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00. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  
 
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. 
 
Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко - бициклистичке стазе дуж обале 
Дунава и Сребрног Језера у општини Велико Градиште, је процес који ће обезбедити: 

 приказ утицаја планираних намена, целина, зона, објеката, функција, садржаја и 
планиране линијске и комуналне инфраструктуре на стање и вредности животне 
средине на подручју Плана детаљне регулације 

 имплементацију обавезујућих еколошких смерница у План детаљне регулације и 
 примену смерница и мера заштите животне средине у поступку имплементације 

Плана. 
 
 

1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ 

 
1.1. ПОВОД ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

Применом Стратешке процене утицаја у планирању, отвара се простор за сагледавање 
насталих промена у простору и уважавање потреба предметне средине. 
 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину представља саставни део 
документације која се прилаже уз план или програм надлежном органу. Израда Стратешке 
процене утицаја на животну средину се одвија у 3 фазе. Прва фаза представља доношење 
Одлуке о потреби израде Стратешке процене утицаја на животну средину, након чега се 
приступа њеној изради а након тога следи трећа фаза, фаза давања сагласности на 
Извештај. Носилац израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну је 
ИНФОПЛАН д.о.о. из Аранђеловца, на основу Измене и допуне одлуке о изради Плана 
детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко - бициклистичке 
стазе дуж обале Дунава и Сребрног Језера у општини Велико Градиште, број  353-185/2018-
01-1 од 11.06.2018.године, у складу са Мишљењем надлежног органа, што је и повод за 
израду плана. Процедура израде Извештаја прати процедуру доношења Плана детаљне 
регулације, што пружа могућност ефикаснијег утицаја на планско решење и благовременог 
достављања евентуалних примедби у циљу унапређења и заштите животне средине. 

 

1.2. ПРЕДМЕТ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину описује процењени утицај 
реализације планског решења на животну средину датог подручја, са посебним освртом на: 
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постојеће стање животне средине на територији обухваћеном Планом у мери у којој су 
подаци били доступни, значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних и 
постојећих садржаја на микро и макро локацију, са посебним освртом на мере предвиђење 
за смањење или ублажавање негативних последица планиране изградње на животну 
средину и програм мониторинга стања животне средине у току спровођења Плана. 
Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који треба да интегрише циљеве и 
принципе одрживог развоја, а да се тиме избегну или ограниче негативни утицаји на животну 
средину и на здравље и добробит локалног становништва. 
 
 
1.3. ПОДРУЧЈЕ ОБУХВАТА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

Подручје обухвата стратешке процене је простор обухваћен границом Плана, као и 
непосредно окружење, односно, подручје које представља процењену зону утицаја 
планираних објеката на животну средину. Предметно подручје налази се на територији 
општине Велико Градиште, а површина обухваћена Планом детаљне регулације износи око 
6.54 ha. 

 

1.4. РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ  

Сходно одредбама чл.5 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр. 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је 
донео Решење о изради стратешке процене утицаја имајући у виду територију Плана, 
планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени 
прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, односно да предметни 
план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката. 

Разлог за израду стратешке процене је идентификација утицаја на животну средину 
одређених постојећих садржаја у оквиру граница плана, као и оних који могу настати као 
последица изградње и експлоатације планираних садржаја, и предлог мера за спречавање и 
ограничавање очекиваних негативних утицаја.  

 

1.5. ПРАВНИ ОСНОВ  

Стратешка процена се ради на основу: 

 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-
одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон); 

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

 Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09); 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/12-УС,132/14 и 145/14, 83/18, 31/18 и 37/19); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког 
пута и пешачко - бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног Језера у општини 
Велико Градиште коју је донела Скупштина општине Велико Градиште на седници 
одржаној 18.12.2017.године (бр. oдлуке: 353-375/2017-1-1)  

 Измене и допуне одлуке о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног 
коридора туристичког пута и пешачко - бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног 
Језера у општини Велико Градиште, број  353-185/2018-01-1 од 11.06.2018.године 
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1.6. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације инфрастуктурног коридора туристичког 
пута и пешачко - бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера  у општини 
Велико Градиште - деоница Плана детаљне регулације Рам – Затоње са Извештајем о 
стратешкој процени утицаја на животну средину су: 

 Просторни план Републике Србије 2010-2014-2021 (''Службени гласник РС'', бр. 
88/2010) 

 Просторни план општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“, 
бр. 2/2011) 

 
 

2. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ЦИЉЕВА ПЛАНА 

 
2.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 

Граница обухвата Плана је урађена и приказана на свим графичким прилозима. Оквирна 
граница обухвата Плана представља простор намењен за бициклистичку стазу који спаја 
место Рам са местом Затоње.  

 
У обухвату Плана налазе се делови к.п.бр. 1950/1, 4083/4, 4083/3, 4083/5, 4103, 4084, 4707, 
5347, 1049, 96, 212, 209, 516, 538, 1591, 1590, 21, 206, 182, 509, 545, 547, 621, 1047, 1053, 
1579, 1621, 1698, 1690, 103, 97, 504/2, 504/1, 208, 507, 185, 183, 587, 588, 620, 1063, 1050, 22, 
484, 498, 508, 538, 1052, 1048/1, 1051/1, 1653, 1652, 205, 517, 191, 585, 180, 181, 192, 213, 
211, 542, 539, 589, 5352, 628, 1728, 1578, 619/1, 590, 586, 598, 205 К.о. Затоње, делови к.п. 
бр. 204/3, 236, 220, 225, 233, 1, 224/5, 234/1, 235/1, 224/8, 215/1, 223 К.о. Рам, као и целе к.п. 
бр. 544 и 5358 К.о. Затоње.    

 
Површина обухвата плана износи око 6,54 ha. 
 
 
2.2. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА 

Садржај Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко 
- бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног Језера у општини Велико Градиште 
урађен је у складу са одредбама и методологијом Закон о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/12-
УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19); Састоји се из 1. Опште документације, 2. 
Текстуалног дела који чине ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА И ПЛАСКИ ДЕО, СМЕРНИЦЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА и 3. Графичког дела плана. 
 
Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање планског основа за уређење и 
коришћење простора намењеног за изградњу деоница намењених мешовитом саобраћају и 
пешачко-бициклистичке стазе, дефинисање површина јавне намене, дефинисање траса за 
енергетску, техничку, комуналну и другу инфраструктуру, утврђивање намене простора у 
границама планског подручја, као и правила за коришћење, уређење и заштиту простора и 
изградњу у граници Плана детаљне регулације. 

 
Основни циљеви организације, уређења и изградње овог простора су : 

 изградња пешачко-бициклистичке стазе и деоница намењених мешовитом 
саобраћају; 

  дефинисање јавног интереса, пре свега у погледу реализације комплетне 
саобраћајне инфраструктуре (одговарајућа ширина коловоза, пешачке, 
бициклистичке стазе, банкине, берме, риголе) чиме би се повећала  атрактивност 
простора; 
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 стварање правног основа за решавање имовинско-правних основа и  пројектовање  
пута; 

  сагледавање постојеће инфраструктуре и дефинисање прикључења на исту; 
  заустављање деградације простора и његова ревитализација;  
  дефинисање могућности парцелације и препарцелације. 

 
 
2.3. ПОСТОЈЕЋА И ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 

Планско подручје се налази непосредо уз десну обала Дунава, простире се од Рама до 
Затоња, оријентационе дужине девет километара. Западна граница Плана обухвата почетну 
стационажу државног пута IIБ реда, број 373 (Рам-Тополовник). Јужна граница планског 
подручја обухвата део насеља Затоње (Кардељева улица), у непосредној близини деонице 
државног пута IIБ реда, број 373. 

У границама планског обухвата налазе се некатегорисани путеви у зони и Рама и 
Затоња. Ови некатегорисани путеви су међусобно повезани сервисним путем, Сервисни пут 
је просечне ширине око 3,0 m, са несавременом коловозном конструкцијом (земљани пут, са 
колотразима насутим невезаним каменим материјалом).  

 
Евидентирани су стамбени објекти постављени на парцелама водног земљишта. Као и 
мерна станица у фунцији и за потребе ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап, на парцели 234/1 КО 
Рам. Коридором планираног пута, обухваћени су  делови парцела водног, шумског, 
неизграђеног земљиште, површине јавних намена (путно земљиште, месна заједница, 
гробље), становање, каменолом. 

 
Планираним решењем планирана је бициклистичко-пешачка стаза и деонице намењене 

мешовитом саобраћају са непосредним прикључком на државни пут IIБ реда, број 373, у 
насељу Рам, односно посредним прикључком у насељу Затоње, инфраструктурно опремање 
простора и заштита водног земљишта и животне средине. 
 
Табела 1 - Табела биланса површина  

          Намена површина  

Постојећа 
намена 

 
Планирана намена 

a 
 

a % 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ   

Површине јавне намене   

1 Путно земљиште 246.31 648.84 
 

99.21 

2 Месна заједница 0.25 / 
 

3 Гробље 0.52 / 
 

4 
Инфраструктурне 
површине и објекти 

/ 
0.75 0.12 

Површине остале намене 

1 Становање 6.78 
 
/ 

 

- 

2 Услужне делатности 0.66 0.66 0.10 

3 Каменолом 3.13 / 
 

4 Неизграђено земљиште 102.22 / 
 

Остало земљиште у грађевинском подручју   

1 Водно земљиште / 3.75 0.57 
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ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ 

1 Шумско земљиште 117.51 
 
/ 
 

 
 

- 

2 Водно земљиште 176.62 / 
 

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ 

Укупно 654.00 
 

654.00 
 

100 
 

 
 
План детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко - 
бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног Језера у општини Велико Градиште- 
деоница Плана детаљне регулације Рам – Затоње доноси се као дугорочни документ за 
период до 2029. године, с првом фазом и приоритетима реализације планских решења до 
2024.  
 

 
2.4. ХИЈЕРАРХИЈСКИ ОДНОС СА ДРУГИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА 

 
2.4.1. Извод из Просторног плана Републике Србије 2010-2014-2021 (''Службени 

гласник РС'', бр. 88/2010) 

 
3.1.5. Просторни развој туризма и однос према заштити 
 

Основни циљ просторног развоја туризма је просторно-еколошка подршка остваривању 
концепта одрживог развоја туризма, компромисним интегрисањем принципа и стратешких, 
планских и програмских докумената развоја туризма, заштите и уређења туристичких 
простора, уз оптимално задовољавање социјалних, економских, просторно-еколошких и 
културних потреба националног и локалног нивоа, интереса тржишта и услова 
прекограничне и међународне сарадње. 
 
3.2.2. Путна мрежа и објекти 

 
Приказом оцене стања и постојећих проблема обухваћени су путна мрежа, саобраћајна 

инфраструктура, саобраћајни објекти и активности праћења развоја и управљања путним 
саобраћајем. 
Непостојање трасираних и сигнализацијом опремљених бициклистичких стаза, ван градских 
центара, последица је недовољне валоризације бициклистичког саобраћаја, као облика 
могућег развоја регионалних веза, на ужем и ширем нивоу. 
 

Стратешки приоритети - пројекти са периодом реализације до 2014. године: 

- израда одговарајуће студије којом ће се дефинисати бициклистичке руте на читавом 
подручју Републике Србије (основним правцем север-југ и бочним везама) и систем центара 
развоја бициклизма у циљу остваривања међудржавне сарадње (руте 6 и 11 ЕуроВело - 
европска мрежа бициклистичких рута), уз то градови ће обезбедити услове за кретање 
бицикала. 
 
 

2.4.2. Извод из Просторног плана Општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 2/2011) 

 
1.2.4. Концепција, пропозиције и планска решења по областима 
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Мрежа насеља и подела на зоне 
 
Концептом плана просторна целина општине Велико Градиште је у функционалном и 

програмском смислу дефинисана као интегрална целина три зоне: 

 
ПОДУНАВСКА ЗОНА – атари насеља уз Дунав: Рам, Затоње, Острово, Пожежена, Кусиће и 
само Велико Градиште као општински центар, са Сребрним Језером и насељем Бели 
Багрем. 

