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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

 
 
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,  

бр. 135/04 и 88/10) утврђена је обавеза да се стратешка процена утицаја на животну 

средину, поред осталих врши и за планове у области просторног и урбанистичког 

планирања. Законом су утврђени услови, начин и поступак вршења процене утицаја 

планова на животну средину, у циљу обезбеђивања заштите животне средине и 

унапређивања одрживог развоја, интегрисањем основних начела заштите животне 

средине у поступак припреме и усвајања Плана. 

 

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације асфалтне и путне базе на 

државном путу првог реда Нови сад - Жабаљ, стационажа km 192+700 („Службени лист 

општине Жабаљ“, број 15/15) - у даљем тексту: План, чији је саставни део Решење да 

се израђује стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације асфалтне и путне 

базе на државном путу првог реда Нови сад - Жабаљ, стационажа km 192+700 на 

животну средину, приступило се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана 

детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад - 

Жабаљ, стационажа km 192+700 на животну средину (у даљем тексту: Извештај о 

стратешкој процени). 

 

За носиоца израде Извештаја о стратешкој процени одређен је ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ Нови Сад, Железничка 6/III. 

 

Извештајем о стратешкој процени су, на основу мултидисциплинарног начина рада, 

вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих може 

доћи имплементацијом плана и дат је предлог мера за смањење негативних утицаја на 

животну средину. 
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  
ПЛАНА 

 

Стратешка процена је процес којим се интегришу циљеви и принципи одрживог развоја 

у планове, с циљем избегавања, спречавања или ограничења негативних утицаја на 

животну средину, здравље људи, биодиверзитет, природна, културна и друга створена 

добра.  

 

Непосредан повод за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја је обавеза 

произашла из Решења да се израђује стратешка процена утицаја предметног Плана на 

животну средину, које је саставни део Одлуке о изради Плана. 

 

Према Просторном плану општине Жабаљ, простор у обухвату Плана се налази на 

грађевинском земљишту – радна зона бр. 2, уз државни пут I реда, а према карти 

спровођења за посматрано подручје прописана је обавеза израде плана детаљне 

регулације. Овај простор је површине око 11,89 ha. 

 

Разлози за вршење стратешке процене су сагледавање свих промена у просторно-

функционалној организацији простора које се планирају предметним Планом, а које 

могу имати утицаја на стање животне средине. Извештајем о стратешкој процени врши 

се процена планираних активности и дефинисање мера заштите животне средине које 

је неопходно спровести како би се евентуални негативни утицаји на животну средину 

свели на минимум. 

 

У складу са законским одредбама и праксом стратешке процене, овај Извештај о 

стратешкој процени структурално обрађује:  

(1) полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратешке 

процене); 

(2) циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу стања, 

дефинисања проблема и проналажења решења);  

(3) стратешку процену утицаја (у ужем смислу – дефинисање матричног оквира 

процене);  

(4) смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког и 

хијерархијског оквира за обављање процена утицаја у току спровођења Плана);  

(5) програм праћења стања животне средине (мониторинг – оквир за праћење 

спровођења Плана, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и новог стања 

на планском подручју); 

(6) коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки оквир 

коришћен у току израде стратешке процене, односно објективне тешкоће које су 

утицале на стратешку процену); 

(7) начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће јавности у 

поступку стратешке процене);  

(8) закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са визијом 

за спровођење и унапређење стратешке процене). 

 

 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

1.1.1. Правни основ 
 

Правни основ за израду Плана представља Одлука о изради Плана детаљне регулације 

асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 

192+700, док је правни основ за израду Извештаја о стратешкој процени Решење да се 

израђује стратешка процена утицаја које је саставни део Одлуке о изради Плана.  
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Садржина Плана дефинисана је Законом о планирању и изградњи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 

53/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, 

број 64/15). 
 

Законски оквир за План и Извештај о стратешкој процени утицаја је:: 

- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени 

лист СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС); 

- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 

и 104/13); 

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС); 

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 46/14-УС); 

- Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/10 и 93/12);  

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. 

закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбе чл. 81. до 96.); 

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 

36/09-др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС и 14/16); 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 

бр. 135/04 и 88/10); 

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

36/09); 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15);  

- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16); 

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 

88/10); 

- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) 

- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 

88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 45/13-др. закон и 93/14); 

- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени 

гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник РС“, бр. 53/93-др. 

закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон и 101/05-др. закон); 

- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС 

и 62/14); 

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14); 

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 

124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу 

који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);  

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09); 

- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12); 

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон и 10/15); 

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15); 

- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15); 

- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04); 

- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 

52/11-др. закон и 99/11-др. закон);  

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка 

и 14/16); 

- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/13, 

119/13 и 93/15); 

- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68) и др. 
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1.1.2. Плански основ 
 

Плански основ за израду овог Плана представљају:  

- Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 

број 22/11) и 

- Просторни план општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 6/11). 
 

Подручје у обухвату Плана се налази и у подручју обухвата: 

- Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток“ 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/12 и 98/13), ван посебне намене; 

- Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне 

инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица – 

Зрењанин – Ковин, који је у фази израде (Одлука о изради објављена је у 

„Службеном листу АПВ“, број 5/09). 
 

Извод из Регионалног просторног плана АП Војводина  
 

Реализујући принципе из Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године 

(„Службени гласник РС“, број 88/10, у даљем тексту: ППРС), Регионални просторни план 

АП Војводине је утврдио концепцију развоја саобраћајне инфраструктуре кроз 

успостављање - системско формирање интегрисаног саобраћајног система (путна мрежа 

државних путева II реда, регионалне и локалне пруге, национални пловни путеви, луке и 

објекти, регионални аеродром), који ће имати основну улогу међуопштинског, регионалног 

и субрегионалног повезивања, као трансграничну сарадњу региона са обе стране границе. 

Развој регионалне саобраћајне мреже има и значајну улогу у употпуњавању основне 

мреже државних путева И реда и аутопутева. Осим планских активности које су дате и у 

ППРС-е (рехабилитација и изградња: деоница деонице државног пута (М-7) I реда, Нови 

Сад – Зрењанин), предвиђена је и реконструкција - рехабилитација на изграђеним 

деловима путне мреже вишег нивоа (ДП II реда), као и изградња сегмената обилазнице 

око насеља Жабаљ као ДП – пута регионалног значаја.  
 

„Приликом израде планске документације нижег реда неоходно је уважити следеће 

смернице: 
……… 

- приликом планирања, изградње и побољшања саобраћаја у зони државних путева 

потребно је предвидети контролу приступа и то: 

……Ван грађевинског реона такође се базирати на постојећим прикључцима, не 

планирајући нове. У случају потребе за евентуалним планирањем нових прикључака 

максимално поштовати растојања предвиђена за државне путеве I и II реда. 

- прикључке у оквиру рубних зона ускладити са критеријумом који предвиђа 

смањење учесталости прикључака, према Правилнику о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног 

пута и осталим важећим стандардима и прописима, са препорукама да се предвиди 

растојање прикључака од минимум 400-600 m на државним путевима II реда и 800-

1200 m на државним путевима I реда (за аутопут М-22/Е-75 и М-1/Е-70 искључиво у 

складу са Просторним плановима инфраструктурних коридора Е-75 и Е-70).“ 
 

Извод из Просторног плана општине Жабаљ 
 

Према Просторном плану општине Жабаљ подручје обухвата Плана се налази на 

грађевинском земљишту – радна зона бр. 2., уз државни пут I реда бр. 24, а према карти 

спровођења за посматрано подручје прописана је обавеза израде плана детаљне 

регулације.  
 

У Просторном плану општине Жабаљ за планиране радне зоне се наводи: 

„У склопу радних зона предвиђених ван грађевинског подручја насеља могућа је 

изградња најразличитијих производних и пословних садржаја, а превасходно објеката, 

односно комплекса који у погледу простора, саобраћаја, инфраструктурне 

опремљености или радног процеса, не могу бити лоциране у насељу. 
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Сваки радни комплекс мора имати довољно простора за потребе одвијања производног 

процеса, одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора задовољити противпожарне 

услове и услове заштите животне средине. 
 

Радни комплекси морају имати: приступни пут са тврдом подлогом мин. ширине 5,0 m до 

јавног пута; морају бити снабдевени инфраструктуром и инсталацијама неопходним за 

производни процес; загађене отпадне воде морају се претходно пречистити пре 

испуштања у природне реципијенте; неоргански отпад мора се одвозити на одговарајуће 

депоније, а органски на даљу прераду. 
 

У оквиру радне зоне и комплекса могу се градити: пословни објекти, производни, 

складишни, економски, услужни, објекти инфраструктуре и сл. 
 

Индекс заузетости парцеле је макс. 70%, а индекс изграђености парцеле макс. 2,1. 

Дозвољена спратност објеката је: за производне - у складу са захтевима технолошког 

процеса; за пословне - максимално П+1+Пк; за складишне - максимално П+Пк (односно 

у зависности од технолошког процеса производње, економске и инфраструктурне - 

максимално П. Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
 

Парцеле се могу ограђивати транспарентном или комбинованом оградом висине 

максимално 2,2 m. 
 

Изградња радних зона вршиће се на основу плана детаљне регулације, а у складу са 

смерницама утврђеним овим Планом.“ 
 

Према Просторном плану општине Жабаљ у домену путне (друмске) инфраструктуре се 

наводи следеће: 
 

„Такође планирана је изградња друге коловозне траке (и реконструкција постојеће) 

будућег вишетрачног пута на основном путном правцу ДП бр. 7 (у оквиру постојећег 

коридора), Нови Сад – Жабаљ – Зрењанин – граница Румуније.“ 

 

 

2. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА  
 

2.1. САДРЖАЈ ПЛАНА 
 

Садржина плана детаљне регулације је дефинисана Законом о планирању и изградњи и 

Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања. 
 

Текстуални део Плана детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу 

првог реда Нови Сад – Жабаљ, стационажа km 192 + 700 на животну средину садржи 

следеће елементе (преглед основних поглавља), у складу са прописима који дефинишу 

садржину планских докумената: 
 

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО: 
 

УВОД  
ОПШТИ ДЕО  
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  
2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА  
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  

ПЛАНСКИ ДЕО  
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  
1.  ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ  
2.  ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА 

БИЛАНСОМ ПОВРШИНА  
3.  ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ  
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4.  РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА 
ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ  

5.  УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ  

6.  КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА 
СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ  

7.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
8.  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ  
9.  ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 
10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА 

И РАТНИХ ДЕЈСТАВА  
11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 

ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  
12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ  
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
1.  ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ КОРИДОРЕ И САДРЖАЈЕ  
3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ АСФАЛТНЕ БАЗЕ  
4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ПРОИЗВОДНО-СКЛАДИШНИХ КОМПЛЕКСА  
5.  ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА  
6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО 

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 
7.  ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА  

8.  ПРИМЕНА ПЛАНА  
Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
В) АНАЛИТИЧКО - ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 

Детаљнији преглед планских решења и њихова анализа у односу на утицај на животну 

средину наведена су и разматрана у овом Извештају, у оквиру поглавља III Процена 

могућих утицаја плана на животну средину са описом мера за смањење 

негативних утицаја на животну средину, у подпоглављу 4. Приказ процењених 

утицаја плана на животну средину. 

 

 

2.2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПЛАНА 
 

Основни циљ израде Плана је стварање планског основа за наменско коришћење 

Планом обухваћеног простора, као и стварање услова за регулацију, уређење и 

изградњу планираних садржаја.  
 

Општи циљеви израде Плана су: 

- квалитетно и рационално искоришћење расположивог простора за имплементацију 

основних и пратећих садржаја саобраћајне инфраструктуре;  

- дефинисање грађевинског подручја дела радне зоне број 2 код Жабља за потребе 

изградње комплекса асфалтне и путне базе;  

- дефинисање површина јавне намене; 

- подизање квалитета нивоа услуге путног саобраћајно - транспортног система 

обухваћеног простора; 

- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње:  

 саобраћајног прикључка на државни пут и саобраћајне инфраструктуре у обухвату 

посматраног подручја; 

 водопривредне инфраструктуре; осигурање заштите и унапређење квалитета вода 

и водног режима предметног простора; 

 енергетске инфраструктуре; 

 електронске комуникационе инфраструктуре; 

- формирање површина под зеленилом - повезивање зелених површина у обухвату Плана 

са насељским и ван насељским зеленим површинама;  

- дефинисање услова заштите, побољшање квалитета и унапређење животне средине; 
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- очување и заштита биодиверзитета укупног простора и евентуално пронађених 

археолошких предмета; 

- очување, одрживи развој и коегзистенција различитих намена и садржаја у функцији 

обезбеђења квалитетне доступности, саобраћајног приступа и одрживог 

функционисања савремене пољопривредне производње. 

 

Планом нису дефинисани посебни циљеви. 

 

 

3.  ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОБУХВАТА ПЛАНА 

 

Подручје обухваћено Планом се налази у Катастарској општини Жабаљ, југозападно од 

насеља Жабаљ. Са североисточне и северозападне стране обухвата Плана се налази 

неизграђено грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља – „радна зона 

бр. 2.“, а са јужне стране је обрадиво пољопривредно земљиште.  

 

Посматрано подручје се налази уз државни пут Iб реда бр. 12/М-7, Суботица – Сомбор 

– Оџаци - Бачка Паланка - Нови Сад – Зрењанин – Житиште - Нова Црња - државна 

граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња), деоница Нови Сад – Жабаљ, 

недалеко од раскрснице ДП бр. 12/М-7 и ДП бр. 114 (Р-122).  

 

Већи део подручја обухвата Плана је у грађевинском подручју, представљајући 

неизграђено грађевинско земљиште, које се користи као обрадиво пољопривредно 

земљиште до привођења намени. Мањи део обухвата је грађевинско земљиште за 

инфраструктуру, коридор државног пута Iб реда бр. 12/М-7 где је изграђена 

саобраћајна површина државног пута.  
 

На посматраном подручју не постоји изграђена комунална, енергетска и електронска 

комуникациона инфраструктура. Посматрано подручје се непосредно граничи са државним 

путем, што омогућава планирање директног приступа на државну путну мрежу тако да се 

саобраћајни положај обухваћеног простора може окарактерисати као повољан. 

 

Најближи привредни објекат простору у обухвату овог Плана је „ТМД Power“, фабрика 

за производњу брикета и налази се у правцу исток-североисток, на удаљености од око 

1100 m. По изградњи планираних садржаја у истом комплексу, најближи објекат 

асфалтној бази ће бити Путна база ЈП Путеви Србије. 
 

У ближој околини планираног комплекса, становање није заступљено с обзиром да се 

планирани објекти изводе непосредно поред пута Нови Сад-Жабаљ. Становање у широј 

околини је претежно индивидуално. Најближи стамбени објекти на улазу у Жабаљ, 

североисточно од простора који је у обухвату предметног Плана, удаљени су преко 

1000 m. 
 

На простору у обухвату Плана, према подацима Покрајинског завода за заштиту 

природе, нису евидентирана заштићена подручја. Такође, према Просторном плану 

општине Жабаљ, на посматраном подручју нема ни непокретних културних добара, а 

нису регистроване ни археолошки локалитети нити археолошке зоне заштите. 
 

Према наведеном може се констатовати да је за реализацију планираних садржаја највећи 

ограничавајући фактор тренутна комунална неопремљеност посматраног подручја. 
 

На подручју општине, односно насеља Жабаљ, није успостављен локални регистар извора 

загађивања и нема података да се на подручју насеља врши континуални мониторинг 

квалитета животне средине, изузев појединачних испитивања квалитета амбијенталног 

ваздуха, као и појединачних мерења буке, односно утврђивања дневног и ноћног нивоа 

комуналне буке. 
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У контексту квалитета животне средине, евидентан је утицај саобраћајних дешавања на 

квалитет ваздуха, земљишта и воде као природних ресурса. 

 

Низак степен комуналне опремљености утиче на деградацију подземних вода, земљишта, а 

индиректно и ваздуха. Евакуација отпадних вода из индивидуалних домаћинстава и 

објеката колективног становања се врши у непрописно изграђене септичке јаме. 

