетних
Емисије честица SО2 и NО2
материја у ваздух

1.2

Број дана када је прекорачена
Смањити степен изложености
гранична вредност имисије
становништва загађеном ваздуху
(ГВИ) за чађ, SО2 и NО2

2.

Заштита од буке

3.

Управљање водама

3.1

Очувати и унапредити квалитет Петодневна
биолошка
Хидрометеоролошки завод
површинских и подземних вода потрошња кисеоника БПК5

3.2

Смањити ризик од поплава

4.

Заштита
земљишта

4.1

%
смањења
површина
Чување површина обрадивог
обрадивог
пољопривредног
пољопривредног земљишта
земљишта

4.2

Повећати површине под шумом

% повећања
шумом

4.3

Смањити контаминацију тла

% контаминираних површина

5.

Управљање отпадом

- - % отпада који се третира
- % отпада који се одлаже на Јавно комунално предузеће
санитарну депонију

6.

Климатске промене

6.1

Смањити
емисију
стаклене баште

6.2

Унапредити

и

Завод за заштиту здравља

Број
стамбених
објеката
Завод за заштиту здравља
угрожених од прекомерне буке

%
смањења
површина
Водопривредне организације
земљишта угрожених поплавама

коришћење

гасова

Одељење за инспекцијске послове

површина

Емисија СО2

енергетску %

смањења
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под

ЈП „Србијашуме“

Одељење
за
друштвене
делатности и локални економски
развој
потрошње Одељење

за

друштвене
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ефикасност
6.3

енергената

делатности и локални економски
Смањити
потрошњу % смањења потрошње угља и развој
необновљивих извора енергије
нафтних деривата

7.

Очување биодиверзитета
унапређење предела

8.

Заштита
баштине

9.

Насеља,
становништво
људско здравље

и

Број и површина заштићених
природних добара и предеоних Завод за заштиту природе
целина

културно-историјске Број и квалитет заштићених Завод за
непокретних културних добара културе

заштиту

споменика

и

- oчекивано трајање живота
новорођених,
- % становништва са приступом
здравље здравствено исправној води за
Завод за заштиту здравља
пиће,
- % становништва са приступом
објектима основне здравствене
заштите

9.1

Унапредити
становништва

9.2

Раст запослености

10.

Јачање
институционалне
способности за заштиту животне
средине

% запослених;
% незапослених

Одељење за локални економски
развој
Одељење за локални економски
развој – Служба за заштиту
животне средине

- Број развојних програма за
заштиту животне средине
- Број људи задужен за животну
средину у Општини,
- Број мерних тачака у системима
мониторинга

10.1

Унапредити службу за заштиту
животне средине и мониторинг

10.2

Унапредити информисање јавности Број информација о животној
по питањима животне средине
средини у средствима информисања
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7.3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА
Јединица локалне самоуправе – општина, стара се о заштити животне средине. У
надлежности општине је да припрема и доноси локалне програме коришћења и заштите
природних вредности, програме заштите животне средине, односно локалне акционе и
санационе планове.
Одредбама чланова 69. - 73. Закона о заштити животне средине прописане су
надлежности, права и обавезе републичких и локалних органа. Истовремено,
надлежности, права и обавезе су садржани и у одредбама Закона о управљању отпадом
(''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон). Главна обавеза из
наведних закона је у мерењу, односно загађивачи и установе које обављају мерење у
обавези су да спроводе одговарајуће активности на планском подручју.
Обавеза надлежних органа је да:
-