ПОДЗОНА ЦЕНТАР ОПШТИНЕ 
ПОДЗОНА ТУРИСТИЧКИХ КОМПЛЕКСА БЕЛИ БАГРЕМ 

МАИЛОВАЧКА ЗОНА 
СРЕДЊЕВСКО-ЉУБИЊСКА ЗОНА 
 
Основна планска решења по зонама и намене површина 
1. ПОДУНАВСКА ЗОНА 

 реконструисати општински туристички пут уз Дунав, од Рама ка Затоњу (дужине око 9 
km) и потенцирати развојни правац општине уз Дунав; 

 изградити пешачко-бициклистичку стазу уз „туристички“ пут од Рама до Затоња, од 
Затоња преко Острова до градског подручја Великог Градишта; изградити 

 пешачко-бициклистичку стазу уз Сребрно језеро од Затоња преко Кисиљева према 
Тополовику као везу са трасом бициклистичке руте која се протеже уз државни пут 
I реда М-25.1; 

 афирмација тачака развоја у смислу туризма (Рам, приобални појас, Затоње, 
Острово) и континуалне туристичке зоне уз Дунав на потезу Затоње – Рам 

 развити подручје Затоње, Горице и Рама као значајно туристичко подручје са важним 
туристичким насељима и зоном викенд кућа, 

 модернизација (асфалтирање) макадамских путева према динамици и у складу са 
могућностима Општине 

1.1 ПОДЗОНА ЦЕНТАР - НАСЕЉЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
1.1.1 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
Велико Градиште има све одлике административног и привредног центра општине. 
Основни циљеви просторног развоја у зони насеља Велико Градиште: 
 

 изградња пешачко бициклистичке стазе кроз градско подручје уз обалу Дунава до 
ушћа Пека у Дунав и у наставку уз леву обалу Пека (према Плану генералне 
регулације). Изградњом ове стазе оствариће се континуитет у кретању од насеља 
Рам до ушћа Пека у Дунав, а истовремено, ова бициклистичка стаза представља део 
европске бициклистичке руте (Еуровело 6, деоница: Рам – Сребрно језеро –  Велико 
Градиште – Голубац – Доњи Милановац); 
 

 
Саобраћај 
Елементи концепције развоја саобраћајне инфраструктуре који се у наредном периоду 
морају остварити, а на основу анализе стања и сагледавања саобраћајних потенцијала 
општине Велико Градиште, су: 

 За основни вид саобраћаја на територији општине - друмски саобраћај - обезбедити 
услове за развој и модернизацију, како би се у будућности створили услови за 
побољшање ефикасности остварења транспортног рада и постигли оптимални 
економски ефекти 

 Повећање квалитета саобраћајних услуга и повећање сигурности и безбедности свих 
учесника у саобраћају применом одговарајућих мера у области техничког регулисања 
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саобраћаја (саобраћајна сигнализација, видео мониторинг, саобраћајна и комунална 
полиција). 

 На локалном, општинском нивоу, обезбедити добре саобраћајне везе са свим 
насељима, као и потенцијално атрактивним туристичким локалитетима и стварати 
услове за безбедно одвијање јавног превоза путника на територији општине кроз 
изградњу адекватних стајалишта 

 У насељима стимулисати „еколошки чисте“ видова саобраћаја – немоторна кретања 
(пешачка кретања, бициклистички саобраћај) кроз изградњу инфраструктуре, ради 
подстицања развоја еколошког начина живота. 

 
2.4. Планска решења и урбанистички услови за површине, објекте и мреже 
саобраћајне и друге инфраструктуре 

 
Мрежа општинских путева 

 
Када је у питању планирање развоја општинске путне мреже треба узети у обзир значај и 
техничко стање постојећих општинских путева, планирани развој мреже насеља и њихових 
центара, стање и развој привредних капацитета општине Велико Градиште у целини, као и 
циљеве развоја саобраћаја у општини и њеном непосредном окружењу. Осим тога, при 
планирању траса нових општинских путева, треба тежити да се у што већој мери искористе 
трасе постојећих некатегорисаних путева. 
 
Планом је предвиђена изградња, реконструкција и модернизација мреже општинских путева: 

 реконструкција / доградња постојећег некатегорисаног пута уз обалу Дунава, од 
насеља Рам до насеља Затоње оријентационе дужине око 9 km; 

 укупна дужина планираних пешачко-бициклистичких стаза на територији општине 
износи око 29 km, препоручена ширина износи 5 m (траке за бициклисте 2x1,5 m, 2m 
за пешаке) а детаљи ће бити утврђени кроз разраду планско-пројектне документације 
у складу са условима на терену. 
 
 

Пешачко - бициклистичке стазе 
 
Имајући у виду атрактивност подручја, планове развоја туризма на територији општине, 
погодну конфигурацију терена, као и чињеницу да кроз подручје Општине пролази 
међународна бициклистичка рута (Еуровело 6), Планом је предвиђена изградња следећих 
пешачко бициклистичких стаза: 

 пешачко-бициклистичка стаза уз општински („туристички“) пут од Рама до Затоња, од 
Затоња преко Острова до градског подручја Великог Градишта; 
 

 

2.5. РАЗМАТРАЊА ПИТАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Основна подела чиниоца је на природне и антропогене који се анализирају у 
зависности од измењености изучаване средине. Чиниоци/фактори животне средине чине 
појединачне или групу параметара који одређују својства елемената животне средине. 
Чиниоци животне средине се користе у аналитичком поступку и процени утицаја, и то се 
користе углавном приликом процена утицаја у урбанизованим срединама, односно у 
случајевима када се ради о делимично или пак потпуно промењеном екосистему. Предметно 
планско подручје налази се у измењеном стању услед антропогеног утицаја. С тим у вези, 
приликом избора индикатора, дефинисања циљева извршена је анализа чиниоца животне 
средине.  

 



Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације инфрастуктурног коридора туристичког пута и пешачко - 

бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште 
- деоница Плана детаљне регулације Рам - Затоње 

 

''И Н Ф О П Л А Н''  д.о.о.    А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 11 

Уобичајен методолошки поступак је да се и при најмањим антропогеним утицајима 
анализирају сви чиниоци у зависности од расположивих података. Од природних чиниоца 
посебно се издвајају микроклиматски, орографски и едафски, док се од антропогених 
чиниоца издвајају концентрације идентификованих полутаната у елементима животне 
средине (ваздух, вода, земљиште) као и нивоа буке.  

 
У циљу одређивања питања и проблема који су у плану значајни са аспекта заштите 

животне средине, извршена је класификација општих питања и проблема од значаја, који су 

распоређени у 10 група1, и појединачно су разрађени, и то: 

• Могуће физичке промене изазване изградњом и радом објеката на планском подручју 

• Коришћење природних ресурса у току изградње или рада објеката на планском подручју  

• Коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производња штетних материја 

• Могућност стварања отпада током изградње или рада објеката на планском подручју 

• Могућност загађења ваздуха, посебно опасним или токсичним материјама 

• Могућност појаве буке и вибрација, светлосног, топлотног или електромагнетног 

зрачења 

• Могућност загађења земљишта,  површинских и подземних вода 

• Могућност акцидената током изградње или рада објеката 

• Могуће социјалне промене (демографске, традиционални начин живота, запосленост) 

• Други фактори од значаја за заштиту животне средине 

 

 

Табела 2.  Општа питања и проблеми заштите животне средине у Плану 

Активности у плану 
постоји 

не постоји 
коментар 

Могуће физичке 

промене изазване 

изградњом и радом 

објеката на 

планском подручју 

ДА 

Физичке промене односе се на изградњу објеката у 

складу са условима заштите, тако да уколико се 

планска решења и услови заштите доследно спроводе, 

могући су мањи утицаји на самом извору и то претежно 

позитивног карактера, јер ће допринети да планско 

подручје добије препознатљивост, изградњом 

турстичког пута и пешачко-бициклистичке стазе доћи 

ће до изражаја туристички потенцијал овог краја 

Коришћење 

природних ресурса у 

току изградње или 

рада објеката на 

планском подручју 

ДА / НЕ 

Планом није експлицитно предвиђено коришћење 

других природних материјала, али је сасвим реално 

очекивати да ће се у будућој изградњи користити 

природни материјали у складу са традиционалном 

архитектуром. Може се закључити да је на овај начин 

посредно предвиђено коришћење природних 

материјала (дрво и камен) за грађење као и 

архитектонско обликовање предела. Природни 

материјали су претежно аутохтоног карактера. 

Коришћење, 

складиштење, 

транспорт, 

руковање или 

производња 

штетних материја 

НЕ 

На планском подручју нису планиране активности 

којим би се производиле штетне материје. Такође, није 

предвиђено коришћење, транспорт штетних материја, 

као и руковање или евентуално складиштење 

токсичних материја.  

Могућност 

стварања отпада 

током изградње или 

ДА 

Експлоатацијом пута и стазе,дуж читаве стазе очекује 

се продукција отпада који уз адекватно управљање 

неће представљати оптерећење за животну средину, 

                                                 
1
 Прилагођено према: Guidance on EIA – Sreening, 2001 
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рада објеката на 

планском подручју 

јер се овај отпад у највећој мери рециклира.  

Могућност 

загађења ваздуха, 

посебно опасним или 

токсичним 

материјама 

НЕ 

Не очекује се загађење ваздуха јер је траса планског 
обухвата превасходно намењена пешачко-
бициклистичком саобраћају. У делу где је заступљен 
мешовити саобраћај услед малог броја возила не 
очекује се приметно  загађење.  
 

Могућност појаве 

буке и вибрација, 

светлосног, 

топлотног или 

електромагнетног 

зрачења 

ДЕЛИМИЧНО 

Планиране интервенције на саобраћајној 
инфраструктури имају за циљ подизање нивоа 
приступачности и опслуживања планираних намена 
посматраног подручја, повећање френквентности 
саобраћаја, што за последицу може имати повећани 
ниво буке.  
Мања електромагнетна зрачења, у складу са 
дозвољеним вредностима, су могућа на самом извору 
електроенергетске инфраструктуре. 
 

Могућност 

загађења 

земљишта, 

површинских и 

подземних вода 

НЕ 

Планом нису предвиђена решења која би имала 

негативан утицај на земљиште као ни на површинске и 

подземне воде 

Могућност 

акцидената током 

изградње или рада 

објеката 

ДЕЛИМИЧНО 

Могући су акциденти на самом извору, који немају 

значаја за живтону средину, али могу угрозити живот и 

здравље непосредних извршилаца, при изградњи 

објеката. Применом мера заштите на раду се могуће 

акциденталне ситуације спречавају и вероватноћа 

њиховог јављања се своди на минимум.  

Могуће социјалне 

промене 

(демографске, 

традиционални 

начин живота, 

запосленост) 

ДА 

Очекују се позитивни ефекти примене плана, јер 

укључивањем туристичких локалитета у привреду 

општине, ствара се могућност развоја овог краја.  

Други фактори од 

значаја за заштиту 

животне средине 

ДА 

Планским решењима предвиђа се изградња на 

шумског, водног  земљишту (процес конверзије 

земљишта - пољопривредног  у грађевинско). Ова 

конверзија је у складу са плановима вишег реда и са 

стратшким опредељењима планског развоја. 

 
 
На основу процене стања животне средине на планском подручју кључни проблеми заштите 
животне средине су следећи: 

• недовољна инфраструктурна опремљеност; 
• неадеква искоришћеност туристичког потенцијала простора; 
• неадекватно управљање заштитом животне средине; 
• неразвијен мониторинг животне средине на територији Плана и недовољно 

инвестирање у заштиту животне средине; 
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Разлози за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене 
Извештај о Стратешкој процени може се изјаснити о томе зашто поједина питања из области 
заштите животне средине нису била меродавна за разматрање. У конкретном случају као 
таква питања оцењени су:питања везана за климатске промене, промене озонског омотача и 
утицај јонизујућег зрачења с обзиром да досадашња истраживања и сазнања о природном и 
другом зрачењу, те врсте и садржају радионуклида не индикују опасност по здравље људи, 
уз поштовање прописа и обавеза из тих прописа у вези постојања и руковања материјалима 
и опремом која је извор зрачења (планским решењима се не предвиђају мере и радови 
којима би се стање у овој области животне средине могло погоршати). Неће се разматрати 
ни прекогранична природа утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
значајније утицаје  на животну средину.  

 
 

2.7. РАЗМАТРАНА ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА 

 
Варијантно решење које се може сматрати битним са становишта утицаја на животну 
средину, јесте анализа стања у случају да се План реализује и стања уколико се План не 
реализује (нулто стање).  