 

Надлежно јавно комунално предузеће организовано обавља послове сакупљања, 

изношења и депоновања отпада насталог у домаћинствима, као и услуге пражњења 

септичких јама домаћинстава и објеката колективног становања. Отпад се одлаже на 

неуређеној депонији у КО Жабаљ (западно од насеља Жабаљ), у коју се упуштају и 

отпадне воде из септичких јама, где поред комуналног предузећа сличне садржаје 

нелегално одлажу и приватна предузећа и физичка лица.  

 

Неадекватно одлагање комуналног отпада на неуређена одлагалишта отпада, имају 

негативан утицај на околину јер представљају деградационе пунктове, односно изворе 

загађења воде и земљишта, а индиректно и ваздуха.  

 

Општина Жабаљ је потписала споразум о регионалном одлагању отпада са општинама 

Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Врбас, Србобран, Темерин и градом Нови Сад 

(регионална депонија још увек није почела са радом). 

 

Подаци о емисијама свих значајних извора загађења и загађујућих материја представљају 

једну од основа за утврђивање потенцијално угрожених области у смислу квалитета 

ваздуха, а самим тим и полазиште за дефинисање планова и програма заштите ваздуха. 

Још један подједнако важан разлог за обезбеђење поузданих података о емисијама 

загађујућих материја у ваздух је и то, што поред метеоролошких параметара, 

представљају основ за коришћење технике моделирања за оцену нивоа квалитета ваздуха 

која може бити употребљена сама или у комбинацији са резултатима мерења. 
 

За територију целе Р. Србије израђен је „Извештај о стању квалитета ваздуха у 

Републици Србији 2014. године“, који је објављен од стране Министарства надлежног 

за питања заштите животне средине, односно Агенције за заштиту животне средине. 

 

У Извештају је дата, сагласно постојећој важећој регулативи, једина званична оцена 

стања квалитета ваздуха у Републици Србији сагласно чл. 21. Закона о заштити 

ваздуха, Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени 

гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), Уредби о утврђивању програма контроле 

квалитета ваздуха у државној мрежи („Службени гласник РС“ број 58/11) и Уредби о 

утврђивању зона и агломерација („Службени гласник РС“ бр. 58/11 и 98/12). Обзиром на 

то да се у општини Жабаљ не врши аутоматски мониторинг квалитета ваздуха у оквиру 

државне и локалне мреже аутоматских мерних станица, квалитет ваздуха за предметно 

подручје није могуће утврдити.  
 

У наредној табели су приказани подаци за подручје жабаљске општине о емисијама NOx и 

COx у ваздух, који су приказани у оквиру Студије просторне диференцијације животне 

средине на територији АПВ у циљу идентификације најугроженијих локалитета (наручилац 

студије је покрајински секретаријат за послове заштите животне средине). Тренд емисије 

сумпорних оксида се не може коментарисати, имајући у виду да су подаци доступни само 

за 2012. годину, док је тренд емисије азотних оксида је опадајући, сагледавајући период 

праћења квалитета ваздуха, на основу података који су доступни (од 2010. до 2012. год).  
 

У оквиру Националног регистра извора загађивања, који води републичка Агенција за 

заштиту животне средине, на територији општине Жабаљ регистровано је постројење 

Фабрике шећера Шајкашка, за које се достављају подаци о емисији: азотних оксида, 

сумпорних оксида, суспендованих честица и угљен моноксида. Ово постројење није у 

обухвату Плана. 
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На простору у обухвату Плана се налази постојећи канал Ј-134, чија је основна функција 

прихватање и одвођење свих сувишних површинских вода на овом простору.  
 

Квалитет воде у каналу није утврђен, али је према Мишљењу у поступку издавања водних 

услова ЈВП Воде Војводине забрањено испуштање отпадних вода у канал уколико не 

задовоље квалитет II класе вода према Уредби о категоризацији водотока и Уредби о 

класификацији вода („Службени гласник РС”, број 5/68) и уколико по Уредби о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 

(„Службени гласник РС”, број 67/11) не задовољавају прописање вредности. 
 

Података о квалитету земљишта на простору који је у обухвату Плана нема. 
 

Рељеф, геолошке и геоморфолошке карактеристике 
 

На подручју обухвата Плана нису вршена инжењерско-геолошка истраживања.  

У геоморфолошком погледу општина Жабаљ захвата простор лесне терасе и алувијалне 

равни Тисе. Лесна тераса у атару Жабља има висину 82-83 m, нагнута је од севера 

према југу и од запада према истоку за око 2 m. Нагнутост је у правцу Тисе, тј. у 

правцу њеног отицања. Најистакнутији геоморфолошки облици на лесној тераси су 

лучна удубљења и речне долине. Највећа и најизразитија удолина је Јегричка бара, 

која је данас каналисана и преко целе године има воде. Аливијална раван Тисе је нижа 

површина на територији општине и има неколико удолина које представљају старе, 

напуштене токове Тисе. 
 

Хидролошке карактеристике 
 

Предметно подручје је равничарско и налази се на једној од најплићих издани у 

жабаљској општини - алувијалној равни Јегричке. Подземне воде јављају се у 

најмањим дубинама - плитка издан. Плитка издан садржи доста испраних соли, те је 

тешка слатинаста, ретко када питка и лака.  
 

Горњи хидростатички ниво плитке издани редовно осцилира и у великој је зависности 

од количине атмосферских талога, од начина излучивања талога, од конфигурације 

земљишта, од геолошког састава, вегетације, близине речног корита, итд. Ниво 

подземних вода се креће од 0-4 m. Терен није угрожен поплавама. С обзиром на то да 

Јегричка добија воду од атмосферских талога, максимум се јавља у пролеће када се 

топи снег, и у касну јесен када падају кише. Минимум воде је у лето. Нестабилности 

терена нису присутне.  

 

На предметној локацији постоји ископан бунар капацитета 100 l/min и дубине 18 m. 

Бунар је ископан за потребе ЈП „Путеви Србије“ током изградње државног пута IБ реда 

број 12, деоница Нови Сад – Зрењанин. Предметна локација је у власништву ЈП „Путеви 

Србије“ и коришћена је као позајмиште материјала за изградњу постељице и насипа. 

 

На предметном простору егзистира мелиоративни канал Ј-134, чија се основна функција 

предметним Планом задржава. 

Климатске карактеристике 

 

Анализа климатских елемената извршена је на основу интерполације података 

добијених са најближих мерних станица на Римским Шанчевима и Зрењанину за период 

од 1981-2010. године. Средња годишња температура на подручју износи 11,50С. 

Најтоплији месец је јул (средња температура износи 22,050С), а најхладнији је јануар 

(са средњом температуром од 0,20С). По годишњим добима, средње месечне вредности 

износе: зима 1,10С, пролеће 11,80С, лето 21,30С, јесен 11,60С. Средња годишња сума 

падавина на подручју износи 615 mm. Највећа количина падавина је у оним месецима 

када је то најпотребније за вегетацију. Најкишовитије је лето 204 mm, док је зима са 

најмање талога 115 mm. Средња годишња вредност релативне влажности износи 74%.  
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Највећу средњу месечну релативну влажност ваздуха има децембар 86%, а најмању 

мај 66%. Лето је годишње доба са најмањом релативном влажношћу ваздуха (67%), 

тако да су ретке појаве оморине. Просечна инсолација на посматраном подручју износи 

2118 часова. Најчешћи ветар дува из правца југоистока – кошава, која доноси суво 

време и јавља се у хладнијем делу године. Северозападни ветар је други по 

учесталости, дува лети и доноси кишу. Највећу брзину имају ветрови из југоисточног 

квадранта 3,3 m/s.  

 

Сеизмолошке карактеристике 

 

Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за 

повратни период од 475 година, у обухвату Плана утврђени су VII и VIII степен сеизмичког 

интензитета. У односу на структуру тј. тип објекта дефинисане су класе повредивости, 

односно очекиване деформације. За VII  степен сматра се да ће се у смислу интензитета и 

очекиваних последица манифестовати „силан земљотрес“, а за VIII – „штетан земљотрес“, 

те су нужне пасивне и активне мере заштите од трусних померања.  

 

 

 

4.  КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЈЕДИНИМ  

ОБЛАСТИМА И РАЗМАТРАНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

 

На основу анализе и апроксимативне процене постојећег стања, без постојања 

адекватних података о квалитету природних ресурса на подручју обухвата Плана 

(ваздуха, воде и земљишта), као и на основу доступне документације од значаја за 

планско подручје, валоризовано је постојеће стање, као и утицаји на животну средину. 

 

Као карактеристика животне средине предметног простора, што може бити изложено 

негативном утицају, сматра се постојеће пољопривредно земљиште у непосредној 

близини, као и деоница мелиоративног канала, која је у обухвату предметног Плана.  

 

Обзиром на то да је плански простор неизграђен односно да је до сада био у функцији  

пољопривредне производње, претпоставка је, имајући у виду да мерења параметара 

који карактеришу квалитет земљишта нису вршена, да је земљиште у одређеној мери 

оптерећено контаминантима услед примене хемијских средстава заштите приноса. 

 

Имајући у виду да је у непосредној околини простора у обухвату Плана, државни пут Iб 

реда бр. 12/М-7, сматра се да је овај простор под утицајем доминантних извора 

аерозагађења и буке. Због очекиване интензивне фреквенције саобраћаја, у складу са 

потребама планираних садржаја, нарочито због евентуалног транспорта теретним 

возилима, постоји ризик од повећане концентрације аерозагађујућих материја и 

манифестовања буке у извесној мери на простору у обухвату Плана.  

 

Отпадни гасови моторних возила садрже угљен-моноксид (СО), угљен-диоксид (С02), 

азотне и сумпорне оксиде, угљоводонике и чађ. Емисије из возила такође укључују 

перзистентна једињења, као што су тешки метали (кадмијум, полиароматични 

угљоводоници) и органохлор. 

 

Према Просторном плану општине Жабаљ, за планирану радну зону се наводи да је у 

склопу радних зона, предвиђених ван грађевинског подручја насеља, могућа изградња 

најразличитијих производних и пословних садржаја, а превасходно објеката, односно 

комплекса који у погледу простора, саобраћаја, инфраструктурне опремљености или 

радног процеса, не могу бити лоциране у насељу. Као врста садржаја који су дозвољени у 

оквиру радне зоне су пословни објекти, производни, складишни, економски, услужни, 

објекти инфраструктуре и сл. 
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Слика 1: Извод из Просторног плана општине Жабаљ у односу на обухват Плана детаљне 

регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад - 

Жабаљ, стационажа км 192+700 

 

Концепција уређења простора у обухвату Плана, поред наведеног заснована је на 

пројектном задатку добијеном од стране Инвеститора, развојним потребама будућих 

корисника простора, као и на добијеним условима од надлежних органа, организација и 

јавних предузећа у чијој је надлежности њихово издавање. 

 

Овај простор је у постојећем стању већим делом обрадиво пољопривредно земљиште и 

коридор државног пута Iб реда бр. 12/М-7, није изграђен и није опремљен са 

инфраструктурним прикључцима. 

 

Према пројектном задатку добијеном од стране Инвеститора, на посматраном подручју 

планирана је изградњa асфалтне и путне базе уз државни пут Iб реда бр. 12/М-7, на 

стационажи km 192+855, и изградња саобраћајног прикључка на државни пут, који ће 

истовремено бити и у функцији дела радне зоне у подручју обухвата Плана и контактног 

већег дела планиране радне зоне. 
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За задовољавање потреба планираних садржаја: асфалтна база, путна база и производно-

складишни комплекси, неопходна је квалитативна заступљеност комуналним садржајима, 

опремљених на задовољавајући начин комуналном инфраструктуром. 
 

 
 
Слика 2: Ортофото приказ обухвата Плана у односу на непосредно окружење 
 

Сагласно Закону о стратешкој процени утицаја („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

88/10), у Извештају о стратешкој процени утицаја нису посебно разматрана питања 

везана за климатске промене, промене озонског омотача и прекогранична загађења. 

Предметни План није посебно меродаван у потенцијално позитивном или негативном 

смислу, а са аспекта обавеза према међународним споразумима. 
 

 

4.1. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ 

КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА 
 

У подручју обухвата Плана је само грађевинско земљиште: део грађевинског земљишта за 

инфраструктуру (део коридора државног пута Iб реда број 12/М-7) и део грађевинског 

земљишта у грађевинском подручју ван насељеног места (део „Радне зона број 2.“). 

 

4.1.1. Инфраструктурни коридори и садржаји 
 

У урбанистичкој целини „инфраструктурни коридори и садржаји“ дефинисане су зоне:  

- зона коридора државног пута Iб реда број 12/М-7;  

- зона сервисне саобраћајнице;  

- зона приступне саобраћајнице;  

- зона путне базе; 

- зона канала;  

- зона трафо станице и зона мерно-регулационе станице.  
 

Наведене зоне су површине јавне намене. 
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4.1.1.1. Зона коридора државног пута Iб реда број 12/М-7 
 

У зони државног пута Iб реда број 12/М-7 се налази постојећи коловоз државног пута Iб 

реда број 12/М-7, постојећи прикључак на атарски пут – отресиште, који се овим Планом у 

целости задржавају, као и постојећи путни канал и јавне зелене површине уз државни пут, 

који се већим делом задржавају у постојећем стању.  
 

За потребе реализације планираних садржаја са леве стране државног пута планиран је 

прикључак планиране сервисне саобраћајнице на државни пут са саобраћајним прикључком 

на државни пут (стационажа прикључка km 192+855, ДП број 12 / М-7)1. Испод планираног 

саобраћајног прикључка на државни пут планирано је зацевљење пуног канала. У 

североисточном делу коридора државног пута планирано је да се изгради део комуналне и 

енергетске мреже, прикључак планираних садржаја на насељску инфраструктуру. 
 

4.1.1.2. Зона сервисне саобраћајнице 
 

Паралелно са државним путем планирана је зона сервисне саобраћајнице за потребе 

обезбеђења услова за изградњу неопходних инфраструктурних објеката и прикључење 

планираних радних садржаја на исте. У оквиру ове зоне планирана је изградња: 

- колске површине сервисне саобраћајнице, за потребе одвијања колског саобраћаја 

(планирано је да се сервисна саобраћајница са планираним саобраћајним 

прикључком повеже на државни пут); 

- колских прикључака на парцелу, за потребе прикључења планираних грађевинских 

парцела на сервисну саобраћајницу; 

- пешачко-бициклистичке стазе, за потребе пешачког и бициклистичког саобраћаја; 

- путног канала, за потребе прикупљања површинских вода и пречишћених вода из 

сепаратора уља и масти, и њиховог одвођења ка постојећем отвореном каналу; 

- комуналне и енергетске инфраструктуре; 

- формирање партерног линијског зеленила. 

 

4.1.1.3. Зона приступне саобраћајнице 

 

Да би се избегла конфликтна саобраћајна кретања на саобраћајницама са значајним 

постојећим, односно перспективним саобраћајним токовима, планирана је зона приступне 

саобраћајнице, за потребе прикључења асфалтне и путне базе, специфичних путних 

садржаја (очекиван велики број транспортно-манипулативних операција различитих типова 

теретних возила). У оквиру ове зоне планирана је изградња: 

- колске површине приступне саобраћајнице, за потребе одвијања колског саобраћаја, са  

прикључцима за планиране грађевинске парцеле асфалтне и пуне базе; 

- трансформаторске станице 20/0,4 kV, за потребе напајања електричном енергијом 

потрошача у комплексу асфалтне и путне базе; 

- комуналне и енергетске инфраструктуре; 

- формирање линијског зеленила. 