-

-

-

-

усвоји локалну регулативу (нормативна акта) из области контроле и мониторинга
стања животне средине; заштите постојећи биљни и животињски свет,
спровођењем планских решења заштите;
изради Програм за систематско праћење стања животне средине на територији
општине у складу са важећом законском регулативом;
обезбеди локације за постављање мерних станица и узимање узорака;
успостави мониторинг у границама Плана и формира локалну мониторску
мрежу;
ангажује овлашћену институцију која ће вршити континуална као и повремена
мерења, а податке добијене са мерних места доставити надлежном органу
локалне самоуправе;
надлежни орган је у обавези да податке добијене праћењем стања животне
средине на подручју Плана доставља Агенцији за заштиту животне средине на
прописан начин правовремено обезбеде услове за адекватан третман чврстог и
течног отпада;
спроводе све мере за спречавање евентуалних инцидентних ситуација у
саобраћају,на саобраћајницама (пре свега спречавање инцидената у транспорту и
претовару опасних материја, транспорту и претовару горива и сл.);
обезбеде спровођење инспекцијског надзора и спровођење закона.

Оператер сваког извора загађења у обавези је да:
-

надлежном органу достави податке о стационарном извору загађивања и свакој
његовој промени;
обезбеди редован мониторинг емисије и да о томе води евиденцију;
обезбеди континуална мерења емисије ако за то постоји обавеза самостално,
путем аутоматских уређаја за континуално мерење;
води евиденцију о обављеним континуалним мерењима са подацима о мерним
местима, резултатима и учесталости мерења и достави податке једном у три
месеца и достави мерења на годишњем нивоу у виду годишњег извештаја;
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-

-

-

обезбеди контролна мерења емисије преко овлашћених организација, ако мерења
емисије не обавља самостално;
обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног
(акредитованог) правног лица два пута годишње уколико не врши континуални
мониторинг, а податке достави надлежном органу;
испитују квалитет отпадних вода пре и после пречишћавања, да обезбеде
редовно функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода и да воде
дневник њиховог рада;
врше испитивање количине опасних и штетних материја у земљишту уколико
постоји могућност загађења земљишта.

Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације дужни
су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању
животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга имисије и
емисије, као и мерама упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност
за живот и здравље људи, у складу са Законом о заштити животне средине и другим
прописима. Такође, јавност има право приступа прописаним регистрима или
евиденцијама које садрже информације и податке у складу са овим законом.
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8. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Сврха стратешке процене утицаја на животну средину је благовремено и систематично
разматрање могућих утицаја на животну средину на стратешком нивоу планирања и
програмирања, на принципима одрживог рзавоја. Стратешка процена се у међународној
пракси афирмише доношењем EU Directive 2001/42/EC о процени утицаја на животну
средину планова и програма. Доношењем сета закона о заштити животне средине,
крајем 2004. године стратешка процена утицаја је уведена у домаћу праксу планирањa и
програмирања. С обзиром да је релативно кратак период у примени стратешке процене,
постоји низ проблема и ограничења, као и утврђивања оптималног методолошког
обрасца и приступа. У пракси су у примени 2 основна обрасца: (1) технички и (2)
планерски. Технички приступ у основи користи прилагођену методологију процена
утицаја пројеката, док се у планерском приступу претежно користе квалитативне –
експертске методе из разлога што су планови сложенији од пројеката, баве се
стратешким питањима и имају мање детаљних информација о животној средини,
заснивају на концепту одрживог развоја и обухватају друштвена и економска питања,
планирају се тзв ''непланабилни процеси'' који имају виши степен ентропије, тако да
није могуће применити математичке моделе у потпуности и са одговарајућим степеном
поузданости и учешће већег броја заинтересованих страна и јавности даје процесу
стратешке процене специфичан карактер, јер је потребно да се резултати на разумљив
начин представе разним друштвеним групама и другим учесницима у процесу израде и
доношења.
Схематски приказ односа стратешке процене утицаја и процене утицаја и нивоа одлучивања