 

2.8. РЕЗУЛТАТИ  ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА   СА   ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ   
ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

У поступку израде Плана детаљне регулације и стратешке процене утицаја плана на 
животну средину обављена је сарадња са надлежним институцијама и јавним комуналним 
предузећима који су доставили своје мишљење и услове, а који су поштовани приликом 
израде плана и стратешке процене утицаја.  

 
Услови Добијен Број услова 

Датум 
добијања 

услова 

1. Републички сеизмолочки завод  Да 02-459-1/2019 23.09.2019. 

2. ЈП Путеви Србије Да 953-24343/19-1 17.10.2019. 

3. 
ЈП "Електромрежа Србије" Да 

130-00-UTD-003-
1219/2019-002 

25.09.2019 

4. 
Министарство одбране, Сектор за материјалне 
ресурсе, Управа за инфраструктуру 

Да 18585-4 14.10.2019. 

5. ЈВП СРбијаводе Да 8844/1 0210.2019. 

6. "Телеком Србија" Да 418966/3-2019 20.09.2019. 

7. Републички хидрометеоролошки завод Да 922-3-93/2019 23.09.2019. 

8. МУП, Сектор за ванредне ситуације,  Не   

9. Завод за заштиту природе Србије Да 03.бр.020-2808/2 14.10.2019. 

10. ЈП „Србијагас“ Да 07-01/3614 19.09.2019 

11. ЕПС Дистрибуција Да 8в000-295413/2 04.10.2019. 

12. Агенција за управљање лукама Да 350-174/2019-2 03.10.2019. 

13. 
 

ЈП Електропривреда Србије, огранак ХЕ Ђердап Да 
0.1.05-553039/1-

2019 
10.10.2019. 

14. 
 

НИС Да 
NM-440000/12-

ob/10406 
1.10.2019. 

15. Србијашуме Да 14664 30.09.2019. 

16. Регионални завод за заштиту споменика културе Да 299/2-2019 14.10.2019. 
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Услови Добијен Број услова 

Датум 
добијања 

услова 

Смедерево 

17. 
Општина Велико Градиште, Одељење за привредни 
и економски развој и дијаспору 

Да СЛ 23.10.2019. 

18. ЈКП Дунав Велико Градиште Да 2059-1/2019 13.11.2019. 

19. Лучка капетанија Велико Градиште Не   

20. МГСИ Дирекција за водне путеве Не   

 

 

 

 
 

2.9. ПРЕГЛЕД  ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ 
НА КОЈЕ СЕ ИЗВЕШТАЈ ОДНОСИ 

 
Општина Велико Градиште налази се у североисточном делу Србије, на Дунаву,114 km 
низводно од Београда и припада Подунавском региону (Браничевски округ). Простире се на 
површини од 344 km2. 
 
Општина Велико Градиште се на западу граничи са општином Мало Црниће, на југоистоку са 
општином Кучево, а на истоку са општином Голубац. На северу је општина омеђена 
Дунавом, који је у дужини од 20 km раздваја од суседне Румуније. 
 
У административном погледу Велико Градиште је општински центар на чијој територији 
живи око 17 559 становника смештених у 26 насеља. Седиште општине је Велико Градиште 
које броји око 5 868 становника и представља административни, привредни и културни 

центар општине.   
 
Рам  и Затоње су  насеља у Србији у општини Велико Градиште у Браничевском округу. 
Насеље Рам се  развило око истоимене утврде, а према попису из 2011. имало  је 255 
становника. Док је Затоње имало 623. 
 

 
2.9.1.  ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Рељеф 
Петнаестак километара северозападно од Великог Градишта, низводно до Голупца, десна 
обала Дунава састоји се од ниског терена насталог од воденог наноса. У непосредној 
близини ушћа Пека у Дунав налази се пешчани рит, једино више земљиште на простору од 
Рама до Голупца, на коме је изграђено Велико Градиште. До изградње бране на обалама 
Дунава и Пека околни простор био је често плављен. 
Узани простор, узводно и низводно, поред десне обале Дунава, представља област живог 
песка са много пешчаних дина, чија дужина на неким местима износи и по 700 метара, а 
висина 50 метара. Јужније од зоне живог песка налази се зона леса, коју чине дубоке јаруге 
и потоци, настали као последица процеса ерозије. Зона леса и живог песка представљају 
северну границу Браничева, ниског предела који је од обронака Хомољских планина на југу и 
Кучаја на истоку, благо нагнут ка северу. Подручје општине Велико Градиште је претежно 
равничарско, преко 60% чине равнице (највећа равница у општини је Стиг),више 
брежуљкасто земљиште чини 25% а брдско подручје свега 15% површине. Највиша 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
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узвишица је липовачка (362 m), а најнижа тачка ушће Пека (68 m). Сам град налази се на 
надморској висини од 81 метар.  
 
Климатске карактеристике  
Подручје општине Велико Градиште карактерише типично континентална клима са великим 
температурним колебањима од око 69 С. Најхладнији је месец јануар са -0,3 С. Највишу 
просечну температуру има јули са 22,7 С. Овако велика температурна колебања потичу од 
термичких особина копна и јаких ветрова. 
 
Неопходно је истаћи да јули није увек најтоплији, нити јануар најхладнији месец. Колико 
зиме могу бити хладне толико лета могу бити жарка. Забележени екстреми крећу се од -27,1 
C (17.1.1956. год.) до 40,6 C (16.8.1952. год.). Ветрова има различитих праваца и честине. У 
току летњих месеци има најмање ветрова. Највише их има у зимским месецима.Најчешћи и 
најопаснији је југоисточни ветар (196‰) -кошава, ветар који не доноси кишу, већ одржава 
хладно и суво време. Други по честини је ветар источног правца (163 ‰), а затим из 
северозападног (153 ‰) и западног (99 ‰). Најмању честину имају јужни и североисточни 
ветрови. 
 
Облачност има свој максимум у децембру, а минимум у августу. Годишња количина 
атмосферског талога је мала, 681mm. Максималну количина падавина има мај месец 79mm, 
а потом јун 75 mm и јул 74 mm, а минималну март и октобар 41 mm па  фебруар 45mm. 
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. 
 
Хидрогравске карактеристике 
Доминантни водоток на  територији општине Велико Градиште је Дунав. Дунав је по 
величини друга река Европе, настаје у Швајцарској од својих  изворишних кракова Брега и 
Бригах. Протиче кроз или чини границу 10 држава. Према Уредби о класификацији водотока 
(Сл.гласник СРС бр.5/68) Дунав припада II класи квалитета вода. Насеље Пожежено се 
налази на десној обали реке Дунав, непосредно низводно од ушћа Пека. Иако река не 
пролази кроз подручје Плана, њен утицај не смемо занемарити. Плављење овог краја била 
је честа појава. Спроведене су мере заштите и ово подручје је заштићено од великих вода  
реке Дуван. 
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Сеизмичке карактеристике  
Сеизмичке карактеристике терена представљају параметар који је веома важан за анализу 
негативних могућих утицаја и на геолошку (природну) и техничку (путеви, зграде, објекти) 
околину.  

 
Основа за пројектовање по ЈУС стандарду, 
важећој законској регулативи у Србији, је 
сеизмички интензитет приказан на 
Сеизмолошкој карти за повратни период 
од 500 година према пропису:  Правилник 
о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима (Сл.лист СФРЈ 
31/81,49/82,29/83,21/88 и 52/90). На карти 
су приказани очекивани макросеизмички 
интензитети на површини терена за 
карактеристично тло. 
Слика бр. 1. Карта сеизмичког хазарда за 
повратни период 475г. на површини 
терена у региону подручја. 
 
 
По ЕН1998-1 улазни параметри за 
сеизмичку анализу  изведени су из услова 
да се објекат, просечног века 
експлоатације од 50 година, не сруши, што 
одговара сеизмичком дејству са 
вероватноћом превазилажења од 10% у 

периоду од 50 година. Овај земљотрес има повратни период догађања од ТNCR= 475 година. 
Други услов садржан је у захтеву да се ограничена оштећења могу јавити само као 
последица дејства земљотреса за који постоји  вероватноћа да буде превазиђен од 10% у 
периоду од 10 година односно земљотресом који има просечан повратни период од 95 
година. 

 

 

Природна добра 
На основу решења Завода за заштиту природе Србије (03 бр.020-2808/2 од 

14.10.2019.г.) добијеним за израду овог плана, констатовано је да се План детаљне 
регулације инфрастуктурног коридора туристичког пута и пешачко - бициклистичке стазе дуж 
обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште - деоница Плана детаљне 
регулације Рам – Затоње не налази се у оквиру заштићеног подручја за које је спроведен 
или покренут поступак заштите. Обухват Плана се налази у оквиру Еколошке мреже 
Републике Србије „Делиблатска пешчара“, еколошки значајног подручја Рамсарског подручја 
„Лабудово окно“ са класификационим кодом 3RS005, и међународно и национално значајног 
подручја за птице (IBA/Important Bird Area). У обухвату Плана налази се станиште строго 
заштићене врсте - сове буљине Buбо bubo. Уредбом о еколошкој мрежи река Дунав са 
приобалним појасом у природном и блиско-природном стању је међународни еколошки 
коридор еколошке мреже PC, утврђен Уредбом. 
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2.9.2. СТВОРЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Саобраћајна мрежа  

У границама планског обухвата налазе се некатегорисани путеви у зони и Рама и 
Затоња. Ови некатегорисани путеви су међусобно повезани сервисним путем, Сервисни пут 
је просечне ширине око 3,0 m, са несавременом коловозном конструкцијом (земљани пут, са 
колотразима насутим невезаним каменим материјалом). Западна граница Плана обухвата 
почетну стационажу државног пута IIБ реда, број 373 (Рам-Тополовник). Јужна граница 
планског подручја обухвата део насеља Затоње и формира саобраћајни прстен чија траса 
обухвата : деоницу Кардељеве улице, деоницу Улице Миленка Стојковића, Рибарску улицу и 
деоницу Улице маршала Тита. Улица маршала Тита се поклапа са деоницом државног пута 
IIБ реда, број 373. 

 
Стање инфраструктурне мреже 
 

Водоводна и канализациона  мрежа и објекти 

Подручје обухваћено планом у једном делу има изграђену водоводну мрежу.  
 
Унутар подручја обухваћеном планом не постоји изграђена јавна канализациона мрежа. 

 

Електроенергетска мрежа и објекти 

У планском обухвату и његовој непосредној близини не постоје високонапонски објекти 
напонског нивоа 110kV, 220kV и 400kV. Према Плану развоја преносног система за период 
од 2019. године до 2028. године и Плану инвестиција ЈП „Електромрежа Србије” планирана 
је изградња новог далековода: 

-  ДВ 110kV од ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште 

Траса планираног далековода 110kV ће се укрштати са обухватом предметног плана. 

Дужина трасе је 34,1km и овај далековод је тренутно у изградњи. 

 

У границама планског подручја постоје изграђени електроенергетски објекти који су у 

власништву Огранка "Електродистрибуције Пожаревац": 

- ТС 10/0,4kV "Затоње 1", тип ЧРТС 

- ДВ 10kV (надземни и подземни) 

- ННМ 1kV (надземна) 

 

Телекомуникациона мрежа и објекти 

На територији планског обухвата делимично је спроведена телекомуникациона 
инфраструктура. 
 

Гасификациона мрежа 

На делу предметне локације насеља постоји изграђен прикључни гасовод који обезбеђује 

услове за израду планског дукомента дистрибутивна гасоводна мреже од полиетиленски 

цеви МОП 4бара. 
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Културна добра 

На основу услова издатих од стране Регионалног завода за заштиту  споменика 
културе Смедерево (бр.299/2-2019 од 14.10.2019.г.) утврђено је да у оквиру граница 
предметног Плана детаљне регулације део катастарске парцеле бр. 225 и делови 
катастарске парцеле бр. 224/5 КО Рам (по подацима Републичког геодетског завода, Службе 
за катастар непокретности Велико Градиште, Решење бр. 952-02-13-038-4526/2019 од 
18.03.2019. године) представљају површину непокретног културног добра - археолошког 
налазишта Ледерата утврђеног непокретног културног добара од великог значаја. У оквиру 
граница обухвата предметног Плана нема добара која уживају претходну заштиту. 

 

 

 
2.9.3.  СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ПРОСТОРА КОЈИ МОЖЕ БИТИ ИЗЛОЖЕН НЕГАТИВНОМ УТИЦАЈУ 

 
Током израде Плана разматрани су постојећи и потенцијални проблеми и ограничења 

животне средине, те су дефинисана одговарајућа планска решења која ће се позитивно 
одразити на свеукупни развој ширег окружења. У смислу одрживог развоја простора 
неопходно је усвојити најадекватнији начин коришћења природних ресурса и организовања 
простора, са циљем очувања природних вредности и унапређења животне средине. 