 

4.1.1.4. Зона путне базе 

 

Зона путне базе је планирана због потребе стварања услова за сервисирање свих 

потребних радова зимског и летњег одржавања државног пута, као и стварања услова 

за техничке интервенције код поремећаја одвијања саобраћаја због саобраћајних 

незгода. У оквиру путне базе планирани су: 

- објекти путне базе (управна зграда, гаража, солана и надземни резервоар тнг-а); 

- колско-манипулативне површине путне базе, за потребе одвијања колског саобраћаја, 

паркирања возила путне базе и возила запослених; 

- пешачке површине у комплексу путне базе; 

                                           
1 Стационажа је утврђена на основу новог референтног система државне путне мреже Републике Србије  
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- објекти комуналне и енергетске инфраструктуре; 

- формирање зелених површина на свим слободним површинама, са формирањем 

групе садница већих декоративних својстава уз објекте путне базе (где услови 

технолошког процеса рада то дозвољавају). Комплекс је неопходно оградити 

заштитном оградом. 

 

У циљу обезбеђивања могућности сталне употребе и безбедности, базе за одржавање 

путева2 морају да изводе следеће: 

- редовно одржавање коловоза и њему припадајућих површина (укључујући мање 

поправке коловоза) и објеката, као и одржавање саобраћајне сигнализације и путне 

опреме; 

- зимско одржавање, које пре свега представља чишћење снега и посипање соли, 

како би се тиме обезбедила пролазност пута; 

- свакодневне редовне прегледе коловоза и објеката; 

- интервенције у ванредним околностима, као што су „шпиц“ у саобраћају и 

саобраћајне несреће; 

- вођење и надзор над саобраћајем, који се изводе из контролни центара и база за 

одржавање путева. 

 

Поред наведених радова, базе за одржавање изводе и остале радове на одржавању, 

који се не односе директно на одржавање и надзор над путевима, односно комплетно 

одржавање возила и опреме. База на околину утиче на неколико начина, емитовањем 

буке и загађења ваздуха и воде. 

 

4.1.1.5. Зона канала 
 

У зони канала се налази постојећи канал, чија се основна функција мора задржати 

(прихватање и одвођење свих сувишних површинских вода на овом простору). Планом 

се задржава канал у постојећим габаритима. У зони канала планирана је изградња 

прикључка путног канала (који је планиран у зони сервисне саобраћајнице) 

зацевљењем и изградњом уређеног испуста. Задржавају се постојеће зелене површине 

уз канал уз могућност формирања партерног линијског зеленила и уз напомену да 

појас уз канал мора бити стално проходан за механизацију која одржава каналску 

мрежу.  
 

4.1.1.6. Зона трансформаторске станице 
 

У зони трансформаторске станице планирана је изградња трансформаторске станице.  
 

4.1.1.7. Зона мерно регулационе станице 
 

У зони мерно регулационе станице планирана је изградња мерно-регулационе станице.  
 

4.1.2. Радни комплекси 
 

У урбанистичкој целини „радни комплекси“ планиране су зоне: зона асфалтне базе и 

зона производно – складишних објеката. Наведене зоне су површине за остале намене. 
 

4.1.2.1. Зона асфалтне базе 
 

У зони асфалтне базе су производна постројења и пратећи објекти и садржаји 

неопходни за производњу асфалтне мешавине по врућем, односно топлом поступку. 

Процес производње асфалтних мешавина по врућем поступку састоји се од неколико 

основних операција поређаних по логичком редоследу и међусобно повезаних у 

јединствену технолошку целину.  

                                           
2 Извор: Приручник за пројектовање путева у Републици Србији (Београд, 2012), ЈП Путеви Србије 
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Основне операције су: дозирање камене мешавине, загревање и сушење, дозирање 

фракција у потребној размери, дозирање везива, хомогенизација мешавине, 

складиштење у силосе за мешавину, утовар у транспортна средства и експедиција. 

 

У складу са планираним процесом производње постројење асфалтне базе састоји се из: 

- секције за производњу и пуњење постројења каменим агрегатом (усисни бункер, 

предозатор, изузимачи материјала из бункера–дозери, транспортер за сакупљање 

материјала, коси транспортер за транспорт агрегата до сушнице, предимензионисано 

сито); 

- секције за сушење и загревање каменог агрегата (транспортер за дозирање 

материјала у ротациону сушницу, ротациона сушница за сушење и загревање, 

горионик на гас или мазут); 

- секције за отпрашивање (филтерски систем за механичко подешавање усисног 

ваздуха, вентилатор, усисни вентилациони вод, димњак, систем за пражњење 

задржаног материјала, носећа конструкција, мернорегулациона опрема); 

- секције за просејавање и умешавање (топли подизач - елеватор са колицима, систем 

за грејање - сита, систем за складиштење врућег агрегата, мешалица - миксер, 

носећа конструкција); 

- система за складиштење и дозирање филера (цистерна за филер, страни филер, 

сопствени филер из филтера, елеватор филера); 

- секције за прихват битуменом везаних материјала (бункер за асфалт); 

- секције за складиштење и испоруку битумена (цистерне за битумен - 4 ком, пумпе за 

битумен, пумпе за пуњење цистерни, термоуљни горионик за грејање битумена); 

- контролне кабине (контролне кабине, енергетске кабине); 

- дозатора за адитиве; цистерне за мазут; цистерне за евро дизел. 

 

Инсталације постројења асфалтне базе планиране су на радном платоу унутар дефинисаних 

грађевинских линија. Уз постројење асфалтне базе планирани су и пратећи, монтажни 

објекти (контејнери) за канцеларијски простор-контејнер за шефа базе и контејнер за 

раднике (лабораторија, одлагање алата, смештај пресвлачење радника, трпезарију, 

санитарни чвор (wc + купатило) и сл). 

 

За потребе квалитетног обављања технолошког поступка прављења асфалтне мешавине 

топлим поступком, осим наведеног постројења асфалтне базе неопходно је обезбедити и 

садржаје за обављање пратећих технолошких поступака који се односе на транспортно-

манипулативне радње са полазним сировинама, у које спадају: истовар и складиштење 

мазута, истовар и складиштење евро дизела, прикључење цистерне са компримованим 

природним гасом (ЦНГ), истовар и складиштење филера. У складу са наведеним, 

неопходно је обезбедити: отворени складишни простор каменог агрегата, колско-

манипулативне и пешачке површине потребне за обављање технолошког поступка, 

неопходан паркинг простор за паркирање путничких возила и камиона шлепера, колску 

вагу за мерење са кућицом уз колску вагу/портирницом, мобилну нафтну пумпу тип 5000 l, 

водонепропусну септичку јаму (као прелазно решење до изградње канализације), 

сепаратор уља и масти и др.  

 

За заштиту околног подручја неопходно је ободним делом комплекса формирати зелени 

појас, који ће имати санитарно-хигијенску функцију, а сам комплекс неопходно је оградити 

заштитном оградом. 

 

Опис технолошког поступка у оквиру асфалтне базе 

 

Технолошки поступак процеса производње у објекту асфалтне базе сачињавају: 

- технолошки процес израде асфалта у машинском постројењу; 

- пратећи технолошки поступци који се односе на транспортно манипулативне радње 

са полазним сировинама. 
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У самом постројењу предвиђена је производња битуменом везаних материјала топлим 

поступком. 

 

Минерални агрегат, који се складишти на отвореном, са тог простора се изузима 

утоваривачем којим се превози до усипног бункера. 

 

Транспортерима за изузимање, материјал се из усипних бункера допрема у сабирни 

транспортер. Сабирни транспортери допремају агрегат до косог транспортера, којим се 

материјал даље транспортује до сита испред ротационе сушнице.  На ситу се одвајају 

комади материјала који су већих димензија од прописаних. Подрешетни материјал се 

сабирним транспортером испод сита даље преноси на усипно место ротационе сушнице. 

Комади већих димензија се сакупљају у посебном металном кошу из ког се гравитационо 

усипају у возило које их враћа на отворено складиште агрегата, тј. на даљу употребу. 

 

Ротационо кретање сушнице и нагиб омогућавају да се материјал креће кроз 

цилиндрично тело сушнице, при чему се врши мешање материјала и топлих гасова, 

насталих сагоревањем горива (мазута или гаса) у горионику.  На тај начин врши се 

сушење и загревање материјала.  Осушени и загрејани материјал излази из сушнице и 

гравитационо доспева у кофичасти елеватор. 

 

Гасови се заједно са прашином из ротационе сушнице, преко вентилационог система 

одводе у систем за отпрашивање. Пречишћени гасови излазе из система за 

отпрашивање, преко димњака у околни простор, а издвојена прашина сакупљена у 

кућишту филтера се одговарајућим пужним транспортерима транспортује у силос за 

филер, односно у мешалицу. 

 

Кофичастим елеватором осушени и загрејани агрегат се преноси до система сита где се 

врши класификација материјала. Поједине фракције се гравитационо усмеравају у 

посебне ћелије за складиштење топлог материјала. Комади чије су димензије веће од 

прописаних се усмеравају према посебном металном кошу из кога се, када се сакупи 

довољна количина, гравитационо спуштају у возило које их враћа на отворено 

складиште агрегата, тј. на даљу употребу. 

 

Из ћелије за складиштење топлог материјала, исти се испушта у ваге где се врши мерење 

агрегата. Одмерени материјал се из кошева ваге отпрема гравитационо у мешалицу. 

 

Филер се посебним пужним транспортером допрема до коша ваге у коме се врши 

одмеравање на унапред задату количину.  Из овог коша се гравитационо испушта у 

мешалицу, где се врши мешање са везивом (битуменом). 

 

Битумен се из вертикалног резервоара, где је загрејан на температуру већу од 1000 °C, 

помоћу пумпе и цевовода отпрема у специјалну вагу, где се врши мерење битумена.  

По извршеном мерењу, преко специјалне пумпе, растопљени битумен се распршује у 

унутрашњост мешалице.  

 

Мешалица мора бити укључена у погон пре дозирања материјала. Умешана смеша 

агрегата и битумена се или директно испушта у транспортно возило или се преко 

прихватног коша за готову смешу отпрема у кошеве за прихват готове смеше, а одатле 

у камионе за одношење на градилиште. 

 

У пратеће технолошке поступке који се односе на транспортно-манипулативне радње 

са полазним сировинама спадају: 

- истовар и складиштење мазута; 

- истовар и складиштење евро дизела; 

- прикључење цистерне са компримованим природним гасом (ЦНГ); 

- истовар и складиштење филера. 
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Истовар и складиштење мазута и евро дизела 

 

При доласку аутоцистерне са течним горивом, иста се паркира на манипулативну 

површину одакле се могу напунити резервоари. Након тога, врши се повезивање 

прикључног црева ауто цистерне на прикључак за пуњење надземних резервоара.  

 

Истакање горива врши се пумпом. Након завршеног истакања врши се пажљиво 

раздвајања прикључног црева ауто цистерне од челичног цевовода, како не би дошло до 

просипања заосталог горива у прикључном цреву. По раздвајању црева од стабилног 

вода, ауто цистерна напушта манипулативну површину. 

 

Мазут се користи за загревање ротационе сушаре и складишти се у надземном резервоару 

капацитета 60 t. Резервоар ће бити постављен у одговарајућу водонепропусну танквану 

како би се спречило евентуално цурење и разливање по околном тлу. 

 

Евро дизел се такође складишти у надземном резервоару, који ће бити постављен у 

одговарајућу водонепропусну танквану, како би се ограничило евентуално цурење и 

разливање по околини, а користи се за загревање термалног уља које греје резервоаре 

са битуменом. 

 

Прикључење цистерне са компримованим природним гасом (ЦНГ) 

 

При доласку ЦНГ аутоцистерне иста се паркира на манипулативну површину одакле се 

може спојити на гасну инсталацију. Након тога врши се повезивање прикључног црева 

ауто цистерне на прикључак за природни гас. Након пражњења ауто цистерне врши се 

пажљиво раздвајање прикључног црева од аутоцистерне и прикључивање на другу. За 

несметан рад асфалтне базе потребно је 3 (три) аутоцистерне. Две су паркиране на 

манипулативној површини док се трећа налази на точионом месту. 

 

ЦНГ се користи за загревање ротационе сушаре, за шта се може користити и природни 

гас, чије прикључење ће бити омогућено са дистрибутивне мреже Жабља, а према 

условима надлежног дистрибутера. 

 

Истовар и складиштење филера 

 

Филер се у постројење допрема у специјалним камионима за транспорт прашкастих 

материјала који су опремљени, поред резервоара у којима је прашкасти материјал, 

одговарајућим компресорима за пнеуматски транспорт прашкастих материјала, помоћу 

којих се прашкасти материјал празни из транспортног средства. По доласку у 

постројење, цистерна са прашкастим материјалом се преко флексибилне везе повезује 

са цевоводом на резервоару за прашкасти материјал који је саставни део постројења. 

Укључивањем у погон компресора на возилу врши се пнеуматски транспорт материјала 

из возила у резервоаре постројења. Филер који се произведе у постројењу, као 

резултат операција пречишћавања ваздуха од прашине, прихвата се и складишти у 

силосу за сопствени филер. 

 

Складиштење битумена 

 

Битумен се складишти у 4 вертикално постављена резервоара, сваки капацитета 60 t. 

Загревање битумена врши се термалним уљем. Грејање битумена у резервоарима и 

цевоводу, којим се допрема до ваге за битумен ради довођења у стање које омогућава 

транспорт истог, врши се измењивачем топлоте у резервоару, односно пратећим 

цевоводом уз цевовод евро дизела. 

 

Носилац топлоте у измењивачу, односно пратећем цевоводу, јесте термално уље 

претходно загрејано у агрегату за грејање термалног уља.  
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Загревање термалног уља у агрегату за грејање термалног уља врши се помоћу 

горионика, у коме сагорева евро дизел. Загрејано термално уље се посебном пумпом 

потискује да циркулише у кружном току грејања. 

 

Контрола материјала 

 

Контролу улазног материјала, као и контролу произведеног асфалта, вршиће постојећа 

погонска лабораторија у оквиру предметног комплекса. Контролу произведеног 

асфалта, по потреби, вршиће и спољне овлашћене лабораторије. 

 

 
 

Слика 3: Шематски приказ планираних објеката асфалтне и путне базе  

 

4.1.2.2. Зона производно – складишних комплекса 
 

Зона производно – складишних комплекса се намењује привредним активностима, 

односно делатностима као што су индустрија, производња, складиштење и слично. 

Могућа је изградња најразличитијих производних, складишних и пословних садржаја, а 

превасходно објеката, односно комплекса који у погледу простора, саобраћаја, 

инфраструктурне опремљености или радног процеса, не могу бити лоцирани у насељу. 

У складу са тим, предметним Планом се дају смернице за уређење и изградњу 

производно-складишних комплекса за које се у овом тренутку не зна намена. 

 

 

5. ПРИКАЗ ПРИПРЕМЉЕНИХ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА 

(НАЈПОВОЉНИЈЕ ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ СА СТАНОВИШТА 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ У 

СЛУЧАЈУ НЕРЕАЛИЗОВАЊА ПЛАНА) 
 

Планом нису предвиђена варијантна решења јер Законом о планирању и изградњи 

није предвиђено да просторно планска и урбанистичка документа односно планови 

разматрају више варијанти. Плански документ може евентуално предвидети фазну 

реализацију дефинисаних решења, а сама варијантна решења разматрају се у оквиру 

техничке документације, односно Студије оправданости и Генералног пројекта, што није 

предмет овог Извештаја о стратешкој процени. 
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У поступку припреме Нацрта плана, према условима Путева Србије дошло је до измене 

планираног решења које се односи на прикључак радне зоне на ауто пут. Овом изменом је 

начињен бољитак у односу на постојећи канал Ј-134, с обзиром да је првобитним 

решењем прикључак са ауто путем био предвиђен у непосредној близини канала.  
 

Такође, измене решења у погледу заштитног зеленила у оквиру асфалтне базе (повећан је 

проценат заштитног зеленила), утицале су и на измену диспозиције објеката асфалтне 

базе на предметном простору, што са аспекта заштите животне средине представља 

повољнију „варијанту“ планских решења.  Усвојена решења су интерпретирана у Плану и 

предметним елаборатом, односно Извештајем о стратешкој процени утврђено је да су 

усмерена ка одрживом развоју, имајући у виду потребе за уређење предметног простора 

према намени, у складу са плановима вишег реда. 
 