Ранг процене утицаја

ПОЛИТИКА / СТРАТЕГИЈА
Л

А

Н

ПРОЈЕКАТ

СПУ/ПУ програма
ПУ пројекта

ц е н а

ПРОГРАМ

Стратешка процена утицаја

п р о

П

Стратешка процена утицаја - СПУ

Квалитативна / кваниттаитвна

Стратешки ниво

Ранг одлучивања

У том смислу, у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске методе као
што су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријумска анализа, просторна
анализа, SWOT анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета, анализа
ланца узрочно-последичних веза, процена повредивости, процена ризика, итд.
Заједничка техника различитих метода представљају матрице утицаја којима се
испитују промене које би изазвала имплементација плана и изабраних варијанти
(укључујући и ону да се план не примени). Матрице се формирају успостављањем
међусобних односа између циљева плана, планских решења и циљева стратрешке
процене са одговарајућим индикаторима. За потребе ове процене примењена је
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методологија процене која је развијана у домаћој пракси у протеклом периоду и која је
углавном у сагласности са новијим приступима и упутствима за израду стратешке
процене у Европској Унији 4, 5.
Процена је извршена коришћењем аналитичке методе стручног мишљења и поређења са
другим, сличним врстама утицаја на животну средину. Коришћене су опште научне
методе6, као и прилагођене методе, технике и модели за потребе обављања стратешких
процена. За прелиминарне процене могућих утицаја у аналитичком поступку,
коришћено је је Упутство ЕУ о процени утицаја пројеката на животну средину.
Општи методолошки поступак који је коришћен приликом израде ове стратешке
процене и припреме Извештаја о стратешкој процени састоји се из неколико општих
фаза и то:
(а)
(б)
(в)
(г)
(д)
(ђ)
(е)
(ж)

скрининг – дефинисања садржаја стратешке процене,
скопинг – дефинисања обима стратешке процене,
дефинисање кључних (битних) промена,
процена у ужем смислу,
предвиђање последица,
одређивање мера,
контрола и ревизија,
имплементација.

Опште тешкоће приликом израде стратешке процене могу се класификовати у неколико
група и то:
(а) организационо - управљачке тешкоће – не постоји потпуни институционални оквир
надлежан за послове заштите животне средине, што за последицу има да не постоји
организован систем мерења и мониторинга;
(б) информационо-аналитичке – непостојање информационог система о животној
средини на локалном нивоу, што је представљало отежавајућу околност у оцени стања
животне средине;
(в) материјално – финансијске који се огледа у чињеници да се у планско подручје нису
издвајала неопходна финансијска средства у циљу одрживог развоја подручја.

4

A Practical Guide tothe Strategic EnvironmentalAssessment Directive, Office of the Deputy Prime Minister,
London,UK,September 2005
5
James E., O. Venn, P. Tomilson, Review of Predictive Techniques for the Aggregates Planning Sector, TRL
Limited, Berkshire,UK,March 2004
6
Методе анализе и синтезе, индукција и дедукције, компаративни метод, историјски метод, картографски
метод.
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9. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА
Члан 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће
заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење у року од 30
дана. Пре упућивања захтева за добијање сагласности на извештај о стратешкој
процени, орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће јавности у разматрању
извештаја о стратешкој процени (члан 19). Орган надлежан за припрему плана
обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину извештаја и достављање
мишљења, као и времену и месту одржавања јавне расправе у складу са законом којим
се уређује поступак доношења плана.
Учешће надлежних органа и организација обезбеђује се писменим путем и путем
презентација и консултација у свим фазама израде и разматрања стратешке процене.
Учешће заинтересоване јавности и невладиних организација обезбеђује се путем
средстава јавног информисања и у оквиру јавног излагања Плана детаљне регулације.
Орган надлежан за припрему плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа
и организација и јавности који садржи сва мишљења о СПУ, као и мишљења
изјављених у току јавног увида и јавне расправе о плану. Извештај о СПУ доставља се
заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи органу надлежном за
заштиту животне средине на оцењивање. Оцењивање се врши према критеријумима из
Прилога II Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. На основу ове
оцене орган надлежан за заштиту животне средине даје своју сагласност на извештај о
СПУ у року од 30 дана од дана пријема захтева за оцењивање. После прикупљања и
обраде свих мишљења орган надлежан за припрему плана доставља Нацрт Плана
детаљне регулације заједно са извештајем о СПУ надлежном органу на одлучивање.
План дет.регулације (ПДР)