Приликом израде Стратешке процене утицаја потребно је дати преглед постојећег 
стања и квалитета животне средине на подручју за које се Извештај доноси. Анализа 
постојећег стања природне средине и оцена основних чиниоца животне средине 
представља један од кључних корака, који су генерално потребни да би се постигли циљеви 
сваке стратешке процене утицаја на животну средину. Основне карактеристике постојећег 
стања дефинисане су на основу: постојећих планских докумената, информација добијених 
од стручних служби,  доступне стручне и научне литературе, као и директним увидом у 
стање на терену.  

 
На подручју општине, мерна станица за мерење квалитета ваздуха, Велико Градиште, 

функционише од 1976.године када се мерио удео дима и SO2, док се од 1995. године мери и 
ниво NО2 у ваздуху.  

Екипа Агенције за заштиту животне, поставила је и изнова активирала мобилну 
аутоматску станицу за праћење квалитета ваздуха (АМСКВ) у Великом Градишту, која је 
примарно успостављена фебруара 2011. године. Мобилна АМСКВ је, накнадно 
реактивирана 21. маја 2013., на локацији Главне метеоролошке станице Велико Градиште 
због перманетног угрожавања квалитета чинилаца животне средине. Како се мерна станица 
налази на великој удаљености од подручја планског обухвата, подаци са исте се не могу 
узети као меродавни, а остали видови мониторинга нису заступљени,  у овом случају морају 
се изнети подаци базирани на личном утиску. 
 

Сагоревање огрева из домаћинстава нема велики утицај на квалитет ваздуха,  у делу 
насеља Рам обзиром на не тако велики број домаћинстава, у непосредном окружену. Када је 
у питању део планског обухвата који пролази кроз Затоње  може се закључити да 
аерозагађење пореклом од стационарних извора загађења потиче углавном од 
индивидуалних ложишта из којих се од значајнијих загађивача емитују  сумпордиоксид 
(SO2), чађ и азотдиоксиди (NO2).  У последњих пар година смањен је притисак увођењем 
гасификације кроз већину насељских улица, уључујући и трасу државног пута. 

 
У делу насеља Рам, постојећа траса пута, има ниску саобраћајну фреквентност те је 

мали проценат таложења честица олова који се продукују путем издувних гасова моторних 
возила и заслањивања земљишта. У делу јужне границе  планског обухвата, саобраћајни  
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прстен чија траса обухвата: деоницу Кардељеве улице, деоницу Улице Миленка Стојковића, 
Рибарску улицу и деоницу Улице маршала Тита је доста прометнији те је проценат 
таложења и заслањивања земљишта (као последица посипања соли натријум-хлорида ради 
одржавања путева током зимске сезоне), евидентнији. Што има за последицу већу 
деградацију земљишта. 

 
Најчешћи узрочник буке је саобраћај ( у насељу Затоње дуж улице Миленака 

Стојковића, Рибарскеулице и на деоници државног пута, тј. стара возила са високом 
емисијом буке, интерни саобраћај унутар комплекса ливнице-кретарње транспортних 
моторних возила и виљушкара ), док је  бука у домаћинствима  заступљена у мањој мери. 
Саобраћајна бука је готово занемарљива у делу насеља Рам. 

 
Управљање комуналним чврстим отпадом на територији општине Велико Градиште 

поверено је ЈКП „Дунав“. Одлагалиште комуналног отпада (локална депонија)  налази се на 
к.п. 3580, на површини од око 3,4ha. На поменутој локацији врши се несанитарно одлагање 
отпада, који се прекрива инертним материјалом.  ЈКП Дунав одржава одлагалиште отпада, 
које је у непосредној близини границе овог Плана, док предузеће“ Spajder Serbia“ скупља 
отпад на територији општине и допрема га на ово одлагалиште. У непосредном окруђењу 
Плана нису евидентиране дивље депоније (сметлишта). Рам и Затоње су укључени у систем 
прикупљања отпада. Постављени су контејнери за прикупљање комуналног отпада а 
корисницима услуга подељене су канте за прикупљање комуналног отпада. 

 
Просторним планом општине је предвиђено да постојећа локална депонија остане у 

функцији, с тим да се кроз реконструкцију доведе у склад с важећим прописима, дугорочни 
план је да се изврши њена санација, а по затварању и рекултивација и ремедијација. 
Општина Велико Градиште потписала је споразум за изградњу регионалне депоније, у 
складу са Националном стратегијом управљања отпадом са програмом приближавања 
Европској унији, те се не планира изградња нових депонија на територији Општине. 
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3.0.ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
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. 

Приликом припреме урбанистичких планова, уобичајено је да се изврши одговарајућа 
уградња и разрада циљева планова вишег реда, тако да се уз поштовање услова 
коришћења, уређења и заштите простора из планова вишег реда дефинишу специфични 
циљеви за планско подручје, конкретни разматрани простор, намену површина, доминантне 
делатности које се одвијају на посматраном подручју и сл. 
 
 

3.1.ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

Дефинисањем општих циљева Стратешке процене утицаја поставља се оквир за 
њихову даљу разраду кроз дефинисање посебних циљева и избор индикатора којима ће се 
оценити њихова оствареност, у контексту очувања животне средине као и спровођење 
принципа одрживог развоја.  

Са становишта дугорочне организације коришћења, уређења и заштите простора, 
концепт одрживог развоја представља стратешку активност којом се дефинишу плански 
принципи и критеријуми заштите, средства и развој инструмената заштите животне средине. 
Концепт одрживог развоја простора у обухвату Плана огледа се у детаљнијој планској 
организацији и уређењу, вредновањем капацитета планираних садржаја у односу на 
потребе, као и усклађивање коришћења простора са природним и створеним потенцијалима 
и ограничењима.  

Општи циљеви Стратешке процене, који се заснивају на вредновању и процени 
могућих утицаја на животну средину до којих може доћи имплементацијом Плана, су: 

 
 обезбеђивање стандарда грађења и комуналног опремања у складу са принципима 

заштите животне средине, уз адекватну земљишну политику; 
 рационално коришћење природних ресурса; 
 предузимање адекватних мера уз успостављање система контроле свих облика 

загађивања и праћења стања квалитета животне средине 
 примена адекватних мера заштите ваздухa, воде и земљишта од загађења током 

реализације и функционисања планираних садржаја; 
 поштовање свих предвиђених мера заштите од акцидената; 
 успостављање мониторинга квалитета животне средине дуж саобраћајнице за ваздух у 

буку  
 
Приликом израде планова, већина општих циљева везана је за планска документа вишег 
реда и услове које они диктирају, док се посебни циљеви дефинишу за конкретни 
разматрани простор, а односе се на специфичност, намену површина и др. 
 
 
Посебни циљеви Стратешке процене произилазе из анализе стања, проблема, ограничења 
и потенцијала планираног простора, као и приоритета за решавање еколошких проблема, а 
у складу са општим циљевима и начелима заштите животне средине. 
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Посебни циљеви произилазе из интегралног приступа у очувању ресурса и решавања 
проблема у животној средини: 

 смањење емисије штетних гасова у ваздух 
 заштита предеоних карактеристика, планска решења не смеју нарушити приобални 

појас и сам ток реке Дунав 
 развој туристичког потенцијала овог краја 
 инфраструктурно опремање простора 
 снабдевање насеља довољном количином воде за пиће прописаног квалитета  
 изградња канализационе мреже дуж читаве трасе  
 очување биодиверзитета –избећи неповратне губитке 
 смањење изложености буци и вибрацијама, изградња зона заштитног зеленила где је 

то могуће 
 адекватно поступање са свим врстама отпада које ће настајати  
 развијање система мониторинга животне средине (ваздуха, вода, земљишта и буке) 
 

 

 

3.2. ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

На основу дефинисаних посебних циљева врши се избор одговарајућих индикатора, 
валидних за оцену планских решења са становишта могућих негативних утицаја на животну 
средину, као и за утврђивање мера превенције и мера смањења неповољних утицаја. Сврха 
њихове примене је у усмеравању планских решења ка остварењу циљева који се 
постављају. 

 
Као инструменат за систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, 

развоја и услова животне средине, као и сагледавање последица, индикатори су неопходни 
као улазни подаци за свако планирање (просторно, урбанистичко и др). 

Показатељи су веома прикладни за мерење и оцењивање планских решења са 
становишта могућих штета у животној средини и за утврђивање које неповољне утицаје 
треба смањити или елиминисати. Представљају један од инструмената за систематско 
идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање 
последица. Они су средство за праћење извесне променљиве вредности у прошлости и 
садашњости, а неопходни су као улазни подаци за свако планирање (просторно, 
урбанистичко и др). 

 
Имајући у виду обухват Плана, планиране садржаје, постојеће стање животне средине 

и дефинисане посебне циљеве Стратешке процене, извршен је избор индикатора, при чему 
се обрађивач стратешке процене утицаја ослонио на индикаторе УН за одрживи развој и 
индикаторе дефинисане Правилником о националној листи индикатора заштите животне 
средине. 

Табела бр. 3: Посебни циљеви стратешке процене са избором индикатора 

посебан циљ индикатор 
 смањење емисије штетних гасова 

у ваздух 
 

 Учесталост прекорачења дневних граничних 
вредности зa SO2, NO2, PM10, O3 

 заштита предеоних 
карактеристика, планска решења 
не смеју нарушити приобални 
појас и сам ток реке Дунав 

 инфраструктурно опремање 
простора 

 снабдевање насеља довољном 

 

 Serbian Water Quality Index (SWQI) -
Петодневна биолошка потрошња кисеоника 
БПК5, физичко-хемијски и микробиолошки  
параметри квалитета површинских вода 

 Нутријенти у површинским и подземним 
водама 

 Квалитет воде за пиће 
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количином воде за пиће 
прописаног квалитета  

 изградња канализационе мреже 
дуж читаве трасе  
 

 Губици воде 

 Проценат становника прикључених на јавни 
водовод,  

 Проценат становника прикључен на јавну 
канализацију 

 Загађене отпадне воде  
 
 

 развој туристичког потенцијала 
овог краја 

 % запослених и незапослених 

 % смештајних капацитета 

 
 адекватно поступање са свим 

врстама отпада које ће настајати  

 

 Укупна количина произведеног отпада 

 Укупна количина комуналног отпада 

 Укупна количина амбалажног отпада 
 

 
 

 очување биодиверзитета –избећи 
неповратне губитке 

 

 Диверзитет врста 

 смањење изложености буци и 
вибрацијама, изградња зона 
заштитног зеленила где је то могуће 
 

 Изложеност буци/прекорачење дозвољеног 
нивоа буке  у току дана и ноћи, изложеност 
вибрацијама 

 

 

 развијање система мониторинга 

животне средине (ваздуха, вода, 

земљишта и буке) 

 

 

 Број  мерних  места,  стање  мониторске  
            мреже 

  
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. Тешкоћу представља чињеница да се подаци прикупљају на разним 
нивоима и у разним институцијама па, стога, за сада нису усаглашени. 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.  
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4.0. ПРОЦЕНА    МОГУЋИХ    УТИЦАЈА    ПЛАНА    НА  ЖИВОТНУ  
СРЕДИНУ 
 

Све намене у простору целокупне територије Општине Велико Градиште, делатности и 
развојни процеси, расположиви потенцијали и наведена ограничења, манифестују се 
одређеним утицајима на окружење и могу утицати на квалитет животне средине и довести у 
стање угрожености и деградације животне средине. С обзиром на то да се ради о простору 
на чијем појединим деловима активности ће бити интензивније, у остваривању система 
заштите животне средине надлежни органи локалне самоуправе, правна и физичка лица 
морају бити одговорна за сваку активност којом мењају или могу променити стање и услове 
у животној средини или за непредузимање мера заштите животне средине. 

 
Извештајем о стратешкој процени разматрају се питања и проблеми везани за заштиту 
животне средине, а који се односе на: 

 утицај постојећих и планираних активности на природне ресурсе – воду, ваздух и 
земљиште; 

 утицај постојеће и планиране инфраструктуре на животну средину; 
 мере и услове заштите животне средине са освртом на потенцијалне загађиваче. 