 
Слика 4: Приказ намене површина пре измена решења прикључка радне зоне на ауто пут 



ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
АСФАЛТНЕ И ПУТНЕ БАЗЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ ПРВОГ РЕДА НОВИ САД - ЖАБАЉ,  

СТАЦИОНАЖА КМ 192+700 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

20 

 

 
 
Слика 5:  Приказ намене површина након измена решења прикључка радне зоне на ауто 

пут и повећања површина под заштитним зеленилом 

 
Реализацијом планираних намена простора у обухвату Плана, обезбедиће се услови за 

позиционирање путне и асфалтне базе као неопходних садржаја за функционисање 

саобраћајног система. Узимајући у обзир негативан утицај који овакви садржаји имају на 

животну средину, а уважавајући неопходност и важност истих, варијантно решење у 

смислу доношења овог Плана односи се на оптималан и повољан просторни положај и 

избор локације за такве садржаје. 

 
Нереализовањем Плана, уређење и коришћење простора у обухвату Плана неће имати 

повољан тренд развоја непосредног и ширег подручја у односу на предметни простор 

(стварање услова за развој привредних активности у оквиру радне зоне), у смислу планске 

реализације садржаја и примене Планом дефинисаних мера заштите природе и животне 

средине. Нереализацијом Плана неће бити омогућено да се предметни простор опреми 

комуналном инфраструктуром и изграде објекти за потребе корисника услуга, односно за 

производњу материјала за изградњу и одржавање путева у оквиру асфалтне базе.  

 
Такође, неће бити обезбеђени услови за рад служби одржавања, односно за потребе 

радова зимског и летњег одржавања државног пута, као ни технички услови за 

континуирано праћење промена у домену одвијања саобраћаја дуж државног пута и за 

техничке интервенције код поремећаја одвијања саобраћаја због саобраћајних незгода. 
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Директан излазак на државни пут Iб реда број 12/М-7, близина саобраћајно значајних 

центара, Новог Сада и Зрењанина, на готово подједнакој удаљености, близина општинског 

центра Жабља, су елементи који овај простор, са просторно-саобраћајног аспекта, 

карактеришу као погодан за позиционирање путне и асфалтне базе (у перспективи 

планиране радне зоне), у функцији неометаног развоја путног-друмског транспорта. 

 

 

 

6.  РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

Због специфичности простора у обухвату Плана, непосредног и ширег окружења, као и 

постојећих садржаја и планираних намена, у поступку израде Плана обављене су 

консултације са заинтересованим и надлежним институцијама, организацијама и органима, 

у току којих су прибављени подаци, услови и мишљења.  
 

Све консултације су релевантне за процес стратешке процене и израду Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, а услови и мере надлежних органа, 

институција и предузећа су процесом стратешке процене вредновани и имплементирани у 

планска решења. 
 

У складу за Законом о планирању и изградњи, у оквиру поступка за доношење 

планског документа, за предметни План је одржан рани јавни увид за заинтересовану 

јавност, у периоду од 21.07. до 11.08.2015. године. 

 

Рани јавни увид представља једну од фаза израде планског документа, којом се 

обезбеђује учешће заинтересованих, са могућношћу давања примедби и сугестија на 

концепцију планских решења. Рани јавни увид се организује после доношења одлуке о 

изради планског документа, а пре формирања нацрта планског документа (чл. 36.  

став 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања). Излагање материјала на рани јавни увид обавља се пре 

прибављања услова и података од стране надлежних предузећа и организација (чл. 38. 

поменутог Правилника), односно посебних услова за заштиту и уређење простора (чл. 

48. став 2. Закона о планирању и изградњи). 

 

У складу са новим приступом, уведен је двостепени поступак партиципације јавности. У 

израду плана грађани и остала заинтересована јавност, на које плански документ може 

имати утицај, имају могућност да се укључе већ у почетној фази, одмах након 

доношења одлуке о изради плана, уз могућност изјашњавања, односно подношења 

примедби и сугестија. Упознавањем јавности у раној фази планског поступка са општим 

циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за уређење и развој просторне 

целине, као и ефектима планирања (чл. 45а Закона о планирању и изградњи), ствара 

се могућност да се заинтересована јавност упозна са намерама и утиче на планска 

решења.  

 

Сврха раног јавног увида је да се оствари информисаност грађана, да се јавност 

укључи у процес, а тиме и допринесе у формулисању планских решења, што 

подразумева да поднете сугестије и примедбе треба да буду од користи. Рани јавни 

увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, и траје 15 дана од дана 

објављивања. (чл. 45а Закона планирању и изградњи). 

 

У пређашњем приступу, када је јавност имала могућност да се упозна са планским 

решењима само једном након формирања нацрта плана, у фази јавног увида, 

одговорност за квалитет планског решења, је била на стручном обрађивачу плана и 

надлежном органу који је такво решење верификовао у форми нацрта, са ризиком да 

планско решење није оптимално, односно да није обезбеђено задовољење различитих 

интереса корисника простора.  
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За потребе раног јавног увида Плана детаљне регулације асфалтне и путне базе на 

државном путу првог реда Нови Сад – Жабаљ, стационажа km 192+700 на животну 

средину, јавности је био доступан припремљени материјал са: 

- описом границе планског документа; 

- изводом из планских докумената вишег реда; 

- описом постојећег стања, начина коришћења простора и основних ограничења; 

- општим циљевима израде Плана; 

- планираном претежном наменом површина, са предлогом основних урбанистичких 

параметара и билансом; 

- очекиваним ефектима планирања у погледу унапређења начина коришћења простора. 

 

У току раног јавног увида није било примедби нити сугестија на предметни План. 

 

Такође, у поступку израде Плана и Извештаја о стратешкој процени прибављени су услови 

и подаци од стране следећих надлежних органа, организација, институција и предузећа: 

1) Општина Жабаљ, Служба за урбанизам, имовинске, стамбено-комуналне послове и 

саобраћај 

2) ЈП „Развој“ Жабаљ 

3) ЈП „Путеви Србије“, Београд 

4) Директорат цивилног ваздухопловства Р.Србије, Београд 

5) ЈКП „Водовод општине Жабаљ“, Жабаљ 

6) ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад 

7) ЕПС дистрибуције, Регионални центар Електровојводина Нови Сад, Огранак 

Електродистрибуција Нови Сад, Нови Сад 

8) ЈП„Србијагас“, Нови Сад 

9) НИС АД Нови Сад, ГАСПРОМ ЊЕФТ, Нови Сад 

10) Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Дирекција за 

технику, ИЈ Нови Сад 

11) „ТЕЛЕНОР“ ДОО, Београд 

12) Покрајински завод за заштиту природе АП Војводине 

13) МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, Београд 

14) МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Одсек за управљање ризиком и цивилну 

заштиту, Београд 

15) Министарство одбране Р.Србије, Управа за инфраструктуру, Београд 

16) Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине АП Војводине, Нови Сад 

17) Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 

АП Војводине, Нови Сад 

 

Према Закону о стратешкој процени утицаја Извештај о стратешкој процени доставља 

се на мишљење заинтересованим органима и организацијама и обезбеђује се учешће 

јавности у његовом разматрању. Након оцене Извештаја о стратешкој процени утицаја 

Плана на животну средину и Извештаја о учествовању заинтересованих органа и 

организација и јавности, који сачињава орган надлежан за припрему Плана, орган 

надлежан за послове заштите животне средине може дати сагласност на Извештај о 

стратешкој процени. 
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II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА 
 

Стратешка процена интегрише еколошке, социјално-економске и био-физичке сегменте 

животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих интересних 

сфера и усмерава План ка решењима која су, пре свега, од интереса за вредности и 

квалитет животне средине. 
 

Општи и посебни циљеви Стратешке процене дефинисани су на основу захтева и циљева у 

погледу заштите животне средине у плановима вишег хијерархијског нивоа, као и 

програмима, стратегијама и другим документима из области заштите животне средине, 

циљева заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, 

прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, услова надлежних 

органа и институција, као и проблема и предлога у погледу заштите животне средине у 

Плану.  
 

Имајући на уму директну међузависност животне средине и људских активности 

(изградња објеката и одвијање предвиђених активности, инфраструктурно уређење, 

пољопривредне активности у околини и др), са становишта дугорочне организације, 

коришћења, уређивања и заштите простора и животне средине, дефинисан је 

стратешки циљ: заштита животне средине кроз активну примену мера заштите и 

перманентна контрола и одговорност за поштовање и примену принципа 

одрживог развоја.  
 

 

1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

Општи циљеви Стратешке процене утицаја постављају оквир за дефинисање посебних 

циљева и избор индикатора којима ће се оценити њихова оствареност, у контексту очувања 

животне средине, као и спровођење принципа одрживог развоја кроз планска решења.  
 

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; 

- одрживо управљање отпадним материјама; 

- примена адекватних мера заштите ваздуха, воде и земљишта од загађења током 

изградње и функционисања планираних садржаја; 

- формулисање елемената за програм праћења стања животне средине на простору у 

обухвату Плана. 
 

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. 
 

 

2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

На основу наведених општих циљева Стратешке процене у претходном поглављу, 

интегралне анализе стања животне средине и значајних питања, проблема и предлога 

у погледу заштите животне средине, дефинисани су посебни циљеви:  

А. Позитивно усмерена планска решења са аспекта заштите животне средине; 
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Б. Комунално опремање планског подручја уз интегрисање превентивних мера 

заштите; 

В. Снабдевање довољном количином воде за санитарну употребу и воде за 

технолошке процесе; 

Г. Формирање зелених површина; 

Д. Дефинисање и примена мера заштите животне средине и мера заштите од 

ванредних ситуација (елементарних непогода и техничко-технолошких удеса); 

Ђ. Дефинисање и примена програма праћења стања животне средине. 

 

 

3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

Сврха индикатора стања животне средине је оцењивање планских решења са 

становишта могућих негативних утицаја, као и утврђивање које неповољне утицаје 

треба смањити или елиминисати. Њихова примена односи се на усмеравање планских 

решења ка остварењу циљева који се постављају.  

 

Индикатори 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 сваки вид планирања. 
 

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

и дефинисане посебне циљеве стратешке процене утицаја, извршен је избор 

индикатора животне средине предметног простора, ослањајући се на индикаторе 

дефинисане Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине 

(„Службени гласник РС“, број 37/11). 
 

За простор у обухвату Плана релевантни су следећи индикатори: 

1) Учесталост прекорачења дневних граничних вредности за ПМ10, НО2, О3 и СО2; 

2) Емисија закисељавајућих гасова (НОХ, НХ3 и СО2); 

3) Емисија примарних суспендованих честица и секундарних прекурсора, 

суспендованих честица (ПМ10, НОx, НХ3 и СО2); 

4) Емисија гасова са ефектом стаклене баште; 

5) Пројекција емисија гасова са ефектом стаклене баште; 

6) Индекс експлоатације воде (WЕИ); 

7) Губици воде; 

8) Загађене отпадне воде; 

9) Промена начина коришћења земљишта; 

10) Укупна количина произведеног отпада; 

11) Производња отпада (комунални, индустријски и опасан); 

12) Количине посебних токова отпада; 

13) Количина издвојеног прикупљеног, поновно искоришћеног и одложеног отпада; 

14) Учешће обновљивих извора енергије у укупној потрошњи енергије (%); 

15) Укупни индикатор буке. 

 

Подаци који описују наведене индикаторе се прикупљају на различитим нивоима и у 

оквиру делатности различитих институција: статистичким заводима, заводима за јавно 

здравље и здравствену заштиту, хидрометеоролошким службама, геолошким и 

геодетским заводима, заводима за заштиту природе и др. 
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4.  КОМПАТИБИЛНОСТ ЦИЉЕВА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА 

ЦИЉЕВИМА ПЛАНА 
 

Многи међународни документи упућују на важност односа процеса планирања и 

процеса израде стратешке процене утицаја, те на неопходност интеграције овог 

инструмента у процес планирања.  
 

Истиче се и то да је Стратешка процена делимично интегрисана у планове и програме 

уколико се израђују у одвојеним фазама. Да би била потпуно интегрисана, процедура 

израде Стратешке процене треба да се преплиће са процедуром израде планова или 

програма. Графикон 1. приказује принцип по којем се руководило при изради ова два 

елабората, односно приказана је веза између фаза израде Плана и Стратешке процене. 
 

Графикон 1. Везе између фаза израде Плана и Стратешке процене 

 

Циљеви стратешке процене су, с обзиром на истовремену тј. паралелну израду ова два 

документа у потпуности усаглашени са циљевима Плана.  
 

Обзиром на то да је у наредној табели приказана компатибилност циљева Плана и 

стратешке процене, у наставку је дат преглед већ наведених циљева стратешке процене:  

А. Позитивно усмерена планска решења са аспекта заштите животне средине; 

Б. Комунално опремање планског подручја уз интегрисање превентивних мера заштите; 

ИЗРАДА ПЛАНА 

Одлука о изради Плана 

Израда Материјала за рани јавни 
увид 

Израда Нацрта Плана 

Стручна контрола Нацрта Плана 

Јавни увид у Нацрт Плана 

Доношење Плана 

Спровођење Плана 

ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ 

Одлука о изради стратешке 
процене према захтевима 

Протокола 

Решење о изради Извештаја о 
стратешкој процени  

Израда Извештаја о статешкој 
процени  

(анализа садржаја и основне 
документације, консултације са 

надлежним органима и 
организацијама...) 

Мишљење заинтересованих органа 
и организација 

Јавни увид у Извештај о стратешкој 
процени 

Оцена и сагласност на Извештај од 
стране надлежног органа 

Мониторинг и имплементација 
Извештаја 
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В. Снабдевање довољном количином воде за санитарну употребу и воде за 

технолошке процесе; 

Г. Формирање зелених површина; 

Д. Дефинисање и примена мера заштите животне средине и мера заштите од 

ванредних ситуација (елементарних непогода и техничко-технолошких удеса); 

Ђ. Дефинисање и примена програма праћења стања животне средине. 
 

Табела 1. Компатибилност циљева Просторног плана и СПУ 
 

 ЦИЉЕВИ ПЛАНА А Б В Г Д Ђ 

1)  Квалитетно и рационално искоришћење расположивог 
простора за имплементацију основних и пратећих садржаја 
саобраћајне инфраструктуре; 

+ + + + + + 

2)  Дефинисање грађевинског подручја дела радне зоне број 2 код 
Жабља за потребе изградње комплекса асфалтне и путне базе 

+ + 0 + + 0/+ 

3)  Дефинисање површина јавне намене + + 0 + 0/+ 0 

4)  Подизање квалитета нивоа услуге путног саобраћајно - 
транспортног система обухваћеног простора 

+ + 0/+ 0 + 0/+ 

5)  Дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње + + + + + 0/+ 

6)  Формирање површина под зеленилом + + 0 + 0/+ 0 

7)  Дефинисање услова заштите, побољшање квалитета и 
унапређење животне средине 

+ + + + + + 

8)  Очување и заштита биодиверзитета укупног простора и 
евентуално пронађених археолошких предмета 

+ + + + + 0/+ 

9)  Очување, одрживи развој и коегзистенција различитих намена 
и садржаја у функцији обезбеђења квалитетне доступности, 
саобраћајног приступа и одрживог функционисања савремене 
пољопривредне производње. 

+ + + + + + 

+ компатибилни, 0/+ индиректно комаптибилни, 0 - неутрално, - некомпатибилни 

 

 

III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
СА ОПИСМОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Приоритетни циљ израде Стратешке процене је сагледавање могућих негативних 

утицаја планских решења на квалитет животне средине и прописивање мера за 

минимизацију истих.  
 

Извештајем о стратешкој процени разматрају се питања и проблеми везани за заштиту 

животне средине, а који се односе на: 

- утицај постојећих и планираних радних садржаја на природне ресурсе – воду, 

ваздух и земљиште; 

- утицај планиране инфраструктуре на животну средину; 

- мере и услове заштите животне средине са освртом на потенцијалне загађиваче; 

- питања и проблемe одлагања комуналног отпада и др. врста отпада у планском периоду. 
 