Стратешка процена утицаја (СПУ)

Нацрт ПДР

Извештај о СПУ (ИСПУ)

Стручна контрола ПДР

Стручна контрола ИСПУ +
Мишљење органа и организација

Јавни увид ПДР

Учешће јавности

Извештај о јавном увиду

Извештај о учешћу надлежних органа и
јавности

Оцена извештаја о СПУ

Доношење ПДР

Сагласност на извештај о СПУ
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10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Закључци о израђеној стратешкој процени представљају сажетак информација датих у
свим претходним поглављима.
Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који треба да интегрише
циљеве и принципе одрживог развоја у плановима, уважавајући при томе потребу да се
избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину и на здравље и добробит
становништва.
Значај стратешке процене утицаја на животну средину, поред осталог, огледа се у томе
што:
-

се заснива на начелима одрживог развоја, предострожности, интегралности и
учешћа јавности,
обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте,
утврђује одговарајући контекст за процену утицаја конкретних пројеката,
укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују
детаљније истраживање.

Стратешком проценом утицаја за План детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро
анализирано је постојеће стање животне средине у оквиру планског подручја, значај и
карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и
проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих
значајних утицаја Плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене. У
том процесу доминантно је примењен планерски приступ који сагледава трендове и
сценарије развоја, а не бави се појединачним пројектима и објектима што је
карактеристично за технички приступ, односно израду процене утицаја за појединачне
објекте. Изузетак је направљен код планских решења која се односе на пројекте/објекте
за које је процењено да имају стратешки значајан утицај на подручју плана и која су у
оквиру СПУ посебно анализирана и вреднована.
Примењени методолошки приступ СПУ базиран је на дефинисању циљева и индикатора
одрживог развоја и вешекритеријумској квалитативној евалуацији планских решења у
односу на дефинисане циљеве СПУ. У том конктексту посебно је значајно нагластити
да је СПУ најзначајнији инструмент у реализацији начела и циљева одрживог развој у
процесу планирања. То значи да се СПУ није бавила искључиво заштитом животне
средине (мада је генерално фаворизује), већ и економским и друштвеним (социјалним)
аспектом развоја, па су и сами циљеви СПУ дефинисани у том контексту.
У оквиру СПУ дефинисано је 17 циљева одрживог развоја и 22 индикатора за оцену
одрживости Плана. Избор индикатора извршен је из основног сета индикатора
одрживог развоја УН и прилагођен потребама израде планског документа. Овај сет
индикатора базиран је на принципу идентификовања ''узрока'' и ''последица'' и на
дефинисању ''одговора'' којим би се проблеми у животној средини минимизирали. У
процес вишекритеријумске евалуације укљученo je 8 стратешки важна планска решења
која су вреднована по основу следећих критеријума:
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-

величине утицаја,
просторних размера могућих утицаја,
вероватноће утицаја и
времену трајања утицаја.

Формиране су матрице у којима је извршена вишекритеријусмка евалуација одабраних
планских решења у односу на дефинисане циљеве/индикаторе и критеријуме за оцену
утицаја, а резултати матрица приказани су графиконима за свако појединачно планско
решење. Након тога је извршена процена могућих кумулативних и синергетских
ефеката планских решења у односу на области стратешке процене.
Резултати евалуације указују на следеће значајне утицаје:
-

-

-

-

развој аеродрома имаће јак позитиван утицај на економски развој читавог
региона. Овај утицај умногоме превазилази оквире предметног Плана, а
оствариће допринос у развоју туризма и, индиректно, у развоју других
привредних грана;
изградња и предтретман отпадних и атмосферских вода допринеће заштити
подземних и површинских вода и земљишта што ће директно утицати на
здравље становништва;
интегрални приступ заштити животне средине допринео је да се смернице за
заштиту животне средине имплементирају у сва секторска планска решења чиме
се иницијално остварује позитиван утицај на основне чиниоце животне средине
и овакви позитивни утицаји су вишеструки;
повећање авио операција (броја полетања и слетања) током времена ће доводити
до минималног повећања амбијенталне буке и у синергији са друмским
саобраћајем до повећаног загађења ваздуха.