 
У процесу одлучивања и усаглашавања планских решења и у поступку стратешке процене, 
потенцијала и ограничења у простору и животној средини, вредновани су следећи аспекти: 

 природне карактеристике, постојеће стање и услови у простору; 
 створене вредности, постојећа намена простора и досадашњи начин коришћења 

природних ресурса, као и планирано уређење дефинисано планским решењима; 
 стање комуналне опремљености и уређености простора у обухвату Плана; 
 услови надлежних институција, добијени у поступку израде Плана и Извештаја о 

стратешкој процени; 
 циљеви планског документа вишег хијерархијског нивоа и циљеви предметног 

планског документа. 
 
Проблем заштите животне средине је данас један од прворазредних друштвених 

задатака. Данас присутне негативне последице углавном су последица погрешно планиране, 
изградње насеља, саобраћајних система, неконтролисане и неадекватне употребе енергије, 
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.  

 

4.1. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ 
РЕШЕЊА  

Законом није јасно прописано која варијантна решења подлежу процени. Имајући у 
виду законску регулативу у области планирања, уређења простора и изградњи објеката, 
предвиђа се израда планских варијантних решења. За избор најповољније варијанте 
уобичајено је да се користе критеријуми засновани на начелима економске оправданости, 
социјалне прихватљивости и еколошке одрживости. Другим речима, у пракси се на овај 
начин до фазе јавних консултација у начелу заузима став о варијантама, тако да се у пракси 
стратешке процене, по правилу процењују две варијанте, респективно три, и то: (1) прва 
варијанта да се план не усвоји, односно да не дође до спровођења плана; (2) друга у којој се 
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план усваја и доследно спроводи; и (3) трећа – респективна (алтернативна), 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 разматрају се варијанта неспровођења и  

спровођење плана (уз подршку других планова, програма и инструмената). 
 
У поступку процене стратешких утицаја Плана и планских решења разматрана су 

варијантна решења (усвајање и не усвајање Плана) како би се извршило поређење и 
вредновање за избор боље понуђене варијанте са аспекта заштите простора и животне 
средине.  

 
Предложена варијантна решења вреднована су са аспекта:  

 могућности успостављања интегралне контроле у простору и контроле коришћења 
свих доступних ресурса,  

 могућности развоја на принципима одрживости и економске прихватљивости,  

 могућности контроле, мониторинга и заштите животне средине.  
 

Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину разматранa су два могућа 
варијантна решења:  

 Варијанта - I - да се План детаљне регулације инфрастуктурног коридора 
туристичког пута и пешачко - бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног 
језера у општини Велико Градиште - деоница Плана детаљне регулације Рам – 
Затоње не усвоји;  

 
 Варијанта - II – да се Плана детаљне регулације инфрастуктурног коридора 

туристичког пута и пешачко - бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног 
језера у општини Велико Градиште - деоница Плана детаљне регулације Рам – 
Затоње усвоји и имплементира;  

 
Поређење варијантних решења извршено је на основу позитивних и негативних утицаја која 
би варијантна решења имала у простору. Позитивни ефекти вредновани су са аспекта 
утицаја на:  
 Природне вредности, стање животне средине, биљне и животињске врсте као и 

укупан биодиверзитет на подручју Плана и у окружењу;  
 Створене вредности, демографске карактеристике, мрежу насеља, туристичке 

активности;  
 Предеоне и пејзажне карактеристике подручја;  
 Инфраструктурну и комуналну опремљеност подручја;  
 Просторне и урбанистичке услове и параметре и могућност контролисаног 

управљања простором;  
 
Eколошки прихватљивије решење је оно које омогућава:  
 примену мера за спречавање негативних утицаја у простору и животној средини;  
 рационално коришћење природних ресурса у планској поставци;  
 спровођење мониторинга животне средине;  
 поштовање еколошких начела и принципа одрживог развоја;  
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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 
само негативни ефекти код сваког сектора/активности и ниједан позитиван ефекат 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 сваком 
сектору/активнсти, који отклањају већину негативних тенденција у развоју, у случају да План 
не би имплементирао. У овој варијанти могу се јавити и појединачни негативни ефекти, али 
само на извору, повременог и тренутног карактера.  
 
У варијанти неусвајања Плана и нереализовања предложених планских решења доћи ће 
до наставка стихијског развоја ове зоне, тј.неулагања у ово подручје и негативних утицаја на 
животну средину проузрокованих пре свега недостатком свих видова инфраструктуре, 
спорадичном нелегалном изградњом и невођењем рачуна о високом растињу које 
самоиницијативно прави баријере дуж постојећег пута превасходно у делу насеља Рам.  

Нереализацијом Плана смањује се могућност да се спроведу системска решења којима би 
се смањили негативни утицаји и угрожавање животне средине, али и уређење простора. 

 
Плански документ представља основни инструмент управљања простором. Недостатак 
Плана значи недостатак адекватних мера и услова за организовање активности у простору и 
његово контролисано коришћење. 
 
Прихватањем Варијанте 1 одржало би се постојеће стање у простору које карактерише:  

 недовољна инфраструктурна и комунална опремљеност; 

 незадовољавајуће стање саобраћајних површина;  

 неулагање у међунасељску повезаност; 

 неразвијање туристичког потенцијала; 
 

Прихватањем Варијанте 2 умногоме би се побољшала туристичка позиција насеља Рам и 
Затоње. Предвиђена саобраћајна матрица утицаће на економски напредак поменутих 
насеља. Дефинисањем правила уређења и грађења за планиране јавне и остале намене, 
омогућиће се опремање простора потребном комуналном инфраструктуром, спречиће се 
загађење земљишта и подземних вода. Успоставиће се праћење и контрола стања животне 
средине (мониторинг);  
 
 

На основу претходне анализе и процене варијантних решења, може се закључити да је 
варијанта доношења предложеног Плана знатно повољнија у односу на варијанту да се план 
не донесе. 

 
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. Кумулативни ефекти настају када појединачна планска 



Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације инфрастуктурног коридора туристичког пута и пешачко - 

бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште 
- деоница Плана детаљне регулације Рам - Затоње 

 

''И Н Ф О П Л А Н''  д.о.о.    А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 26 

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. 

У конкретном случају не постоји могућност јављања кумулативних и синергијских 
ефеката у изворном смислу тог појма, тако да није даље вршена анализа. 
 
 
 

4.3.ЕВАЛУАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧАЈА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА 

Стратешка процена утицаја која се ради за ниво Плана детаљне регулације може се 
само бавити генералном и општом анализом и проценом могућих утицаја планираних 
решења у плану на животну средину, а не појединачним објектима и активностима које се 
планирају. Ниво детаљности који ће анализирати појединачне објекте и њихове утицаје на 
животну средину, разматраће се у овиру процена утицаја појединачних објеката на животну 
средину за објекте за које надлежни орган утврди потребу израде овог документа 
неопходног за добијање одобрења за изградњу. 

Евалуација карактеристика планских решења представља процену утицаја у ужем 
смислу. У овој фази се обавља евалуација значаја, просторних размера и вероватноће 
утицаја планских решења на животну средину. Претходно је потребно извршити селекцију 
планских решења од значаја за животну средину и класификацију према 
секторима/сегментима у плану. Евалуација утицаја врши се са циљем да се утврди значај 
утицаја, према критеријумима из Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. У 
обзир су узимају следеће карактеристике утицаја: 

 Врста утицаја, 
 Вероватноћа да се утицај појави, 
 Временска димензија односно трајање утицаја, према временском хоризонту ПДР-а: 

краткорочни утицаји; средњорочни утицаји; дугорочни утицаји (период после 
временског хоризонта ПДР-а)  

 Учесталост утицаја, 
 Просторна димензија утицаја. 

 
 

Наведене карактеристике утицаја су вредноване према врсти Плана детаљне регулације, 
како је приказано у следећој табели. 
 

Табела бр. 4. Вредновање карактеристика утицаја 

Врста утицаја 
Вероватноћа 

утицаја 
Трајање утицаја 

Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија утицаја  

 
 Позитиван 
 
 Неутралан 
 
 Негативан  

● Врло 
вероватан 
утицај – ВВ 

 
● утицај 

вероватан - 
В 

 
● утицај 

могућ– МВ 
 

 

● краткорочан – К 
 
● средњорочан – Ср 
 
● дугорочан – Д 

● повремен – Пу 
 
● средње 

учестао - СУ 
 

● сталан – Ст 

Локални (Л) 
Регионални (Р) 
Национални (Н) 

Прекогранични (П) 
Међународни (М) 
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У складу са врстом планског документа, карактеристикама планског подручја и стањем  

животне средине, изабране су карактеристике које одређују стратешки значајан утицај и то:  
- Могућм, вероватан и врло вероватан утицај  
- Краткорочан, средњорочан и дугорочан утицај  
- Повремен, средње учестао и сталан утицај  
- Локални утицај, регионални 

Евалуација утицаја вршена је  за изабране концепте и решења стратешког нивоа, 
квалитивно-описно, на основу чега је припремљена коначна матрица која показује 
одрживост Плана.  

 

Евалуација утицаја је у збирној табели приказана коришћењем одговарајућих боја 
(зелена за позитивне утицаје, црвена за негативне, бела за неутралне) а интензитетом боје 
значај утицаја, према броју карактеристика које су дефинисане као значајне (постојање једне 
или две карактеристике) и врло значајне (три или четири карактеристике), како је приказано 
у следећој табели.  

 

 
Врста/значај утицаја  

 

 
Стратешки значајан 
утицај (једна или две 

карактеристике)  
 

 
Стратешки веома значајан утицај (три или четири 

карактеристике)  
 

 Позитиван   

Негативан   

Неутралан   

 

Збирна матрица утицаја План детаљне регулације инфраструктурног коридора 
туристичког пута и пешачко - бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног 
Језера у општини Велико Градиште- деоница Плана детаљне регулације Рам – Затоње 
на животну средину приказана је табеларно. 
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Табела 5. Матрице процене утицаја 
 
 

Циљеви СПУ 
1. смањење емисије штетних гасова у ваздух 
2. заштита предеоних карактеристика, планска решења не смеју нарушити приобални појас и сам ток реке Дунав 
3. развој туристичког потенцијала овог краја 
4. инфраструктурно опремање простора 
5. снабдевање насеља довољном количином воде за пиће прописаног квалитета  
6. изградња канализационе мреже дуж читаве трасе  
7. очување биодиверзитета –избећи неповратне губитке 
8. смањење изложености буци и вибрацијама, изградња зона заштитног зеленила где је то могуће 
9. адекватно поступање са свим врстама отпада које ће настајати  
10. развијање система мониторинга животне средине (ваздуха, вода, земљишта и буке) 
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Горња табела представља приказ вредновања планских решења са аспекта заштите животне средине. Сваки процењени утицај је 

резултат вишекритеријумског вредновања појединачних планских решења и њиховог утицаја на  посебне циљеве стратешке процене 
утицаја и на основне компоненте животне средине - ваздух, воду и земљиште. 

Наведена планска решења углавном имају мали негативан и позитиван утицај на очување квалитета живитне средине, док поједина 
планска решења немају никакав утицај на животну средину. 

 
Утицају планских решења су локалног карактера. Вероватноћа утицаја планског решења на животну средину је могућа, вероватна или 

врло вероватна у зависности од планског решења. 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.
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4.4. МЕРЕ ЗА ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ И УВЕЋАЊЕ ПОЗИТИВНИХ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Стратешком проценом су вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну 
средину до којих може доћи имплементацијом Плана и предложене су превентивне мере за 
смањење негативних утицаја на животну средину, које су уграђене и у плански документ. 
 