У поступку стратешке процене могућих утицаја планских решења на животну средину, 

потенцијала и ограничења у простору и животној средини, планска решења су 

вреднована у односу на:  

- природне карактеристике, постојеће стање и услове у простору;  

- створене вредности, постојећу намену и досадашњи начин коришћења простора и 

планирано уређење;  

- стање комуналне опремљености и уређености простора;  

- стање и статус природних вредности;  

- услове надлежних институција добијених у поступку израде Плана и Извештаја о 

стратешкој процени;  

- циљеве планских докумената вишег хијерархијског нивоа и циљеве предметног 

планског документа.  
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Планска решења формулисана су у складу са смерницама и циљевима планова вишег 

хијерархијског нивоа, исказаним потребама инвеститора, као и условима надлежних 

институција, органа и предузећа, достављеним за потребе израде овог Плана. Планска 

решења се односе на опремање простора инфраструктуром, неопходном за стварање 

одговарајућих услова за функционисање планираних радних садржаја, према исказаним 

потребама. У плански документ су интегрисане мере и услови заштите животне средине, 

ограничења и обавезе које се недвосмислено морају спроводити на предметном простору. 

Важно је напоменути да се стратешка процена бави генералном и општом анализом и 

проценом могућих утицаја планираних решења заштите животне средине у Плану, при 

чему је акценат стављен на анализу планских решења, која доприносе заштити и 

подизању квалитета животне средине на посматраном простору и у непосредном 

окружењу. 
 

Обзиром на то да Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину не прописује 

шта представљају варијантна решења Плана која подлежу стратешкој процени, 

разматрана су два могућа варијантна решења:  

- Варијанта - I - да се План не усвоји;  

- Варијанта - II – да се План усвоји и имплементира.  
 

Евентуалне варијанте могле су се односити на избор адекватне локације као и на избор 

најпогодније техничко-технолошке концепције асфалтне базе што није предмет 

разматрања овог Плана нити стратешке процене утицаја.  

 

 

1. ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА НЕУСВАЈАЊА ПЛАНА 
 

Варијантно решење у контексту неусвајања Плана може за последицу имати:  

- недостатак мера и инструмената за оптимално управљање простором;  

- непланску реализацију појединачних пројеката и делатности, као и неконтролисану и 

непланску узурпацију и деградацију простора;  

- тенденцију неконтролисаног угрожавања квалитета ваздуха, вода и земљишта;  

- непоштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из планова 

на вишем хијерархијском нивоу. 

 

 

2.  ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА УСВАЈАЊА И 

ИМПЛЕМЕНТИРАЊА ПЛАНА  
 

Усвајањем Плана стварају се услови за:  

- рационалну организацију и уређење простора засновано на основама заштите и 

одрживог коришћења простора, природних и створених вредности и животне средине;  

- инфраструктурно и комунално опремање и уређење подручја у обухвату Плана; 

- заштиту природних вредности и животне средине (примену планом дефинисаних мера 

заштите од аерозагађивања, загађивања подземних и површинских вода, земљишта, 

мера заштите од буке);  

- примену планом дефинисаних услова и мера у функцији заштите здравља људи и 

интегрално управљање квалитетом животне средине;  

- контролисано и адекватно управљање свим генерисаним врстама отпада и отпадних 

вода; 

- спровођење мера заштите животне средине при реализацији појединачних пројеката у 

обухвату Плана, као и мера управљања ванредним ситуацијама;  

- успостављање интегралног система за праћења стања животне средине тј. ваздуха, 

воде, земљишта и буке (мониторинг);  

- имплементирање обавезујућих смерница прописаних планским документима вишег 

хијерархијског нивоа; 

- укључивање јавности у процес планирања и доношења одлука везаних за развој 

предметног подручја. 
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3.  ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА 

ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ РЕШЕЊА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Поређење варијантних решења је извршено на основу позитивних и негативних утицаја 

које би варијантна решења имала у датом простору.  

 

Најприхватљивије решење са аспекта заштите животне средине је оно којим се 

омогућава примена мера за спречавање негативних утицаја, рационално коришћење 

природних ресурса, спровођење контроле квалитета животне средине и поштовање 

еколошких начела и принципа одрживог развоја. 

 

Циљеви стратешке процене 

 
А. Позитивно усмерена планска решења са аспекта заштите животне средине; 
Б. Комунално опремање планског подручја уз интегрисање превентивних мера заштите; 
В. Снабдевање довољном количином воде за санитарну употребу и воде за технолошке 

процесе; 
Г. Формирање зелених површина; 

Д. Дефинисање и примена мера заштите животне средине и мера заштите од ванредних 
ситуација (елементарних непогода и техничко-технолошких удеса); 

Ђ. Дефинисање и примена програма праћења стања животне средине. 

 
Табела 2. Процена утицаја сектора Плана у односу на циљеве стратешке процене утицаја 

поређењем варијантних решења 

 
Сектор плана Сценарио 

развоја 
ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

А Б В Г Д Ђ 

Заштита природних ресурса  
ВАРИЈАНТА 1 - - - - - 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + + + + + 

Заштита заштићених природних и културних  

вредности  

ВАРИЈАНТА 1 - - 0 - - 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + 0/+ + + + 

Заштита животне средине и  
здравља становништва 

ВАРИЈАНТА 1 - - - - - 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + + + + + 

Унапређење водопривредне инфраструктуре 
ВАРИЈАНТА 1 - 0/- - - - 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + + 0/+ + + 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре 
ВАРИЈАНТА 1 - - - - - 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + + + + + 

Изградња и обнављање енергетске  
инфраструктуре 

ВАРИЈАНТА 1 - 0/- - - - 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + + + 0 + 

Заштита од природних и техничко–технолошких 
удеса и несрећа и ратних дејстава 

ВАРИЈАНТА 1 - - - - - 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + + + + + 

+  укупно позитиван утицај;  -  укупно негативан утицај;  0  неутралан утицај  

 

Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења 

 

На основу дефинисаних правила коришћења и услова изградње и уређења простора у 

оквиру Плана, створиће се услови за развој могућих комплементарних намена, 

садржаја и активности на планском подручју, уз поштовање основне намене и 

принципа одрживог развоја.  

 

Реализацијом плански установљених циљева из домена саобраћајне инфраструктуре и 

њиховом операционализацијом, непосредни ефекти усвајања Плана и његовог 

спровођења ће се рефлектовати кроз: 

- одрживо функционисање саобраћаја на предметном државном путу Iб реда бр. 12 у 

свим временским условима, при свим обимима и променама саобраћајног оптерећења; 
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- квалитетно и перманентно одржавање коловозних и осталих површина у оквиру 

попречног профила, уз задржавање одговарајућег нивоа саобраћајне услуге на 

предметном државном путу Iб реда бр. 12 у свим временским и сезонским условима;  

- одрживо функционисање саобраћаја, свих основних и пратећих садржаја који су у 

оквиру режима заштићених зона и површина (грађевинско и контактно постојеће 

пољопривредно земљиште); 

- одговарајуће економске ефекте, применом принципа савремене изградње и одржавања 

путне инфраструктуре (смањење транспортних трошкова и повећање средње брзине 

путовања на предметној деоници ДП-а). 

 

Такође, реализацијом плански установљених циљева из домена остале инфраструктуре 

и заштите животне средине, непосредни ефекти усвајања Плана и његовог спровођења 

ће се рефлектовати кроз: 

- обезбеђење снабдевања водом свих будућих корисника простора, уз рационално 

коришћење вода, а нарочито воде за пиће; 

- изградњу система за одвођење и пречишћавање отпадних вода; 

- осигурање повољног режима коришћења и заштите подземних вода, заштиту квалитета 

подземних и површинских вода;  

- обезбеђење сигурног и квалитетног напајања електричном енергијом за све кориснике 

простора, уважавајући принципе енергетске ефикасности; 

- несметано и безбедно функционисање електроенергетске линијске инфраструктуре и 

других електроенергетских објеката, као и заштита самих техничких система и утицаја 

на животну средину; 

- поштовање заштитних појасева и сигурносних зона термоенергетске инфраструктуре; 

- коришћење обновљивих извора енергије, што ће знатно утицати на побољшање 

животног стандарда и заштиту и очување природе и животне средине; 

- несметано и безбедно функционисање електронских комуникационих објекта и 

заштиту самих техничких система, одвијање телекомуникационог саобраћаја и примена 

и коришћење најсавременијих телекомуникационих услуга и сервиса; 

- позитиван утицај на микроклиматске услове и заштиту животне средине, формирањем 

и уређењем зелених површина, чија је основна функција: санитарно – хигијенска и 

декоративно – естетска (унапређење визуелног идентитета планираних радних 

површина). 

 

 

4.  ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 

Процена утицаја планских решења на животну средину извршена је квалитативном 

анализом и евалуацијом карактеристика простора у обухвату Плана, непосредног 

окружења и у оквиру кумулативног утицаја природних и антропогених фактора, са 

циљем утврђивања значаја утицаја, према критеријумима прописаним Законом о 

стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 

Путна и асфалтна база као неопходни садржаји уз саобраћајнице, без којих се не може 

замислити савремено, квалитетно и континуирано одвијање саобраћаја и одржавање 

путева, су неопходан и обавезан део функционисања саобраћајног система 

категорисане путне мреже. Осим одржавања (редовно, зимско, свакодневно), делокруг 

активности подразумева интервенције у ванредним околностима (саобраћајне незгоде, 

вршна оптерећења), вођење и надзор над одвијањем саобраћаја као и одржавање 

саобраћајне сигнализације и опреме пута. 

 

Ови садржаји нису само пунктови значајни за одржавање и санацију саобраћајница, 

већ су и део безбедносног система са којих се у сваком моменту може реаговати у 

случајевима интервентних и акцидентних ситуација на путној мрежи (случајне несреће, 

еколошки и други акциденти на путевима).  
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Генераторе притисака на животну средину (посебно у удесним ситуацијама) 

представљају сегменти планираних садржаја у оквиру којих: 

- се манипулише (претаче, пакује, користи у оквиру технолошког процеса) запаљивим 

или експлозивним материјама;  

- може доћи до емисије загађујућих материја у ваздух, воду и/или земљиште односно 

ремећења интегритета животне средине и њених природних својстава; 

- може доћи до нарушавања редовног и контролисаног тока експлоатације  

планираних система – услед хаварија; 

- може доћи до развејавања прашкастих материјала или неконтролисаног расипања 

отпадних материја или сировина. 
 

Могући притисци планираних активности вредновани су у односу на утицаје:  

- на квалитет ваздуха;  

- на квалитет воде; 

- на квалитет земљишта; 

- на флору и фауну;  

- на здравље и безбедност људи.  
 

Предметним Планом, датим параметрима за уређење простора према посебним 

захтевима будуће намене, пружа се могућност просторне диспозиције свих пратећих 

објеката у оквиру радног комплекса, уз поштовање принципа рационалности, 

приоритета и правилне прерасподеле капацитета. Овим се омогућава одвијање 

основног производног процеса, уз примену обавезних мера заштите животне средине и 

људства од загађења ваздуха, воде и земљишта, као и негативних утицаја буке, 

вибрација, прашине и сл. 
 

Планом су дати услови за изградњу енергетских производних објеката (који користе 

биомасу, биогас, геотермалну, соларну енергију и др.), што представља позитиван 

аспект, како са еколошког становишта тако и економског.  

 

Процена могућих утицаја планираних активности на ваздух 
 

Процена могућих утицаја планираних активности на ваздух сагледава се у смислу било 

какве промене природног својства ваздуха, односно у смислу емисије прашине, 

штетних гасова, дима и чађи, паре, органских и неорганских честица различитог 

порекла и степена токсичности, микроорганизама, полена, до чега потенцијално може 

довести изградња и експлоатација објеката позиционираних у оквиру радне зоне, а 

што би могло да доведе до загађења ваздуха. 

 

Оно што предметни простор чини повољним за лоцирање планираних радних садржаја 

јесте близина државног пута Iб реда бр. 12/М-7, те да у близини није насељско ткиво, 

чиме ће се избећи негативан утицај на здравље становништва услед отпадних гасова 

теретних и осталих возила са моторним погоном, која ће бити у служби садржаја радне 

зоне, као и отпадних гасова из процеса производње. 

С обзиром на то да осим комплекса асфалтне и путне базе, нису познати остали садржаји 

који ће се налазити на предметном простору, као и да није утврђено нулто стање 

квалитета ваздуха на предметном простору, шире сагледавање квалитета ваздуха и 

животне средине уопште је тиме ограничено. Планом су, поред осталих, дефинисани 

услови и мере заштите ваздуха, у оквиру општих услова и мера заштите животне средине 

и живота и здравља људи, које се односе на све будуће садржаје на предметном простору. 
 

За све кориснике простора у обухвату Плана (оне који су познати и оне којима се 

ствара могућност да се у будућности позиционирају у овој радној зони) планирано је 

коришћење природног гаса, чија је примена у пракси широко присутна, а истиче се да 

спада у најчистије, најсигурније и најкорисније фосилно гориво.  
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Метан је једна од основних компоненти природног гаса. Као гас је лако запаљив, чак и 

при малим концентрацијама у ваздуху, док у течном облику није запаљив све док се не 

изложи високом притиску. Метан није отрован, али је у смеши са ваздухом 

експлозиван. Бурно реагује са оксидационим средствима, халогеним елементима и 

супстанцама које садрже халогене. 

 

Метан у облику компресованог природног гаса (ЦНГ) се користи у широј примени као 

погонско гориво, а сматра се да узрокује мање загађење од других фосилних горива 

попут нафте и дизела.  

 

Такође, у контексту утицаја на квалитет ваздуха, позитивно се оцењује чињеница да су 

Планом предвиђене мере енергетске ефикасности и изградње. Основне мере за унапређење 

енергетске ефикасности односе се на смањење енергетских губитака, ефикасно коришћење 

и производњу енергије при пројектовању, изградњи и касније експлоатацији објеката, као и 

при опремању енергетском инфраструктуром. Мере за побољшавање енергетских 

карактеристика зграде не смеју да буду у супротности са другим суштинским захтевима, као 

што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење објекта. 

 

Вредновање утицаја вршено је, такође, у односу на чињеницу да су Планом 

дефинисане заштитне зоне инфраструктурних коридора, те да су дефинисана 

ограничења у смислу уређења и градње у овим зонама, као и дозвољене удаљености 

од суседних објеката, те услови у случају међусобног укрштања. 

 

На предметном простору планиран је надземни резервоар течног нафтног гаса (ТНГ), који 

је поред осталих обележен на графичком прилогу Извештаја о стратешкој процени. ТНГ је 

смеша угљоводоничних гасова. Добија се утечњавањем смеше гасова добијене издвајањем 

из рафинеријских гасова (насталих прерадом нафте), односно гасова добијених прерадом 

природних гасовитих горива. ТНГ је безбојан, веома запаљив и експлозиван гас, 

карактеристичног мириса. Сагорева бурно, ослобађајући велику количину топлоте, а 

продукти сагоревања су угљендиоксид и водена пара. Са ваздухом ствара експлозивне 

смеше које се лако могу запалити у присуству отвореног пламена. 

 

Евентуални утицаји у одређеном домену су сагледани и у контексту извођења 

грађевинских радова током којих може доћи до повећане количине прашине у ваздуху 

и до трајног нарушавања структуре земљишта, услед изградње објеката и извођења 

земљаних радова - ископа рова и насипања земљишта, кретања грађевинске 

механизације (багери, камиони, трактори, машине за постављање цеви). Поред 

прашине, очекивана је повећана концентрација отпадних гасова мотора са 

унутрашњим сагоревањем транспортних и радних машина, како у фази изградње тако и 

у фази коришћења планираних садржаја радне зоне.  