Осим изузетно јаког позитивног утицаја на економски развој региона, остали утицаји
плана (позитивни и негативни) оцењени су као утицаји локалног карактера и они неће у
значајној мери бити изражени ван граница планског подручја.
Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима који неће оптеретити
капацитет простора, а могући негативни ефекти планских решења максимално
умањили, дефинисане су планске смернице и мере заштите које је потребно спроводити
у циљу спречавања и ограничавања негативних утицаја Плана на животну средину. Као
инструмент за праћење реализације планираних активности и стања животне средине
дефинисан је систем праћења стања (мониторинг).
Извесно је да сваки развој, па и одрживи, подразумева одређене промене у животној
средини што је и у конкретном случају потврђено. Међутим, резимирајући све
наведено, као и резултате процене утицаја Плана на животну средину и елементе
одрживог развоја, закључак Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину је да су План и СПУ анализирали могуће утицаје планираних намена и
предвидели потребне мере како би планиране активности имале што мањи утицај на
квалитет животне средине што је, свакако, у функцији реализације циљева одрживог
развоја на предметном простору.
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- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 95/18 др.закон);
- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 10/13);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 36/09, 88/10);
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гласник СРС” бр. 44/77, 45/85, 18/89 и „Сл. гласник РС” бр. 53/93, 67/93, 48/94,
101/05 и 54/15);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр 101/05, 91/15 I
113/17);
- Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09);
- Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09);
- Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”, бр. 69/05);
- Уредба о класификацији вода (''Сл. гласник СРС'', број. 5/68);
- Уредба о еколошкој мрежи (''Службени гласник РС'', број 102/10);
- Уредба о режимима заштите (''Службени гласник РС'', број 31/12)
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени
гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13);
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Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух
("Службени гласник РС", бр. 71/10);
Уредба о одређивању зона и агломерација ("Службени гласник РС", бр. 58/11 и
98/12); -Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и
критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за
пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада,
поступању са остатком након спаљивања ("Службени гласник РС", бр. 102/10)
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ", бр.
42/98 и 44/99);
Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Службени
гласник РС", бр. 50/12);
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени
гласник РС“, број 111/15);
Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за
оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду
ремедијационих програма ("Службени гласник РС", бр. 88/10 и 30/18 др.Уредба).
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40