Мере заштите ваздуха 

Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда 
квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера заштите: 

 инсистирати на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.), у свим 
возилима друмског саобраћаја; 

 реконструкција и изградња нових саобраћајница мора бити заснована на строгим 
еколошким принципима према европским стандардима,  

 приликом грађевинских радова на изградњи објекта (саобраћајнице) током летњих 
месеци посебну пажњу усмерити ка смањењу запрашености честицама грађевинског 
отпада местимичним заливањем површина на којима је депонован грађевински шут и 
остали отпад; 

 успoстaвити систeм мoнитoрингa квaлитeтa вaздухa на територији Плана; 

 обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха; 
 
Мере заштите вода   

Заштита вода спроводиће се применом правила и мера заштите:  
• обавезна је изградња водоводне мреже изграђене од полиетиленских цеви 

минималног пречника Ø 110 mm,  
• при изградњи водоводне мреже обавезно примењивати важеће законске норме и 

прописе  
• обавезна је континуирана контрола квалитета воде за пиће, 
• обавезна је изградња канализационих система за санитарне воде 
• избор материјала за изградњу канализације извршити у складу са обавезом да се 

спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни простор, 
што подразумева адекватну отпорност цевовода и прикључака на све механичке и 
хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће флексибилности, 
а због могуће геотехничке повредљивости геолошке средине у подлози цевовода 
(слегање, течење, клижење, бубрење материјала и др.); 

• до изградње канализационе мреже отпадне воде се скупљају у водонепропусне 
септичке јаме, 

• загађене-зауљене кишне воде (са саобраћајних површина са стационарним 
саобраћајем и паркинга), морају се посебно каналисати, спровести кроз таложнике за 
механичке нечистоће и сепараторе уља и бензина, а тек потом упустити у 
реципијенте, с тим да се не угрози квалитет површинских и подземних вода 
прописаних Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", бр. 67/11 и 48/12) и Уредбом 
о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", 
бр. 35/11), 

• квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара 
Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у 
градску канализацију, 
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Мере заштите земљишта и биљних и животињских врста 
Заштита земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите: 

 изградњом канализације на предметном простору смањиће се опасност од 
потенцијалног загађивања тла и подземних вода од стране планираних намена; 

 неопходно је обезбедити привремене или трајне локације (постојеће уређене 
комуналне објекте/депоније) за одлагање и депоновање шута и другог отпадног 
грађевинског материјала у било каквом стању и комуналног отпада насталог у току 
извођења радова, 

 није дозвољено сервисирање возила и машина дуж трасе пута. Уколико дође до 
хаваријског изливања горива, уља/мазива и других штетних материја обавезна је 
санација површине и враћање у првобитно стање, 

 предметне радове на траси пута која пролази кроз насељено место, изводити само у 
току дана због могућег утицаја буке од грађевинских машина и возила, 

 током  извођења радова дуж целе трасе одржавати максимални ниво комуналног 
реда, 

 по изведеним грађевинским радовима неопходно је што пре уклонити сву 
механизацију, грађевински материјал и друго, 

 предлаже се коришћење ЛЕД светиљки као еколошки прихватљивијих светиљки у 
јавној расвети, 

 целом дужином трасе која је предмет уређења поставити осветљење које је усмерено 
ка тлу, 

 саобраћајна и друга сигнализација треба да је израђена од материјала који не одају 
рефлексију и одсјај,  како не би долазило до страдања дивљиих врста на истим, 

 обавезно је очување и унапређење еколошког коридора у складу са предеоним и 
вегетацијским карактеристикама подручја, 

 на просторима где је то могуће подизати зелене појасеве уз трасу пута и стазе. 
Формирати и одржавати континуални појас мултифункционалног заштитиог зеленила 
од врста карактеристичних за предметно подручје; 

 Приликом озелењавања простора, предност дати аутохтоним врстама (минимално 
50% врста), отпорним на аерозагађење, које има густу и добро развијену крошњу, а 
нису инвазивне и алергене (тополе и  сл.). Инвазивне (агресине, алохтоне) врсте у 
Србији су: Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha fruticose 
(багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus 
americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилванијски јасен), Celtis 
occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситноики или сибирски брест), Prunus 
padus (сремза), Prunus serotine (касна сремза). 

 забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада. 
 
 
Мере заштите у оквиру заштитне зоне станишта сове буљине Bubо bubo: 

 у заштитној зони забрањено је мењати изглед стенске масе и уређивати предметну 
површину; 

 у заштитној зони радови се морају изводити изван периода гнежђења ове врсте, 
односно пре 01. јануара или после 15. јула; 

 у непосредној околини гнездилишта сове буљине није дозвољено постављање 
осветљења и других елемената који су планирани на траси пешачко-бициклистичке 
стазе, нити усмеравање снопове светла ка стенској маси; 

 
 
Мере за управљање отпадом 

У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:  
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 обавезна је примена Локалног плана управљања отпадом на територији општине 
Велико Градиште за период 2010/2015, који се односи на подручје Плана детаљне 
регулације, 

 обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног одношења 
отпада. 
 

Мере заштите од буке 
Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз 

ваздух. 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. 

 
Мере заштите еколошке мреже 
 
Еколошку мрежу чине: 
1) еколошки значајнa подручја; 
2) еколошки коридори који повезују еколошки значајна подручја на простору Републике 
Србије,  
3) заштитна зона тамо где је потребна да штити еколошки значајна подручја и еколошке 
коридоре од могућих штетних спољних утицаја. 
У еколошки значајна подручја спадају  просторне целине на којима се налазе: одређена 
подручја дефинисана на основу међународних програма за идентификацију значајних 
подручја за птице (ИБА), биљке (ИПА) и дневне лептире (ПБА); 
 
Eколошком мрежом управља се на начин који обезбеђује очување повољног стања 
осетљивих, ретких, угрожених и типова станишта од посебног значаја за очување и 
популација строго заштићених и заштићених дивљих врста, од националног и међународног 
значаја, као и одржање и унапређење функционалне и просторне повезаности њених 
делова. 
Под управљањем еколошком мрежом подразумева се управљање појединачним еколошки 
значајним подручјима и еколошким коридорима, ради одржавања и унапређивања 
функционалне целовитости еколошке мреже. 
 
Заштита еколошке мреже обезбеђује се спровођењем прописаних мера заштите ради 
очувања биолошке и предеоне разноврсности, одрживог коришћења и обнављања 
природних ресурса и добара и унапређења заштићених подручја, типова станишта и 
станишта дивљих врста у складу са законом којим се уређује заштита природе, и другим 
прописима, као и актима о проглашењу заштићених подручја и међународним уговорима. 
 

 забрањено је уништавање и нарушавање станишта као и уништавање и 
узнемиравање дивљих врста; 

 забрањена је промена намена површина под природном и полуприродном  
вегетацијом (ливаде, пашњаци, тршћаци итд.) 
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 забрањена је промена морфолошких и хидролошких особина подручја од којих 
зависи функционалност коридора; 

 планирањем намене површина, као и активним мерама заштите очувати и 
унапредити природне и полуприродне елементе коридора у складу са предеоним и 
вегетацијским карактеристикама подручја; 

 стимулисати традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и 
унапређивању биодиверзитета; 

 предузети мере којима се обезбеђују спречавање, односно смањење, контрола и 
санација свих облика загађивања; 

 унапредити еколошке коридоре унутар грађевинских подручја успостављањем 
континуитета зелених површина чија структура и намена подржава функције  
коридора; 

 на местима укрштања еколошких коридора са елементима инфраструктурних 
система који формирају баријере за миграцију врста, обезбедити техничко-                      
технолошка решења за неометано кретање дивљих врста; 

 
 
Мере заштите за заштитну зону 

 зоналним распоредом урбано-руралних садржаја, применом одговарајућих техничко-
технолошких и других решења елиминисати или ублажити негативне  утицаје на 
живи свет; 

 забрањено је обављање активности које могу довести до продирања и ширења 
инвазивних врста из окружења; 

 приликом коришћења природних ресурса потребно је обезбедити очување 
хидролошког режима неопходног за функционалност еколошки значајног подручја 
и/или еколошког коридора; 

 стимулисати подизање заштитног зеленила дуж граница еколошког коридора у 
складу са потребама врста и станишних типова подручја. 

 
Заштита од нејонизујућих зрачења2 –  
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. 

По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и 
преносним системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као 
вид нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у 
надземни проводницима, а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. Такође, ова 
зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима мобилне телефоније. 
Приликом избора локације и технологије ових објеката, потребно је евентуално нејонизујуће 
(електормагнетно зрачење) свести на минимум, избором најповољнијих и најсавременијих 
технологија, а у складу са прописима. 

 

По међународним стандардима прописани су следећи критеријуми: 
– дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских објеката 

или у близини надземних водова којем може бити повремено изложено особље на 
пословима одржавања објеката износи Keff = 10 kV/m, 

– дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар електроенергетских 
објеката или у близини надземних водова којој може бити повремено изложено особље 
на пословима одржавања објеката износи Beff = 500 μТ. 
 

Мере и услови заштите животне средине: 

                                                 
2
 Извор података: Препорука канцеларије за заштиту животне средине 
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 могуће садржаје, намену објеката и њихов положај на парцели у зони заштите 
далековода одредити узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља 
далековода на здравље људи и околину, односно дефинисане заштитне зоне, у 
складу са чланом 218. Закона о енергетици („Службени гласник ПС“, број 145/14 и 
95/18-др.закон), а које износе: 

Називни напон 
далековода (kV) 

1 до 35 110 

Ширина заштитне зоне (обострано од хоризонталне 
пројекције надземног вода) (m) 

10 25 

 

 у заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката намењених 
становању, слободним зеленим површинама са дечијим игралиштима уз становање, 
јавним установама дечије, социјалне и здравствене заштите, спорту и рекреацији, као 
и објеката намењених обављању делатности које подразумевају дужи боравак људи;  

Посебно су дате препоруке за дефинисање мера заштите од утицаја енергетске 
инфраструктуре, и прописана неопходна растојања у поглављу 2.3.3. електроенергетска 
инфраструктура. 

 

За објекте трафостаница који представљају изворе нејонизујућег зрачења 
нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе 
високофреквентног електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане 
осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености становништва, 
електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама 
излагања нејонизујућим зрачењима: 

– одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања 
становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не прелазе 
референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским 
пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима 
(„Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вредност јачине електричног поља (Е) не 
прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског флукса (В) не прелази 40 µT, 

– определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле или SF6 
трансформаторе,  

– у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју садржати 
полихлороване бифениле (PCB); за уљне трансформаторе мора се обезбедити 
одговарајућа заштита подземних вода и земљишта постављањем непропусне танкване 
за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице; капацитет танкване 
одредити у складу са укупном количином трансформаторског уља садржаног у 
трансформатору, 

– након изградње трансформаторске станице извршити: (1) прво испитивање, односно 
мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа 
буке у околини трансформаторске станице, пре издавања употребне дозволе за исту, (2) 
периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и 
документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа 
буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења; 

 
Препоруке за планирање са становишта сеизмичког ризика 
 
Због постојања одређеног сеизмичког ризика, применом превентивних мера није у 
потпуности могуће остварити потпуну заштиту људи и објеката. Зато се техничким мерама 
прописују услови и дефинишу оперативне мере спасавања, рашчишћавања рушевина као и 
збрињавање угроженог становништва. У дефинисаним планским решењима, односно 
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правилима урећења и грађења прописаним овим Планом, узети су у обзир сви чиниоци који 
имају утицај на смањење последица изазаваних могућим земљотресом - изграђеност, 
спратност објеката, мрежа неизграђених површина и др. Исти су дефинисани у оптималним, 
односно дозвољеним границама, чиме се утицај могуће елементарне непогоде максимално 
умањује.  
 
Основна мера заштите од земљотреса представља примену принципа асеизмичког 
пројектовања објеката, односно примену сигурносних стандарда и техничких прописа о 
градњи на сеизмичким подручјима. Урбанистичке мере заштите, којима се непосредно утиче 
на смањење повредивости територије, уграђене су у планска решења, при чему су  
дефинисане све безбедне површине на слободном простору - паркови, тргови, игралишта, 
које би у случају земљотреса представљале безбедне зоне за евакуацију, склањање и 
збрињавање становништва. Овим се обезбеђује одговарајући степен заштите људи и 
минимална оштећења грађевинских објеката, односно континуитет у раду објеката од 
виталног значаја у периоду након земљотреса.  
 
Основне смернице које треба примењивати су следеће: 

 обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре, а 
посебно водити рачуна о габаритима, спратности, лоцирању и фундирању објеката; 

 главне коридоре комуналне инфраструктуре потребно је водити дуж саобраћајница и 
кроз зелене површине и на одговарајућем одстојању од грађевина; 

 обавезна је примена важећих сеизмичких прописа при реконтрукцији постојећих и 
изградњи нових објеката. 

 
Могућа заштита односи се на усклађен размештај функција и намена у простору и строго 
поштовање законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције, уз детаљно 
истраживање терена. 
 