 

Може се сматрати да је ваздух микролокације, у постојећем стању где нису изграђени 

други привредни објекти, оптерећен загађујућим материјама из продуката сагоревања 

горива моторних возила са моторима са унутрашњим сагоревањем, која се крећу путем 

Нови Сад - Жабаљ. Примарне загађујуће материје у продуктима сагоревања горива 

моторних возила су сумпор-диоксид, азотни оксиди, угљен-моноксид, олово, честичне 

материје.  У доњој табели дати су негативни утицаји наведених полутаната: 

 
Врста полутанта Штетно дејство 

Фине честице и тешки 
метали 

Могу имати мутагене и канцерогене особине, и изазивати иритацију и 
оштећење респираторних функција 

Угљен-диоксид Изазива оксигенизацију ткива 

Азотни оксиди 
Изазивају киселе кише, успоравају развој биљака и имају штетне ефекте по 

респираторни систем 

Сумпор-диоксид Изазива киселе кише и погоршава респираторну патологију 
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Појави смога и дугорочном присуству концентрације штетних једињења у ваздуху 

значајно доприносе емисије издувних гасова пореклом из друмског саобраћаја. Радом 

асфалтне базе повећаће се фреквенција саобраћаја на предметној локацији, па самим 

тим и овај вид загађења. Коришћењем технички исправних возила и прекидањем 

непотребног рада мотора возила овај утицај ће се свести на минимум.  

 

Такође, могућ је и мањи утицај на ваздух услед коришћења заштитних премазних 

средстава и испарења боја у току евентуалних фарбарских радова, али су ови утицаји 

привременог карактера.  

 

Већи негативан утицај рада асфалтне базе на ваздух може се очекивати једино при 

удесној ситуацији, у случају пожара који би захватио резервоаре горива на локацији.  

Превентивним мерама заштите које морају бити дефинисане пројектном 

документацијом као и Студијом о процени утицаја објекта на животну средину, 

обезбедиће се услови за управљање ризицима, који могу бити узрок удесног догађаја, 

односно акцидентног загађивања ваздуха, воде и земљишта.   

 

Процена утицаја на ваздух при редовном режиму рада асфалтне базе 

 

Постројење у редовном раду производи следеће емисије у ваздух: 

- прашина минералних сировина, која је неизбежан пратилац свих операција пријема, 

складиштења и изузимање са складишта, односно при којима се манипулише 

материјалом; 

- прашина која је захваћена и понета ваздушним струјањем са гомила ускладиштеног 

полазног материјала на отвореном; 

- прашина настала у уређајима у оквиру постројења у којима се третирају минералне 

сировине операцијама транспорта и манипулације; 

- продукти сагоревања горива у циљу стварања топлоте којом се врши загревање 

материјала у бубњу за сушење; 

- продукти сагоревања горива у циљу стварања топлоте, којом се врши грејање 

термалног уља у агрегату за грејање уља; 

- продукти сагоревања горива у транспортним возилима која довозе сировине и 

одвозе готов производ, као и возила којима се манипулише на локацији (повећана 

фреквенција саобраћаја); 

- емисија испарљивих угљоводоника у операцијама грејања битумена као основног 

везног материјала у процесу израде асфалта; 

- у случају када се у пројекту користе горива која представљају алтернативу 

природном гасу, одбегле емисије испарљивих угљоводоника приликом претакања 

дизела и мазута, односно приликом одвајања флексибилног црева транспортне 

цистерне којим се иста ради претакања у резервоаре спаја на стабилну инсталацију; 

- претакање компримованог природног гаса врши се у затвореној инсталацији у 

надпритиску па је емисија метана у ваздух приликом претакања искључена. 

 

Филер (камено брашно) се у постројење допрема у специјалним камионима за 

транспорт прашкастих материјала који су опремљени, поред резервоара у којима је 

прашкасти материјал, и одговарајућим компресорима за пнеуматски транспорт 

прашкастих материјала путем којих се прашкасти материјал празни из транспортног 

средства. По доласку у постројење, цистерна са прашкастим материјалом се преко 

флексибилне везе повезује са цевоводом на резервоару за прашкасти материјал који је 

саставни део постројења. Укључивањем у погон компресора које је на возилу врши се 

пнеуматски транспорт тог материјала из возила у резервоаре постројења. 
 

Део филера настаје као резултат пречишћавања гасова који се одсисају из ротационе 

сушнице, а други део се добавља од других добављача. 
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Пројекат асфалтне базе својим радом утиче на загађење ваздуха прашином, али се тај 

утицај смањује уградњом циклона и врећастих филтера, као и смањењем емисије 

прашине са депоније материјала употребом распршене воде (квашењем).  Применом 

савремених система за пречишћавање отпадних гасова и метода за смањење емисије 

прашине, загађење животне средине се може свести на најмању могућу меру. 
 

Наравно да ту велики утицај има и квалитет употребљеног каменог материјала 

(гранулометријски састав и врста употребљеног каменог материјала), филера, 

битумена, горива и влажност депонија. 
 

Процес сагоревања течних горива мазута и евро дизела, за потребе рада сушаре, 

грејања битумена и термалног уља, односно рада мотора са унутрашњим сагореањем 

транспортних и манипулативних средстава је повезан осим са генерисањем одређене 

количине топлоте, и са формирањем продуката сагоревања који садрже, осим 

продуката потпуног сагоревања угљендиоксида и водене паре, и продукте непотпуног 

сагоревања и токсичне продукте као што су CO, HC, NOx и честичну материју (чађи и 

лако испарљиве органске и неорганске компоненте).  
 

Постизањем оптималног сагоревања у сушари (однос ваздух - гориво, брзина гасова) 

уз стриктно поштовање параметара производње и применом предвиђених мера 

заштите, загађење ваздуха продуктима сагоревања своди се на минимум.  Такође, 

коришћењем савремених, технички исправних транспортних возила и прекид 

непотребног рада мотора возила на локацији, своди емисију загађујућих материја у 

ваздух од продуката сагоревања горива на минимум. 
 

Одбегле емисије испарљивих угљоводоника приликом претакања дизела и мазута 

јављају се повремено само приликом одвајања флексибилног црева транспортне 

цистерне, којим се иста ради претакања у резервоаре спаја на стабилну инсталацију.  

Ова емисија има дисконтинуални карактер. 
 

Продукти сагоревања природног гаса (из дистрибутивног система односно 

компримованог природног гаса) су угљен-диоксид и водена пара, што природни гас 

чини најчистијим природним горивом.  Претакање компримованог природног гаса врши 

се у затвореној инсталацији у надпритиску па је емисија метана у ваздух приликом 

претакања искључена. 
 

Техничко-технолошка решења у циљу елиминисања емисије у ваздух у оквиру 

комплекса асфалтне базе 
 

У циљу елиминисања емисије односно свођења присуства прашине минералних 

сировина у ваздуху околине у границе дозвољене законским прописима, у оквиру 

постројења предвиђени су: 

1) Поступци којима се смањује развејавање прашине у операцијама пријема, 

складиштења и изузимања минералних сировина са складишта. 

2) Уређаји за пречишћавање ваздуха, од емитованих загађујућих материја у 

поступцима и операцијама у појединим уређајима машинског постројења. 

1) Поступци за смањење емисије прашине минералних сировина у операцијама 

пријема, складиштења и изузимања материјала са складишта: 

- квашење полазног материјала (минералних сировина) прскањем водом, 

приликом истовара из превозних средстава и допремања на складишни депо; 

- квашење полазног материјала (минералних сировина) прскањем водом при 

премештању у складишту, односно приликом изузимања материјала са 

складишног платоа у циљу пуњења усипног бункера; 

- квашења гомила материјала, прскањем водом у летњим месецима ради смањења 

могућности да ситније честице материјала буду захваћене ваздушним струјама 

са гомиле материјала и разнете у ширу околину постројења; 
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- складиштење каменог брашна и транспортно манипулативне операције са истим 

се обављају у затвореним посудама (резервоарима) и затвореним цевоводима 

(систем транспорта). 

2) Уређаји за пречишћавање ваздуха, од емитованих загађујућих материја у 

поступцима и операцијама у појединим уређајима машинског постројења: 

- пречишћавање ваздуха од прашине минералних сировина, која се емитује у 

поступцима и операцијама са сувим материјалом у појединим уређајима 

машинског постројења, врши се помоћу уређаја за пречишћавање ваздуха. 

 

Уређај за пречишћавање ваздуха је саставни део постројења и на њега је прикључена 

опрема у којој се при раду генерише прашина полазних материјала, која се емитује у 

ваздух (бубањ за сушење, систем сита, елеватор за вруће материјале). 

 

Уређај се састоји из циклонског пречистача (одвајање грубе прашине) и филтерског 

пречистача (одвајање фине прашине). 

 

У циклонском пречистачу се, променом брзине ваздушне струје, врши одвајање грубих 

(тежих) честица из ваздуха, које се таложе у делу циклона, предвиђеном за сакупљање 

издвојеног материјала, одакле се, системом пужних транспортера и цевовода, спроводи 

у елеватор за врући материјал, ради коришћења у изради асфалта. 

 

У филтерском пречистачу врши се издвајање финије прашине и осталих честица, које 

су продукт сагоревања мазута, и који се по отресању са филтер врећа, сакупљају у 

делу уређаја за сакупљање материјала, одакле се пужним транспортером и цевоводом 

транспортују у силос за „сопствени“ филер. Из силоса се даље, по потреби, изузима и 

користи при изради асфалта. 

 

Уређај за пречишћавање ваздуха ради потпуно аутоматски. Системом блокада 

онемогућено је пуштање у рад машинског постројења, ако уређај за пречишћавање 

ваздуха није у функцији. 

 

Процена могућих утицаја планираних активности на воду 

 

Могући утицаји планираних активности на квалитет вода вредновани су у односу на 

чињеницу да је за простор у обухвату Плана (радна зона) предвиђено снабдевање 

водом прикључењем на насељски водоводни систем Жабља (питком водом и водом за 

системе заштите од пожара), када се створе технички услови за прикључење (довољан 

капацитет изворишта). До тада, предвиђено је да се снабдевање водом планираних 

садржаја унутар планиране зоне врши из индивидуалних извора снабдевања, бушењем 

бунара унутар појединачних комплекса.  

 

Такође, за коришћење воде у технолошком поступку производње (техничка вода) 

обезбеђиваће се из сопствених изворишта – бунара који ће захватати мање квалитетну 

издан, а воду за санитарно-хигијенске потребе, као и за потребе прехрамбене 

индустрије која захтева висок квалитет воде у својим технолошким процесима, 

бушењем бунара на појединачним парцелама корисника, односно прикључењем на 

јавни водовод, када се за то стекну услови.  

 

Планом су предвиђена решења за евакуацију отпадних и атмосферских вода. 

Фекалном канализацијом употребљене санитарне воде одводиће се преко постројења 

за пречишћавање отпадних вода до коначног реципијента. Мрежа је планирана до свих 

објеката и корисника простора на посматраном подручју, а траса канализационих 

водова се планира дуж приступних (сервисних) саобраћајница користећи расположиве 

просторе и падове терена. 
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С обзиром да се у обухвату Плана налази део канала Ј-134, планска решења се односе 

на задржавање постојеће ширине зоне канала и на услове за уређење и изградњу 

канала, као и услове за озелењавање уз канал. Да би се канал одржавао у оквиру својих 

хидрауличких параметара, мора се очувати каналски појас како би се обезбедио пролаз за 

грађевинску механизацију за одржавање канала. При реализацији планских решења мора 

се сачувати основна функција канала - прихватање и одвођење свих сувишних 

површинских вода на овом простору. Пре упуштања у реципијент – канал, све површинске 

воде са посматраног подручја морају се очистити од механичких нечистоћа на таложнику, 

односно сепаратору уља и масти.  

 

У канал се могу упуштати само чисте воде и евентуално технолошке које морају бити 

пречишћене, без таложљивих или муљевитих материја (пливајући предмети, амбалажа, 

делови хране, тешки метали, разна уља и течности за моторе и сл.), ради обезбеђења и 

одржавања II класе квалитета воде у каналу, односно крајњем реципијенту. 

Атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне и сл.), чији квалитет 

одговара II класи квалитета воде, могу се без пречишћавања упуштати у канал. Изливи 

атмосферских вода у канал морају бити изведени на одређен начин како би се 

спречило деградирање и нарушавање стабилности косина канала.  

 

У зони канала, у појасу ширине мин. 5,0 m (10 метара на грађевинском земљишту у 

грађевинском подручју ван насељеног места) од ивице обале канала, не могу се градити 

никакви објекти, садити дрвеће и вршити друге радње којима се ремети функција или 

угрожава стабилност канала или омета редовно одржавање истог. Подземни објекти 

морају бити укопани мин. 1,0 m испод површине терена, а овај појас мора бити стално 

проходан за механизацију која одржава корито. 

 

Санитарном канализацијом, воде настале услед употребе запослених, ће се усмеравати 

ка насељској канализационој мрежи (када насељска мрежа буде изграђена у овом 

делу), уз поштовање минималних захтева за квалитет ефлуента, односно ка 

водонепропусној септичкој јами одговарајућег капацитета, чије ће пражњење 

обављати надлежно комунално предузеће. Када се створе услови, предвиђено је да се 

објекат септичке јаме прикључи на канализациони систем према условима надлежног 

комуналног предузећа. 

 

Планом су дефинисани услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре, 

канализационе мреже и објеката, атмосферске канализације и објеката као и услови за 

прикључење на водну и комуналну инфраструктуру. Такође, дефинисани су услови за 

уређење и изградњу у зони канала. 

 

Процена утицаја на подземне и површинске воде при редовном режиму рада асфалтне 

базе 

 

Од површинских вода, како је претходно наведено, на самој предметној локацији је 

идентификован мелиоративни канал Ј-134, чија деоница представља јужну границу 

предметног комплекса и припада сливу „Јегричка“, а чији квалитет воде није утврђен. 

 

Подземне воде јављају се на различитим нивоима.  На самој предметној локацији, као и 

на још две локације у непосредном подручју у односу на обухват Плана постављени су 

пијезометри. 

 

У нормалним условима рада у овом објекту, уз поштовање мера заштите, није очекивано 

да може доћи до загађења вода, јер се вода не користи у процесу производње, а сва 

опрема је над земљом, нема укопаних базена нити других делова опреме. 

 

Такође, у оквиру производног процеса није предвиђена продукција технолошких 

отпадних вода.  
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Техничко-технолошка решења за третман отпадних вода у оквиру комплекса асфалтне 

базе 

 

Како би се спречило загађење вода, услед експлоатације асфалтне базе предвиђена су 

одређена техничко-технолошка решења: 

- резервоари течних горива, термалног уља и битумена смештају се у водонепропусне 

базене; 

- атмосферске воде са транспортно манипулативних површина се, пре испуштања у 

мелиоративни канал одводе на примарно пречишћавање на таложнику и сепаратору 

уља и то до постизања поменутог квалитета наложеног од стране ЈВП Воде 

Војводине у Мишљењу у поступку издавања водних услова. 

 

Поред наведеног у обзир се узима следеће: 

- мазут се на температури испод 40°C понаша као чврста материја која нема 

способност течења, те и у случају исцуривања нема опасности да ће доћи до 

продора мазута у земљиште, а тиме и у подземне воде; 

- битумен у додиру са ваздухом, а на температури која је испод температуре течења 

(>100°C) се одмах претвара у чврсту масу која не може да продре у подземне воде. 

 

Третман санитарно фекалних вода се неће вршити у оквиру комплекса асфалтне базе, 

већ ће се одвозити од стране овлашћеног предузећа. 

 

Атмосферска отпадна вода прикупљена помоћу ПВЦ канализационих цеви и фазонских 

комада пречника DN 400 mm, одводи се на примарно пречишћавање системом 

таложника и сепаратора уља. Атмосферска вода са саобраћајнице и паркинга 

прикупља се линијским решеткама типа ACO DRAIN и преко сепаратора се излива у 

постојећи мелиоративни канал. Атмосферска вода са платоа базе се пречишћава у 

коалесцентном сепаратору лаких нафтних деривата са BY-PASS-ом типа „OLEOPASS“ 

(NG10-проток100/2500SF - таложник) и након пречишћавања одводи у мелиоративни 

канал J-134 у складу са водним условима. Чишћење таложника и сепаратора и 

преузимање садржаја поверава оператеру, који поседује одговарајућу дозволу за ову 

делатност. 

 

Резервоари битумена и мазута/евро дизела биће смештени у водонепропусним 

танкванама, чији је капацитет предвиђен у односу на планирану целокупну 

ускладиштену количину материја. 