Број 12

01. октобар 2019. године

Ha основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број
72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон) и члана 40. Статута
Општине Велико Градиште ("Службени гласник општине Велико Градиште", број 2/2019). на предлог
Комисије за планове општине Велико Градиште, Скупштина општине Велико Градиште на 26. седници
одржаној 30.09.2019. године доноси
Одлуку о изради Плана детаљне регулације
аеродрома Сребрно Језеро у општини Велико Градиште
Члан 1.
Ha основу ове одлуке израдиће се План детаљне регулације аеродрома Сребрно Језеро у Великом Градишту
(у даљем тексту План детаљне регулације).
Члан 2.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације:
- Просторни план Републике Србије 2010-2014-2021 (''Службени гласник РС'', бр. 88/2010)
- Просторни план општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'', бр.
2/2011).
Члан 3.
Оријентациона граница плана садржи зоне Х1, Х2 и Х3 приказане у графичком прилогу ове Одлуке,
односно зоне рекреативног пејзажног уређења и шумског комплекса Бели Багрем који више није потребан
за изградњу голф терена и раније планиран начин коришћења, али на којем је могуће изградити аеродром
са својим садржајима.
Орјентациони обухват грађевинског земљишта комплекса аеродрома је око 120ха.
Коначни обухват и граница плана одредиће се кроз фазу раног јавног увида, односно кроз израду и стручну
контролу нацрта плана, а у складу са опредељењем за оптималан положај, смер, дужину, сигурност и
карактеристике полетнo слетних стаза, повезивање са државним путем, као и одређивања других
параметара од утицаја на функционалност аеродрома и његову еколошку одрживост у односу са
окружењем.
Члан 4.
Доношењем овог Плана детаљне регулације, ставља се ван снаге План детаљне регулације полетно слетне
авио стазе са пратећим садржајима.
Члан 5.
У циљу израде плана, надлежни орган за послове државног премера и катастра обезбедиће скениране и
уступиће општини постојеће копије аналогних катастарских подлога са вертикалном представом терена,
као и постојећи катастар подземних водова и орто-фото снимке, без накнаде сем за трошкове скенирања.
Члан 6.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење
простора и изградњу објеката у фази израде плана, дужни су да по захтеву носиоца израде плана, у року од
15 дана, доставе све тражене податке, без накнаде.
Члан 7.
План детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијских
услова и израду урбанистичко-техничких докумената за укупан обухват плана.
Члан 8.
Планиране претежне намене површина у обухвату плана су: писте полетно слетних стаза, приступне
саобраћајнице, административне зграде, радионице, сервиси и хангари, саобраћајнице које би повезале
комплекс аеродрома и државни пут, као и потребни пратећи садржаји, а на преосталим слободним
површинама ван заштићене зоне стаза која би била под посебним режимом коришћења, могући су и
заштитно зеленило и мања подручја за рекреативно партерно и пејзажно уређење.
Члан 9.
План ће бити у форми и са садржајем у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'', број: 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
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42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019 – др. закон).
Обрађивач Плана биће одређен у поступку спроведеном пo посебном Закону.
Фазе израде плана су: 1) планско решење за рани јавни увид, 2) нацрт плана за стручну контролу, 3)
планско решење за јавни увид, 4) предлог плана за усвајање и 5) елаборат донетог плана.
Елаборат сваке фазе израде плана од 1) до 4) израдиће се у два примерка у аналогном облику, у осам
примерака у дигиталном облику и у једном несавијеном и неупакованом примерку у аналогном облику.
Елаборат донетог плана израдиће се у четири примерка у аналогном облику и у осам примерака у
дигиталном облику.
Члан 10.
Рок за припрему планског решења за излагање плана на рани јавни увид са предлогом границе планског
обухвата je 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке и почетка израде плана.
Рок за израду нацрта плана je 90 дана од завршетка раног јавног увида и извештаја Комисије за планове.
Рок за поступање по закључцима Комисије за планове и достављање нацрта плана за јавни увид је 30 дана
од добијања извештаја Комисије за планове о извршеној стручној контроли плана.
Рок за израду предлога плана je 30 дана од завршетка јавног увида и извештаја Комисије за планове.
Члан 11.
Средства за израду плана обезбедиће се од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, а у зависности од оцене оправданости финансирања израде плана и из донација и других
фондова.
За процењен обухват плана оријентациона процена потребних средстава је око 5.000.000,00 динара.
Члан 12.
Подаци о начину излагања нацрта плана на рани јавни увид и јавни увид, као и о трајању јавног увида,
огласиће се у средствима ипформисања и у иформативном гласилу општине Велико Градиште.
Члан 13.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник
Републике Србије” бр. 135/04, 88/10), за потребе израде Плана приступа се изради стратешке процене
утицаја планираних намена на животну средину.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у "Службеном гласнику општине Велико
Градиште".

Број: 353-396/2019-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Божидар Грујић,с.р.
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ ОДЛУКЕ

Подела на зоне према ППО и обухват шире оријентационе границе плана детаљне регулације у оквиру које
ће се одредити коначна граница плана, у складу са опредељењем за оптималан положај, смер, дужину,
сигурност и карактеристике полетно слетне стазе, као и одређивања других параметара од утицаја на
функционалност аеродрома и његову еколошку одрживост у односу са окружењем.

Обухват грађевинског земљишта будућег аеродрома са могућим решењем за приступну саобраћајницу.