С обзиром на то да законска регулатива у овој области није у довољној мери развијена и 
усаглашена са светским стандардима, у смислу прописивања посебних мера заштите у 
примени је Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).   
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5.0. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ  НИВОЕ   
 

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину прописана је обавеза 
израде стратешке процене утицаја на животну средину за урбанистичке планове (члан 5., 
став 1.) За планове којима је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу 
одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана ако постоји 
могућност појаве значајних утицаја, што се утврђује према критеријумима датим у Прилогу 1. 
Закона (став 2. истог члана).  

 
План детаљне регулације ће се, на територији његовог обухвата, спроводити:  
1. Директно на основу правила уређења и грађења из Плана  
 
 
За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган мора 

прописати обавезу израде Студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом 
о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о 
садржини студије о процени утицаја на животну средину, Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину, као и Уредбом о одређивању активности чије 
обављање утиче на животну средину. 

 
Студија о процени утицаја ради се на нивоу техничке документације за потребе Идејног 

пројекта, односно за потребе прибављања грађевинске дозволе. У оквиру ње се, на основу 
конкретних података о локацији и детаљних података о карактеристикама пројекта, утврђују 
детаљне техничко-технолошке мере заштите животне средине. 
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6.0. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

Реализација планских решења одвијаће се у дужем временском периоду и по правилу 
доводи до одређених промена у простору и животној средини. Да би се вршило праћење 
промена на подручју плана непоходно је вршити систематско мерење, испитивање и 
оцењивање стања животне средине како би се омогућила заштитта здравља људи, 
природних и створених вредности на подручју плана., самим тим успостављање система 
мониторинга је један од приоритетних задатака. Последњи корак у процесу стратешке 
процене је развој и имплементација програма мониторинга. Сврха мониторинга је: - да 
прикаже промене у животној средини које се могу приписати имплементацији Плана, и да 
дозволи стварним утицајима да се упореде са предвиђеним утицајима; - да предложи могуће 
мере за смањење или ублажавање ефеката непредвиђених догађаја, уколико се они појаве; 
- да се прикупе квалитетне основне информације за друге планове који захтевају стратешку 
процену. 

 
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: 

- опис циљева Плана и програма, 

- индикаторе за праћење стања животне средине, 

- права и обавезе надлежних органа, 

- поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја.  
 

 
ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 
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-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон), 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. 
 

За предметно подручје није успостављен мониторинг животне средине. Неопходно је 
указати на значај истог.  У том смислу, за потребе овог извештаја, дају се основе за 
конституисање интегралног програма мониторинга, који би требало да буде саставни део 
мониторинга за територију планског подручја и утицајног подручја (гравитационих зона), 
односно делова суседних општина и округа. 
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Како ће подручје планског обухвата превасходно служити за одвијање различитих видова 
саобраћаја предвиђа се праћење: 

 отпада 

 квалитета ваздуха; 

 квалитета вода (загађујуће материје и друге карактеристике); 

 квалитета земљишта; 

 нивоа буке; 
 

 
На подручју општине, мерна станица за мерење квалитета ваздуха, Велико Градиште, 
функционише од 1976.године када се мерио удео дима и SO2, док се од 1995. године мери и 
ниво NО2 у ваздуху. Екипа Агенције за заштиту животне, поставила је и активирала мобилну 
аутоматску станицу за праћење квалитета ваздуха (АМСКВ) у Великом Градишту. 

 
 
6.1. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Индикатори праћења стања представљају инструмент за сагледавање и оцењивање 

стања животне средине и улазне податке на основу којих се прати стање животне средине, 
врши процена  могућих  утицаја  и  дефинишу  обавезне  мера  заштите. 
 

 
Мониторинг квалитета ваздуха 
Мониторинг квалитета ваздуха се успоставља у складу са Европском директивом о процени 
и управљању квалитетом ваздуха. Мониторинг треба вршити континуирано, посебно на 
локацијама и подручjима повећаног загађења, на утврђеним локалитетима где се 
постављају стационарне мерне станице, 24-часовним узроцима. Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13), 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. 
Проучавање и праћење квалитета ваздуха има за циљ контролу и утврђивање степена 
загађености ваздуха, као и утврђивања тренда загађења како би се правовремено деловало 
ка смањењу садржаја штетних супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет 
животне средине (ваздуха, земљишта, вода). 
Контрола квалитета ваздуха се остварује системским мерењем емисије, праћењем и 
истраживањем утицаја квалитета ваздуха на животну средину и извештавањем о 
резултатима мерења, праћења и истраживања. 
Резултати мерења концентрација загађујућих материја пореде се са граничним вредностима 
имисија (ГВИ), те се на основу обављених анализа утврђују стање и трендови, на основу 
којих се предузимају одговарајуће мере заштите ваздуха. 
 
Од посебне је важности вршити редован мониторинг како на подручју плана тако и на 
подручју читаве општине.  
 
Предлаже се успостављање мерних места за праћење квалитета ваздуха на Планском 
подручју од стране локалне мреже за мониторинг квалитета ваздуха. Број и распоред 
мерних места прилагодити површини подручја, врсти извора који загађују ваздух, геолошким 
карактеристикама и густини насељености. Неопходно је да мерење врши овлашћено правно 
лице које о извршеним мерењима издаје Извештај о квалитету ваздуха. Неопходно је 
правити дневне, месечне и годишње извештаје.  
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Мониторинг квалитета воде  
Према Закону о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/2018 и 95/2018 –
др.закон)  као и према подзаконским актима донетим на основу овог Закона у циљу праћења 
стања загађености вода потребно је вршити систематско испитивање квалитета 
површинских и подземних вода, на прописан начин, 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) према програму који доноси 
Влада. Неопходно је вршити редован мониторинг квалитета воде за пиће, испитати број 
становника прикључен на јавни водовод, на јавну канализацију једном годишње од стране 
надлежног предузећа  - Завода за јавно здравље. 
 
Мониторинг квалитета земљишта 
Ради утврђивања садржаја опасних и штетних материја у земљишту, на локацијама у 
непосредној близини депонија, трафостаница, саобраћајница, индустријских зона, као и у 
насељеним местима врши се мониторинг земљишта, у складу са Уредбом о граничним 
вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту ("Сл.гласник РС", 
бр.30/18) и Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикатора за 
оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма 
("Сл.гласник РС", бр.88/10 и 30/18) и методама за њихово испитивање.  
Узорковање земљишта ради испитивања његовог квалитета није вршено на предметном 
простору или у његовој непосредној близини. Предлаже се обрађивање појединих зона 
Плана екотоксиколошким истраживањима у циљу утврђивања присуства загађујућих 
материја у земљишту и процене ризика по здравље становништва и животну средину. 
Надлежни орган може прописати посебна мерења на местима за које се накнадно утврди да 
постоји могућност контаминације земљишта изазваног радом Оператера. 
Обавезно је утврђивање тачне површине деградираног земљишта и проценат промене 
начина коришћења земљишта од стране Локална мрежа за праћење квалитета земљишта, 
једном односно четири пута годишње. 
 
Мониторинг буке 
Заштита од буке у животној средини обезбеђује се утврђивањем услова и предузимањем 
мера заштите у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гл. РС”, бр. 
36/09 и 88/10), као и подзаконским актима донетим на основу овог Закона, а то чини део 
интегралног система заштите животне средине и односе се на: просторно, урбанистичко и 
акустичко планирање; звучну заштиту; стратешку процену утицаја планова и програма, 
односно процену утицаја пројеката на животну средину, као и на издавање дозволе за 
изградњу и рад постројења, односно обављање активности; прописивање граничних 
вредности буке у животној средини; производњу, промет и употребу извора буке; акустичко 
зонирање; стратешких карата буке; израду акционих планова заштите од буке у животној 
средини;  мерење и оцену буке у животној средини (мониторинг);  процену штетних ефеката 
буке на здравље људи и животну средину; информисање јавности о буци и њеним штетним 
ефектима у животној средини. Неопходно је вршити континуиран мониторинг нивоа буке 
предметног Плана.  

Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање акустичних 
зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10). Мерење буке могу да обављају овлашћене стручне 
организације у складу са 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). Тренутно се не врши мониторинг нивоа буке како на нивоу 
планског обухвата тако и на подручју читаве општине Велико Градиште.  Неопходан је 
континуирани мониторинг нивоа буке дуж трасе намењене за мешовити саобраћај. 
 
Мониторнг отпада има за циљ контролисање количине произведеног отпада и стања 
одлагалишта као и умањење негативних утицаја на животну средину изазваних 
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неадекватним поступањем са отпадом. Мониторинг отпада обухвата утврђивање количине и 
врсте отпада која се одвози на комуналну градску депонију. 

 
 
6.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА  И ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ 
ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА   

  

На основу позитивне регулативе Општина располаже нормативно-правним 
инструментаријумом да доноси акте у смислу накнада за заштиту и унапређење животне 
средине. На основу одредаба члана 18. Закона о локалној самоуправи и одредаба члана 
190. Устава Републике Србије, 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. 
 
Права и обавезе надлежних органа  
 
Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне средине, 
она произилазе из Закона о заштити животне средине, односно чланова 69-78. овог Закона. 
Према наведеним члановима, права и обавезе надлежних органа су:  

 Влада доноси програм мониторинга за период од две године;  

 јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији који 
мора бити у сагласности са програмом Владе;  

 Република и јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства за 
обављање мониторинга;  

 Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда мерних места, 
мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, 
методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, 
рокове и начин достављања података;  

 мониторинг може да обавља само овлашћена организација. Министарство прописује 
ближе услове које мора да испуњава овлашћена организација и одређује овлашћену 
организацију по претходно прибављеној сагласности министра надлежног за 
одређену област;  

 Влада утврђује врсте емисије и других појава које су предмет мониторинга 
загађивача, методологију мерења, узимања узорака, начин евидентирања, рокове 
достављања и чувања података;  

 државни органи, односно организације и јединице локалне самоуправе, овлашћене 
организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга достављају Агенцији 
за заштиту животне средине на прописан начин;  

 Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система, 
методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања података, 
као и садржину информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност;  

 информациони систем води Агенција за заштиту животне средине;  

 министар прописује методологију за израду интегралног катастра загађивача, као и 
врсту, начине, класификацију и рокове достављања података;  

 Влада једанпут годишње подноси Народној скупштини извештај о стању животне 
средине у Републици; 

 надлежни орган локалне самоуправе једанпут у две године подноси скупштини 
извештај о стању животне средине на својој територији;  

 извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима Републике 
и јединице локалне самоуправе.  
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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. 
 
 
Полазећи од сложености надлежности органа, посебних организација, јавних предузећа, 
јавних служби по вертикалној хијерархији (републички – покрајински - општински) и по 
хоризонталној надлежности (локална самоуправа - општина), као и у координацији 
активности различитих органа, за успешно спровођење Програма праћења стања животне 
средине – мониторинг неопходно је у смислу организационо – институционалних активности, 
у оквиру општинских управа формирати посебан орган које би био задужен за координацију, 
планирање, програмирање, надзор и реаговање у вези са проблемима заштите животне 
средине.  

 
Ако у било којој фази имплементације предметног Плана дође до појаве утицаја који су 
непредвиђени или неочекивани, а имају негативног ефекта на реализацију Плана или 
животну средину неопходно је поступак Стратешке процене утицаја поновити. 

 

Поступање у случају акцидената 

На планском подручју могући су акциденти у саобраћају, опасност од пожара, сеизмички 
ризик је у границама прихватљивог. 
У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно нема 
опасности на шире окружење. На основу важећих прописа транспорт опасних, отровних и 
експлозивних материјала није дозвољено у насељима. Детаљније мере заштите прописују 
се у одговарајућим проценама утицаја пројеката за саобраћајнице, односно у поступцима за 
руковање и транспорт опасним, отровним и експлозивним материјама, као и складиштењу, 
претовару и транспорту нафтних деривата.  
 