 

Процена могућих утицаја планираних активности на земљиште 

 

Имајући у виду да осим путне и асфалтне базе остали садржаји радне зоне нису 

познати у тренутку израде Плана, процена утицаја на земљиште је ограниченог 

домена. 

 

Неминовно је да ће током фазе припреме терена за изградњу и фазе изградње 

планираних објеката (познатих и непознатих садржаја и делатности) доћи до директног 

негативног утицаја на земљиште, услед узурпирања земљишта физичким објектима и 

измене структуре земљишта. Ови утицаји су трајног карактера, а с обзиром да је 

планом вишег реда простор у обухвату Плана опредељен за радну зону, ове промене су 

очекиване. Такође, током извођења грађевинских радова могућ је негативан утицај на 

земљиште и услед евентуалне хаварије на грађевинским и транспортним машинама, при 

чему би, услед природе квара могло доћи до исцуривања машинског уља, мазива или 

горива на тло. Овакав утицај може имати значајан негативан карактер уколико би 

загађење доспело до подземних вода, при чему изливене материје мигрирањем кроз тло и 

воде могу доспети у изворе водоснабдевања или водотокове. 
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Утицај нафте на животну средину се често описује као негативан због тога што је нафта 

токсична за скоро све облике живота. Нафта и нафтни деривати не сагоревају потпуно, 

те се поред воде и CО2 стварају и једињења која су токсична. Основни начин за 

уклањање нафтних угљоводоника је применом биодеградације. Брзина биодеградације 

нафтног загађивача у земљишту зависи од природе и количине угљоводоника, 

присутности и деградационих особина микроорганизама у земљишту, као и 

карактеристика самог земљишта. 

 

Утицаји на земљиште су могући услед евентуалног расипања/развејавања материјала 

(камена, филера, осталих сировина) у екстремним временским и акцидентним 

ситуацијама.  

 

Планом су дефинисани услови за озелењавање слободних површина, што има 

позитиван утицај са становишта санитарно-хигијенских услова простора и заштите 

животне средине, при чему је обавезна израда главних пројеката озелењавања уз 

државни пут, сервисну и приступну саобраћајницу и комплексе путне и асфалтне базе, 

који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошког материјала, његов 

просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун. 

 

У контексту заштите околног простора од негативних утицаја процеса који се одвијају у 

оквиру асфалтне базе, Планом су прописани такви услови за уређење зелених и 

слободних површина на парцели асфалтне базе, по којима је потребно обезбедити 

минимално 40%  зелених површина. Такође, предвиђено је да се уз границу парцеле 

формира појас заштитног зеленила, ширине 20 m, уз обавезну употребу аутохтоне 

вегетације, са изабором дендролошких врста отпорних на гасове, дим и прашину према 

еколошким карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних 

материја, као и врсте које одговарају станишним условима. 

 

У комплексу путне базе заступљеност зелених површина је 45,42%. 

 

Процена утицаја експлоатације асфалтне базе на земљиште 

 

У општини Жабаљ се не прати организовано квалитет и загађење земљишта. Врше се 

спорадична испитивања земљишта због избора врста сорти, семена и вештачких 

ђубрива. Анализа земљишта на предметној локацији није вршена. 
 

У току контролисаних услова рада асфалтне базе није очекивано да може доћи до 

загађења земљишта из следећих разлога: 

- Сировине и готови производи се правилно лагерују; 

- Просути и некласификовани агрегат се враћа на сепарацију на поновну 

класификацију; 

- Просути битумен се враћа поново у процес; 

- Прашина из врећастог филтера се враћа у силос за филер и поново користи; 

- Комунални отпад се одлаже у одговарајући затворени контејнер на локацији који 

празни надлежно комунално предузеће; 

- Резервоари за мазут, евро дизел и битумен налазе се у танкванама које спречавају 

додир евентуално просуте материје са околним земљиштем; 

- Уколико дође до исцуривања битумена загађење тла биће у тренутку у површинској 

зони, јер се битумен такорећи тренутно претвара у чврсту масу. 

 

Техничко-технолошка решења за третман чврстих отпадних материја  

 

Када је реч о потенцијалном утицају асфалтне базе на околно земљиште, потребно је 

напоменути да је у оквиру овог комплекса очекивана продукција индустријског отпада 

амортизационог типа, отпада који настаје у процесу производње, талога у резервоару 

за гориво, комунални отпад, као и талога и уља у сепаратору уља.  
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Индустријски отпад амортизационог типа представља истрошена опрема која је 

инертна и спада у зелену листу отпада. Она се скупља, на одговарајући начин пакује, 

да би је преузео оператер овлашћен за преузимање ових врста отпада у складу са 

Законом о управљању отпадом. 

 

Отпад који настаје у процесу производње је термално уље, које је током употребе 

променило карактеристике, те више није за употребу. Пражњење система предвиђено 

је да врши оператер, овлашћен од стране надлежног Министарства за сакупљање и 

транспорт, односно третман ове врсте опасног отпада. Преузимање отпадног термалног 

уља од стране оператера прати Документ о кретању опасног отпада. 

 

Резервоар за гориво, када се за то укаже потреба, чисти овлашћени оператер.  Талог из 

резервоара за гориво, преузима оператер овлашћен од стране Министарства за 

преузимање ове врсте опасног отпада уз пропратни Документ о кретању опасног 

отпада. 

 

Комунални отпад се одлаже у контејнере, које редовно празни надлежно комунално 

предузеће, по Уговору и одвози на за то предвиђену локацију. 

 

Талог и уље из сепаратора уља, након чишћења, преузима оператер овлашћен од 

стране надлежног Министарства за преузимање ове врсте опасног отпада уз пропратни 

Документ о кретању опасног отпада.  

 

На локацији ће се вршити привремено складиштење искључиво неопасног отпада и то у 

затвореним посудама, заштићено од атмосферских утицаја, на одговарајућој локацији у 

оквиру комплекса. 

 

Процена могућих утицаја буке и вибрација  

 

Бука се јавља у животној средини, као сваки нежељени или штетни звук, а извор буке 

може да буде уређај, средство за рад, саобраћајно средство, инсталација постројења, 

технолошки поступак, електроакустички уређај и др. 

 

Приликом извођења грађевинских радова, бука и вибрације су неминовна последица 

рада грађевинских машина. У условима извођења грађевинских радова, овим утицајима 

је изложена непосредна околина градилишта и највише утиче на животињски свет и 

птице, што престаје по завршетку изградње. 

 

У фази експлоатације радних садржаја, с обзиром на то да нису познати сви садржаји у 

предметној радној зони (предметним Планом се даје могућност изградње и 

функционисања пословно-производних односно индустријских објеката, с  тим да су у 

тренутку израде Плана једини познати радни садржаји путна и асфалтна база), није 

могуће предвидети у којој мери ће доћи до емитовања буке и вибрација, али су Планом 

дати посебни услови и мере заштите од буке за радне садржаје. 

 

У оквиру комплекса асфалтне базе очекивани извори буке су: транспортна возила 

(камиони) који довозе сировину и одвозе готов производ; ротациона сушара и тракасти и 

пужасти транспортер, као и кофичасти елеватор. Опрема која емитује вибрације није 

заступљена. 

 

С обзиром на удаљеност локације и окружење предвиђене радне зоне, у редовном раду 

асфалтне базе, неће бити негативног утицаја на насељено место. Очекивани утицај односи 

се на запослена лица за која је обавезна примена мера и опреме у функцији заштите на 

раду. 
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Процена могућих утицаја планираних активности на становништво 
 

Прикључењем комплекса на комуналну инфраструктуру (јавне саобраћајнице, водоводну 

и канализациону мрежу, електроенергетску, дистрибутивну гасоводну и електронску 

комуникациону мрежу) обезбедиће се потребан ниво уређености простора у обухвату 

Плана у смислу потребних услова за несметано функционисање планираних садржаја. 
 

Планом су дати услови за уређење и изградњу површина јавне намене  (јавних површина 

и објеката јавне намене за које се утврђује јавни интерес), као и других објеката за јавно 

коришћење, којима се обезбеђује приступачност особама са инвалидитетом, у складу са 

Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, 

којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 

старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15). 
 

Такође, Планом су дати и услови и мере заштите животне средине и живота и здравља 

људи, где је дефинисано да се изградња објеката, извођење радова, односно обављање 

производне, складишне или услужне делатности, као и других планираних активности, 

може вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или 

деградација животне средине на други начин.  

 

Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на становништво дефинисане 

су законским и подзаконским актима, који се односе на здравље и безбедност људи и 

заштиту на раду, као и заштиту у случају ванредних ситуација и удеса, а 

имплементиране су у План, у оквиру поглавља које се односе на: опште услове и мере 

заштите животне средине и живота и здравља људи, као и опште услове и мере 

заштите од елементарних непогода, акцидентних ситуација и ратних дејстава, што 

представља позитиван утицај на аспект заштите живота и здравља људи. 

 

Битно је истаћи, да се предметна локација налази у зони радног комплекса према 

Просторном плану општине Жабаљ. Површине радног комплекса налазе се североисточно, 

северозападно и западно од предметне локације, док се у правцу севера, југозапада и 

југа (са друге стране државног пута) простиру пољопривредне површине. Негативан 

утицај појединих облика загађења на становништво је минималан и он је у функцији 

процена презентованих у осталим тачкама овог поглавља. 

 

У току припреме и извођења радова, као и у току редовног рада предметних садржаја 

негативан утицај на становништво могу проузроковати емисије које су последица рада 

асфалтне базе: прашина минералних сировина, продукти сагоревања горива (мазут, 

дизел, компримовани природни гас), емисија испарљивих угљоводоника у операцијама 

грејања битумена, одбегле емисије испарљивих угљоводоника приликом претакања 

дизела и мазута. 
 

С обзиром на примењене и предвиђене мере заштите у току рада и на чињеницу да се 

мазут и дизел гориво користе искључиво као алтернатива природном гасу, као и 

предвиђени програм праћења утицаја, општи закључак је да се у редовном раду 

асфалтне и путне базе не очекује већи негативан утицаја на становништво. 
 

Процена могућих утицаја планираних активности на природна добра 
 

Ради очувања биолошке разноврсности потребно је спроводити мере које 

подразумевају заснивање и одржавање зелених површина у функцији заштите 

биодиверзитета аграрних површина, односно унапређења микроклиматских услова.  
 

Најзначајнији негативни утицаји на биљне и животињске заједнице испољавају се у 

фази припреме терена за градњу и током изградње, а посебно у случају удесних 

ситуација за које су планиране превентивне мере у циљу свођења ризика на минимум 

од таквих ситуација. Припремни радови укључују рашчишћавање терена, потпуно 

уништавање биљног покривача и коришћење грађевинске механизације.  
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Током експлоатационог периода асфалтне базе очекиван негативни утицај на флору и 

фауну је услед емисије загађујућих материја у ваздух. Применом савремених система 

за пречишћавање отпадних гасова и метода за смањење емисије прашине, загађење 

животне средине се може свести на најмању могућу меру. Постизањем оптималног 

сагоревања у сушари (однос ваздух - гориво, брзина гасова) уз стриктно поштовање 

параметара производње и применом предвиђених мера заштите ваздуха од загађења 

продуктима сагоревања своди се на минимум, па самим тим и утицај резултујућих 

загађујућих материја на флору и фауну. 

 

Такође, могући утицаји се односе на емитовање буке услед кретања механизације и 

извођења земљаних радова на уређењу терена као и грађевинских радова на изградњи 

објеката.  

 

Процена могућих утицаја планираних активности на културна добра 
 

У поступку издавања услова за потребе израде Плана, Покрајински завод за заштиту 

споменика културе исте није доставио.  
 

У случају да се приликом земљаних радова открију до сада нерегистровани непокретни и 

покретни археолошки налази, инвеститор је у обавези да заустави радове и предузме мере 

заштите према посебним условима које ће издати Покрајински завод за заштиту споменика 

културе и омогући стручној служби да обави археолошка истраживања и документовање 

на површини са откривеним непокретним и покретним културним добрима. 

 

Процена могућих утицаја планираних активности при изградњи инфраструктуре 

 

Саобраћајна инфраструктура  

 

Основну везу комплекса путне и асфалтне базе са категорисаном путном мрежом чиниће 

приступна саобраћајница (ПС) са изласком на сервисну саобраћајницу (СС). Сервисна 

саобраћајница се својим југозападним делом претвара у новоформирани саобраћајни 

прикључак на државни пут (стационажа прикључка km 192+855, ДП бр. 12/М-7)3.  
 

Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је конципирано тако да се избегну директна 

сукобљавања саобраћајних струја на саобраћајницама са значајним постојећим, 

односно перспективним саобраћајним токовима (ДП Iб реда бр. 12/М-7), са сервисном 

саобраћајницом као основом интерног саобраћајног система, уз минималан број 

укрштања и одговарајућим бројем прикључења на државну путну мрежу.  
 

Узимајући у обзир специфичности ових путних садржаја (велики број транспортно-

манипулативних операција различитих типова теретних возила) саобраћајни приступ 

путне и асфалтне базе (и радне зоне) је планиран преко сервисне саобраћајнице. 

Саобраћајни прикључак је дефинисан преко двосмерне прикључне саобраћајнице, уз 

изградњу додатних саобраћајних трака на државном путу за искључење (успорење) и 

укључење (убрзање) и свим неопходним елементима који ће омогућити безбедно и 

неометано прикључивање, без утицаја на ниво услуге предметног пута. 

 

Планом је предвиђена фазност реализације саобраћајног прикључења на ДП бр. 12/М-7.  
 

У оквиру јавних површина–коридора сервисне и приступне саобраћајнице, предвиђена је 

изградња саобраћајних површина са свим потребним елементима који ће омогућити 

безбедно и неометано кретање свих друмских превозних средстава, уз обезбеђење 

одговарајућег одводњавања.  

                                           
3 У току је израда новог референтног система државне путне мреже Р. Србије и због тога што још није званично објављен у 

Просторном плану фигуришу две стационаже km 192+715 – ДП бр. 12 (стари реф. систем) и km 63+903 – M-7 (нови реф. 

систем-у изради) 
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Планским решењем нису предвиђене површине за стационарни саобраћај у оквиру јавне 

површине уличног коридора, већ ће се потребе за паркирањем решавати у оквиру 

парцела путне и асфалтне базе и планираних радних комплекса. 
 

С обзиром на обим и саобраћајно оптерећење у оквиру комплекса путне и асфалтне базе, 

пешачке комуникације ће се обављати по слободним површинама (уз регулациону линију 

комплекса, осим у зони сервисне саобраћајнице) у оквиру регулационих ширина 

саобраћајница.  

 

У будућности (сви случајеви угрожавања безбедности одвијања саобраћаја) пешачке 

стазе је могуће посебно издвојити и на одговарајући начин опремити (застор, 

нивелациона сегрегација и друго), не само уз предметне путне садржаје већ и у 

комплетној обухваћеној радној зони. Одговарајућом саобраћајном сигнализацијом и 

посебним режимима саобраћаја омогућиће се безбедно и неометано функционисање 

моторног и немоторног саобраћаја у оквиру коридора саобраћајница. 

 

Водна и комунална инфраструктура 
 

Анализа и процена планских решења у области водопривредне инфраструктуре 

приказана је у оквиру процене утицаја планираних активности на воду, као природни 

ресурс, с обзиром да се ова решења директно односе на заштиту и коришћење воде.  
 

Планом су дефинисани услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре (водни 

објекти за уређење водотока, објекти за заштиту од поплава, ерозије и бујица, водни 

објекти за коришћење вода, водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање 

отпадних вода и заштиту вода), услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре 

(водоводне мреже и објеката, канализационе мреже и објеката, атмосферске канализације 

и објеката, канала), као и услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру. 

 

Електроенергетска инфраструктура  
 

Планирана дистрибутивна мрежа система електричне енергије ће у потпуности бити 

каблирана, а каблови ће се полагати дуж саобраћајница и пешачких стаза.  
 

Није очекивано да ће реализацијом планиране електроенергетске инфраструктуре, уз 

поштовање свих потребних мера са аспекта заштите животне средине доћи до 

негативних утицаја, те проблеми у Плану везани за електроенергетску инфраструктуру 

нису ни разматрани.  
 