У циљу заштите од пожара обавезно је примењивати следеће смернице: 
 Предвидети довољну ширину путева који омогућавају приступ ватрогасним возилима 

до сваког објекта и њихово маневрисање за време гашења пожара (Правилник о 
техничким нормативима за пристулне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („сл листСФРЈ", бр.. 
8/95) 

 Потребно је на електричним исталацијама, опреми и уређајима а ради спречавања 
избијања пожара услед квара обезбедити: 

• Правилан избор електро водова - електро развода и заштитних уређаја, чиме 
се ограничавају преносиве струје на трајно дозвољене 

• Правилан избор високонапонских проводника и њихово повезивање на систем 
уземљења 

• Правилан избор заштите од преоптерећења електричних проводника, уређаја 
и опреме правилним избором уређаја за заштиту од преоптерећења 
(осигурача) и заштитних термичких елемената, који су димензионисани према 
према трајној дозвољеној струјној оптеретивости електричних проводника и 
инсталисане опреме која једобијена, на основу једновременог оптерећења 

• Удаљење електричних водова и друге електроисталационе опреме на 
довољне удаљености од извора топлоте 
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• Правилан избор и инсталација разводних постројења (високонапонске и 
нисконапонске ћелије, командно разводни ормари и др.), енергетских 
трансформатора са припадајућом заштитном и контролном опремом, електро 
машинске опреме (генератор, разводни ормари) 
 

У циљу заштите од земљотреса треба примењивати следеће смернице: 
 Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према 

Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90) а код 
пројектовања предвиђених надградњи и доградњи одредби „Правилника о техничким 
нормативима за санацију, ојачање и реконструкцију објеката високоградње 
оштећених земљотресом и реконструкцију и ревитализацију објеката високоградње 
(„Сл. Лист СФРЈ“, бр. 52/85) 

 обезбедити довољно слободних површина које прожимају изграђене структуре, 
водећи рачуна да се поштују планирани проценти изграђености парцела, системи 
изградње, габарити, спратност и темељење  објеката; 

 главне коридоре комуналне инфраструктуре треба водити дуж саобраћајница и кроз 
зелене површине, кроз за то планиране коридоре и на одговарајућем одстојању од 
грађевина 
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7.0. МЕТОДОЛОГИЈА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ТЕШКОЋЕ ПРИ 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, уважавајући принципе одрживог развоја. Стратешка процена се у 
међународној пракси афирмише доношењем EU Directive 2001/42/ЕC 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 планирања и 
програмирања. С обзиром да је релативно кратак период у примени стратешке процене, 
постоји низ проблема и ограничења, као и различити приступи у утврђивању оптималног 
методолошког обрасца и приступа. 

 
У пракси су у примени два основна обрасца: (1) технички и (2) планерски. Технички 

приступ у основи користи прилагођену методологију процена утицаја пројеката. У 
планерском приступу се 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. Због тога није могуће у потпуности применити математичке моделе са 
одговарајућим степеном поузданости, док 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. 

 
У том смислу, у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске методе као 

што су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријумска анализа, просторна 
анализа, ЅWОТ 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 стратешке процене са одговарајућим индикаторима. За 
потребе ове процене потребно је применити и прилагодити методологију процене која је 
развијана у домаћој пракси у протеклом периоду, а која је углавном у сагласности са новијим 
приступима и упутствима за израду стратешке процене у Европској Унији, као и новије 
праксе стратешке процене утицаја на животну средину у Србији. 

У овом делу Извештаја о стратешкој процени потребно је да се у складу са основним 
(методолошким) поступком представи коришћена методологија у оквиру неколико фаза 
стратешке процене: 

(а) скрининг – дефинисања садржаја стратешке процене, 
(б)  скопинг – дефинисања обима стратешке процене, 
(в)  дефинисање кључних (битних) промена, 
(г)  процена у ужем смислу, 
(д)  предвиђање последица, 
(ђ)  одређивање мера, 
(е)  контрола и ревизија, 
(ж)  имплементација. 
 

Разрадом наведених фаза развијен је следећи поступак за стратешку процену за План 

детаљне регулације, дат је у следећој табели. 
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Табела 6. Поступак стратешке процене за План детаљне регулације  

Фазе стратешке процене 

утицаја 
Појединачне активности по фазама 

1 2 

Фаза 1.: 

Идентификација других 

планова и програма од 

значаја за остваривање 

циљева заштите 

животне средине 

- Идентификација планова, програма, пројеката и 

других докумената од значаја за План детаљне 

регулације. 

- Идентификација циљева и задатака заштите 

животне средине од значаја за План детаљне 

регулације (од (интер) националног до локалног) 

- Спецификација и валоризација кључних проблема 

заштите животне средине и кључних циљева 

заштите животне средине 

Фаза 2: 

Дефинисање циљева и 

задатака стратешке 

процене утицаја 

- Ревизија постојећих циљева и задатака стратешке 

процене утицаја из различитих докумената од 

(интер) националног до локалног нивоа (укучујући 

међурегионални, регионални и ниво локалне 

заједнице) 

- Дефинисање циљева стратешке процене у 

зависности од планских проблема и одредби 

регулативе  

Фаза 3: 

Формирање 

информационе – 

документционе основе 

- Идентификација потенцијалних извора 

информација и података релевантних за стратешку 

процену 

- Прикупљање података из различитих извора 

(подаци добијени од локалних власти и заједнице, 

анкете, истраживања, теренска истраживања, 

пописна и друга статистика, подаци доступни преко 

Интернет мреже, литература и др.) 

- Обрада података и прављење одговарајућих база 

података 

Фаза 4: 

Полазне основе 

стратешке процене 

утицаја (почетне фазе 

стратешке процене 

утицаја у ужем смислу) 

- Ревизија прикупљених података (анализа и синтеза 

расположивих података) 

- Оцена података прикупљених из других докумената 

(оцена и преузимање – ''стечене обавезе'') 

- Оцена стања активности на планском подручју 

(примена других планова, програма и пројеката) 

- Оцена имплементације националних и регионалних 

стратегија, планова, програма и пројеката 

- Идентификација могућих тешкоћа 

- Оцена валидности аналитичко-информационе 

грађе 

- Прелиминарна оцена општег стања животне 

средине 

Фаза 5: 

Дефинисање индикатора 

- Ревизија и анализа доступних података, анализа 

полазних основа и прелиминарна процена 

трендова 

- Дефинисање и развој индикатора од значаја за 

стратешку процену, корелација између индикатора, 

циљева и задатака између Плана детаљне 

регулације и стратешке процене утицаја 
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Фаза 6: 

Ревизија индикатора, 

циљева и задатака 

- Синтеза интерних ревизија претходних фаза, 

редефинисање циљева, задатака и прилагођавање 

расположивим подацима. Редефиниција 

индикатора 

Фаза 7: 

Идентификација проблема 

заштите животне 

средине / питања 

одрживости 

- Ревизија (претходних) радних верзија Плана 

детаљне регулације 

- Усклађивање Плана детаљне регулације са 

осталим конвенцијама плановима, програмима и 

пројектима од значаја за заштиту животне средине  

 
 

Ова стратешка процена је у складу са општом препоруком истовремености, тако да је 
ова стратешка процена рађена у току израде Плана детаљне регулације инфрастуктурног 
коридора туристичког пута и пешачко - бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног 
језера у општини Велико Градиште - деоница Плана детаљне регулације Рам –Затоње. 
Тиме су се ова два поступка у интерактивном процесу међусобно допуњавала. 

 
У процесу израде стратешке процене утицаја самог Плана детаљне регулације, нису 

уочене битне тешкоће које би утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког 
карактера.  
 
Чињеница да не постоји јединствена методологија за израду ове (секторске) врсте планског 
документа и процене утицаја, захтевао је посебан напор како би се: 

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

 применио модел адекватан изради стратешког документа за заштиту животне 
средине. 

 
Такође, значајан проблем представљала је чињеница да у нашим условима не постоји 

информациони систем о животној средини, али ни о простору уопште, као ни систем 
показатеља (индикатора) за оцену стања животне средине и одрживог развоја. Из тог 
разлога, за оцену стања животне средине извршена је процена, на основу постојеће базе 
података, увида на терену, услова надлежних институција, постојеће просторно-планске и 
урбанистичке документације, природних карактеристика просторне  целине,  као  и  података  
студијске,  пројектне  и  друге  доступне  документације. 

У процесу израде стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације 
инфрастуктурног коридора туристичког пута и пешачко - бициклистичке стазе дуж обале 
Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште - деоница Плана детаљне регулације 
Рам – Затоње, успостављена је сарадња са заинтересованим органима и организацијама. 
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8.0. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА  
 

Начини одлучивања по питањима заштите животне средине зависе од низа фактора, а 
првенствено од значаја позитивних и негативних утицаја планских решења на здравље 
људи, социјални и економски развој и животну средину. С тим у вези, неопходна је 
партиципација свих заинтересованих друштвених група и то инвеститора (бизнис сектора), 
локалне и републичке управе, становника и невладиног сектора. Међутим, за ефикасније 
остваривање апсолутне партиципације на свим нивоима неопходно је остваривање сталне 
сарадње између свих актера у процесу. Како је стратешка процена интегрисана у све фазе 
израде Плана детаљне регулације инфрастуктурног коридора туристичког пута и пешачко - 
бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште - 
деоница Плана детаљне регулације Рам – Затоње то је резултирало уважавањем и 
укључивањем резултата до којих се дошло у току стратешке процене. Део о животној 
средини у свим фазама израде Плана детаљне регулације припремљен је на основу 
резултата стратешке процене приказаних у овом извештају.  

 
Закон 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. Орган надлежан за припрему Плана обавештава јавност о начину и 
роковима увида у садржину Извештаја и достављање мишљења, као и о времену и месту 
одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења Плана.  

Орган надлежан за припрему Плана израђује извештај о учешћу заинтересованих 
органа, организација и јавности који садржи сва мишљења о Извештају о стратешкој 
процени, као и мишљења датих у току јавног увида и јавне расправе о Плану. Извештај о 
стратешкој процени доставља се заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној 
расправи општинском органу надлежном за заштиту животне средине на оцењивање. На 
основу ове оцене орган надлежан за заштиту животне средине даје своју сагласност на 
Извештај о стратешкој процени у року од 30 дана од дана пријема захтева за оцењивање.  

После прикупљања и обраде свих мишљења, на основу којих се формира финална 
верзија Плана, орган надлежан за припрему Плана доставља Извештај о стратешкој 
процени заједно са Планом надлежном органу на одлучивање. 
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9.0. ЗАКЉУЧЦИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА (НЕТЕХНИЧКИ 
РЕЗИМЕ)  
 
Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који треба да интегрише циљеве и 
принципе одрживог развоја у планове, стратегије и политике, уважавајући при томе потребу 
да се избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину и на здравље и добробит 
становништва. 
Значај стратешке процене утицаја на животну средину, поред осталог, огледа се у томе што: 

 се заснива на начелима одрживог развоја, предострожности, интегралности и 

 учешћа јавности, 

 обрађује питања и утицаје ширег значаја, 

 утврђује одговарајући контекст за процену утицаја конкретних пројеката, укључујући и 
претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније 
истраживање. 

 
Стратешком проценом утицаја анализирано је постојеће стање животне средине у оквиру 
ширег 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. 
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 оквиру СПУ дефинисано је 10 циљева одрживог развоја и припадајућих индикатора за 
оцену одрживости Плана. У процес вишекритеријумске евалуације укључено је 11 планских 
решења. 
Резултати евалуације указали су на следеће: 

 када је реч о негативним ефектима Плана, погоршања стања су процењена да немају 
стратешки значајне негативне импликације и у просторном смислу и по интензитету, с 
обзиром на то да планиране активности не доприносе загађењу ни деградацији 
простора у мери која може утицати на постојећи еколошки капацитет простора; 
негативни утицаји су неминовна последица развоја, а у конкретном случају односе се 
на могуће загађивање земљишта, пре свега у фази изградње, затим заузимање 
(трајно и привремено) водних, шумских површина као и измена предеоних 
карактеристика на самој површини пласнког обухвата  и њеном окружењу, на ширење 
саобраћајне матрице ; 
 

 побољшања која се могу очекивати реализацијом планских поставки  односе се на 
економски развој овог краја, развоја туризма уређењем саобраћајене матрице, 
унапређење  инфраструктурне опремљености третираног подручја. 

 
Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима који неће 

оптеретити капацитет простора, а могући негативни ефекти планских решења минимизирали 
и/или предупредили, дефинисане су планске смернице и мере заштите које је потребно 
спроводити у циљу спречавања и ограничавања негативних утицаја Плана на животну 
средину. Као инструмент за праћење реализације планираних активности и стања животне 
средине дефинисан је систем праћења стања (мониторинг) животне средине. 

Резимирајући све наведено, као и резултате процене утицаја Плана на животну 
средину и елементе одрживог развоја, закључак Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину је да су План и СПУ анализирали могуће утицаје планираних намена и 
предвидели потребне мере како би планиране активности имале што мањи утицај на 
квалитет животне средине што је, свакако, у функцији реализације циљева одрживог развоја 
на предметном простору. 
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