Планом су дефинисани услови за уређење електроенергетске инфраструктуре, услови за 

изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV, услови за изградњу подземне 

електроенергетске мреже, услови за изградњу јавног осветљења, услови  за изградњу 

енергетских производних објеката, као и услови за прикључење на електроенергетску 

инфраструктуру. 

 

Термоенергетска инфраструктура 

 

Предметним Планом предвиђена је изградња мерно регулационе станице (МРС) за 

природни гас. Изградњом МРС и по испуњењу услова за прикључак планираних радних 

садржаја на гасну мрежу, овај енергент може заменити мазут и компримовани природни 

гас (ЦНГ).  

 

За снабдевање МРС планирана је изградња прикључног гасовода средњег притиска до 

16 bar, од постојеће ГМРС „Жабаљ“ до планиране МРС за радну зону, а према условима и 

сагласности надлежног дистрибутера за гас. Од планиране МРС изградњом дистрибутивне 

гасне мреже ниског притиска у коридорима саобраћајница и изградњом гасног прикључака, 

створиће се услови за снабдевање природним гасом свих потрошача у радној зони. 
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Грејање просторија објекта путне базе предвиђено је  као топловодно, радијаторско са 

принудном циркулацијом воде. Снабдевање објекта топлотном енергијом је путем 

гасног котла. Као енергент предвиђен је течни нафтни гас – ТНГ, а када се створе 

услови и комплекс прикључи на гасоводну мрежу, као енергент користиће се и 

природни гас. Резервоар ТНГ-а је предвиђен у непосредној близини објекта. 

 

У процесу производње комплекса асфалтне базе планирано је да се користи топлотна 

енергија у такозваном топлом поступку за производњу асфалтне мешавине, у секцији 

за сушење и загревање каменог агрегата производног постројења. 

 

У технолошком процесу производње, као енергент планирано је да се користи мазут, 

евро дизел и компримовани природни гас.  

 

За загревање ротационе сушаре планирано је да се користи мазут, природни гас или ЦНГ. 

Евро дизел би се користио за загревање термалног уља које греје резервоаре са 

битуменом. 
 

Складиштење мазута и евро дизела планирано је у надземним резервоарима. Истовар и 

складиштење мазута и евро дизела вршиће се из аутоцистерне, која ће се паркирати на 

манипулативну површину одакле ће се пунити резервоари, преко прикључног црева 

аутоцистерне и прикључка за пуњење на надземном резервоару. Истакање горива у 

надземни резервоар вршиће се пумпом. 
 

Прикључење цистерне са компримованим природним гасом одвија се по принципу 

паркирања аутоцистерне на манипулативну површину одакле се може спојити на гасну 

инсталацију. При томе се врши повезивање прикључног црева аутоцистерне на 

прикључак за природни гас. 
 

Планом су утврђени услови за изградњу гасоводне инфраструктуре, услови за 

прикључење корисника на гасоводну инфраструктуру, услови за изградњу топловода, као 

и услови за експлоатацију минералних сировина, с обзиром да простор у обухвату Плана 

спада у одобрени истражни простор НИС-НАФТАГАСА, односно дозвољене су активности 

везане за истраживање, експлоатацију и искоришћавање подземних вода и 

хидрогеотермалних вода. 
 

Електронска комуникациона (ЕК) инфраструктура  

 

Приступна ЕК мрежа ће у потпуности бити каблирана, а каблови ће се полагати у зелене 

појасеве дуж саобраћајница и пешачких стаза.  
 

Проблеми из области заштите животне средине, везани за електронску комуникациону 

инфраструктуру нису разматрани у Плану, с обзиром да изградња планиране и 

експлоатација постојеће нема негативних утицаја на животну средину. 
 

Планом су дефинисани услови за уређење ЕК инфраструктуре, услови за изградњу 

подземне ЕК инфраструктуре, услови за изградњу објеката за постављање електронске 

комуникационе опреме и уређаја (IPAN), као и услови за прикључење на ЕК 

инфраструктуру. 
 

Процена ризика од техничко-технолошких удеса 
 

Ризик од техничко-технолошког удеса постоји у сваком радном процесу, па сходно томе 

и при редовном раду објеката који су планирани на предметном простору. Величина 

ризика је управо пропорционална последицама, временској и просторној експозицији 

одређеном ризику и вероватноћи настанка акцидента. Повећање ризика, поред 

осталог, директно је условљено употребом материја, које су због својих физичко-

хемијских, токсиколошких или еко-токсиколошких особина сврстане у групу хазардних, 

односно опасних материја.  
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У наредном тесту је дат преглед опасних материја и њених особина, којима ће се 

манипулисати тј. које ће се користити у оквиру познатих садржаја простора у обухвату 

Плана. 

 

Мазут је гориво добијено дестилацијом сирове нафте и представља смешу 

угљоводоника са општом формулом CmHn. Карактеристике мазута зависе од порекла 

сирове нафте из које се добијају и самог технолошког процеса њене прераде. Највећи 

део смоле која се налази у сировој нафти прелази у мазут. Садржај водоника у мазуту 

је нижи од његовог садржаја у сировој нафти док је насупрот томе садржај угљеника 

виши. Мазут је такође обогаћен сумпором у односу на сирову нафту, јер се приликом 

дестилације нафте једињења која садрже сумпор концентришу у остатку. Мазут обично 

садржи 25-50% више сумпора него нафта од које је добијен. Густина и вискозитет 

мазута су знатно виши, него код сирове нафте.  

 

Дизел гориво је запаљива течност, карактеристичног мириса. Светло ћилибарне или 

зелено-плаве боје. Не раствара се у води. Паре са ваздухом граде експлозивне смеше. 

Течност делује иритантно и надражујуће на кожу и очи. Контакт резултира појавом 

бола, црвенила, опекотина и пликова. Удисање испарења може проузроковати 

иритацију респираторног тракта. Излагање испарењима високе концентрације 

резултира стање еквивалентно стању мамурлука и наркозе. 

 

Природни гас је загушљивац, гас без боје и мириса, врло лако запаљив. Може се 

проширити каналима, дренажним системима, подрумима и сличним местима даље од 

места удеса и узроковати експлозију и пожар. Нормално није токсичан и није 

иритантан, али при високим притисцима може изазвати физичко оштећење 

незаштићених очију, као и бол и оштећење ткива. При инхалацији може изазвати 

поспаност, вртоглавицу и несвестицу, а код виших концентрација несвестицу и 

гушење. Дуготрајна интоксикација, при великим концентрацијама у затвореним 

просторима може проузроковати главобољу, несвестицу, губитак мишићне 

координације, смањење менталних способности, губитак свести и смрт услед 

асфикције. Респираторни проблеми као што је енфизем могу бити погоршани 

пролонгираним излагањем великим концентрацијама природног гаса. Смеша природног 

гаса не садржи канцерогене материје. Брзо се распршује у атмосфери, подлеже 

фотохемијском распаду, па није вероватно загађења земљишта и воде. 

 

Компримовани природни гас - КПГ (Compressed Natural Gas-CNG) представља сабијени 

земни гас, односно један од облика у који се земни гас претвара ради лакшег 

транспорта и чувања. Компримује се на притисак од 220-250 бара. Главни састојак је 

метан, који у поређењу са осталим дериватима, има најмањи коефицијент емисије CO₂ 
по јединици ослобођене енергије и као такав доприноси побољшању квалитета 

ваздуха. Сматра се горивом будућности, како због својих еколошких особина и 

одличних перформанси које пружа. КПГ је гас под притиском, веома лако запаљив. 

Уколико се посуда под притиском нађе у пожару може експлодирати. 

 

Термално уље се у планираном комплексу асфалтне базе користи као флуид носилац 

топлоте за загревање инсталација и резервоара за битумен и мазут.  

 

Најзначајнији негативни утицај на животну средину, повезан са индустријским 

постројењима овог типа је свакако потенцијалан акцидент, који може резултирати 

неконтролисаним изливањем нафтних деривата, што може довести, како до загађења 

животне средине, тако и до неконтролисаног генерисања опасног отпада. До акцидента 

може доћи током припремних радова и током рутинских, свакодневних операција. 
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5.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА 
НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА  

 

5.1. ОПШТЕ МЕРЕ У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Изградња објеката, извођење радова и других планираних активности, могу се вршити 

под условом да се тиме не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин 

деградирање животне средине, те је за све планиране радне садржаје односно 

комплексе или постројења обавезна примена мера заштите ваздуха, заштита од буке, 

заштита воде, земљишта, услова управљања отпадом као и мера заштите од 

елементарних непогода и акцидентних ситуација, у складу са законом и овим планским 

документом. Током извођења радова на припреми терена и изградњи објекта потребно 

је планирати и применити следеће мере заштите: 

- вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског 

материјала током транспорта; 

- обавезно извршити санацију земљишта у случају изливања уља и горива током рада 

грађевинских машина и механизације; 

- отпадни материјал који настане током извођења радова (комунални, грађевински и 

остале врсте отпада) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену 

и одобрену локацију; 

- материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је 

прибављена сагласност надлежног органа, а транспорт овог материјала вршити 

возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања 

материјала; 

- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 

налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине 

радове и обавести надлежну организацију за заштиту споменика културе; 

- ако се у току радова наиђе на природно добро, које је геолошко-палеонтолошког 

типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има 

својство природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести 

надлежну организацију за заштиту природе. 

 

 

5.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 
 

Заштита природних вредности остварује се спровођењем мера за очување њиховог 

квалитета, количина и резерви, као и природних процеса, односно њихове 

међузависности и природне равнотеже у целини. 

 

Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне, складишне или 

услужне делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, 

загађивање или на други начин деградирање животне средине.  

 

За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, 

животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и 

друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, 

уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана 

Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 25/15). Такође, за објекте који могу имати 

негативне утицаје на животну средину, надлежни орган прописује потребу 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 („Службени гласник РС“, број 69/05), и 

Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе 
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пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“, број 114/08).  

 

У оквиру Процене утицаја дефинишу се мере активне заштите простора у контексту 

заштите животне средине, у току редовне експлоатације и у случају акцидента. У 

наредном тексту приказане су мере, које су произашле из свеукупног сагледавања 

постојећих услова на простору у обухвату Плана и познатих планираних садржаја. Ове 

мере имплементиране су у План и као такве представљају обавезе у примени, како 

током изградње објеката тако и током функционисања радних садржаја. 

 

5.2.1. Мере заштите ваздуха 

 

Озелењавањем простора у обухвату Плана унапредиће се микроклиматски и санитарно 

хигијенски услови, а такође, обезбедиће се и заштитна функција.  Услови и мере 

заштите ваздуха: 

- Поштовати Закон о заштити ваздуха и пратећа подзаконска акта; 

- Спроводити одговарајуће мере заштите, односно инсталирати опрему и извести 

одговарајућа техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија 

загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности; 

- У случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, 

обавезно је предузимање техничко-технолошких мера или обустављање 

технолошког процеса, како би се концентрације загађујућих материја свеле на ниво 

прописаних вредности; 

- Уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера 

заштите, или до поремећаја технолошког процеса, услед чега долази до 

прекорачења граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар или 

поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији, односно обустави 

технолошки процес како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року; 

- Код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се могу 

емитовати непријатни мириси, обавезна је примена мера које ће довести до 

редукције мириса, иако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод 

граничне вредности емисије;  

- Субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за 

који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о 

процени утицаја на животну средину дужан је да пре пуштања у рад прибави 

дозволу. 

 

Посебне мере које се, поред наведених услова и мера заштите ваздуха, односе на 

асфалтну базу су: 

- Омогућити редовно орошавање радног платоа водом, чиме се контролише подизање 

камене прашине и спречава развејавање најфинијих честица; 

- Обезбедити пнеуматски транспорт филера, као и могућност рекуперације садржаја 

отпадних гасова за случај појаве камене прашине и пречишћавање отпадних гасова 

који се емитују из процеса производње асфалтних мешавина; 

- Редовно контролисати исправност система за пречишћавање ваздуха (врећастог или 

другог одговарајућег филтра); 

- Успоставити праћење квалитета ваздуха, у складу са захтеваним граничним 

вредностима емисије за постројења за припремање битуменизираних материјала за 

изградњу путева; 

- Емисију загађујућих материја, ширење буке и других негативних утицаја, поред 

коришћења одговарајућих техничких решења, ублажити и подизањем заштитног 

зеленог појаса.  
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5.2.2. Мере заштите вода 

 

У циљу заштите вода од загађења, у складу са Законом о водама и Законом о заштити 

животне средине, предвиђене су следеће мере заштите вода за појединачне објекте: 

- Забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које 

прелазе граничне вредности емисије – квалитет пречишћеног ефлуента мора 

задовољавати прописане критеријуме за упуштање у канализациони систем насеља 

односно крајњи реципијент;  

- Забрањено је испуштање отпадних вода које су прекомерно термички загађене; 

- Отпадне воде индустрије потребно је предтретманом довести до нивоа квалитета 

који задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, 

односно за пречишћавање на ППОВ; 

- Вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти; 

- Вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода. 

 

Обзиром на то да је у обухвату Плана деоница мелиорационог канала Ј-134, Планом су 

дефинисани услови за уређење и услови за озелењавање уз канал. При реализацији 

планских решења мора се сачувати основна функција канала - прихватање и одвођење 

свих сувишних површинских вода на овом простору. Пре упуштања у реципијент 

(канал) све површинске воде са посматраног подручја (као и из путног канала) морају 

се очистити од механичких нечистоћа на таложнику, односно сепаратору уља и масти 

за издвајање минералних и других уља и брзоталоживих честица одговарајућег 

капацитета. Да би се канал одржавао у оквиру својих хидрауличких параметара, мора 

се очувати каналски појас како би се обезбедио пролаз за грађевинску механизацију за 

одржавање канала. У зони канала, у појасу ширине мин. 5,0 m (10 метара на 

грађевинском земљишту у грађевинском подручју ван насељеног места) од ивице обале 

канала, не могу се градити никакви објекти, садити дрвеће и вршити друге радње 

којима се ремети функција или угрожава стабилност канала или омета редовно 

одржавање истог. Подземни објекти морају бити укопани мин. 1,0 m испод површине 

терена, а овај појас мора бити стално проходан за механизацију која одржава корито.  

 

5.2.3. Мере заштите земљишта 

 

Посебни услови и мере које су у функцији заштите земљишта су:  

- Применити биоразградиве материјале у зимском периоду за одржавање паркинга, 

улица и манипулативних платоа; 

- Застирање прекривкама (ПВЦ и геотекстил) ринфузног материјала (камена ситнеж, 

филер и др.) на просторима где се материјал складишти; 

- Адекватно управљати комуналним и осталим врстама отпада који настаје на 

простору у обухвату Плана; 

- Комунални отпад потребно је сакупљати и обезбедити његову редовну евакуацију на 

локацију која је утврђена од стране комуналне службе;  

- Привремено складиштење евентуално  присутног опасног отпада вршити у складу са 

чл. 36 и 44. Закона о управљању отпадом. Отпад мора да буде прописно обележен и 

привремено складиштен на прописан начин до његовог коначног збрињавања; 

- Примењивати мере којима се спречава расипање и развејавање прашкастих 

материја и отпада по околини, приликом манипулисања или привременог чувања; 

- Обезбедити потпуну изолацију резервоара за складиштење горива (уколико се 

гориво складишти на предметној локацији) од околног земљишта коришћењем 

непропусног плашта – дистрибуцију горива вршити на начин којим се не угрожава  

животна средина; 

- Мазиво и гориво потребно за снабдевање механизације неопходно је 

транспортовати, депоновати (чувати) и њима руковати поштујући при том мере 

заштите прописане законском регулативом која се односи на опасне материје; 
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- У случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени слој 

земљишта мора се отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само 

на, за ту сврху, предвиђеној локацији. На месту акцидента нанети нови, незагађени 

слој земљишта; 

- Након престанка рада асфалтне базе, с обзиром на њен монтажно-демонтажни 

карактер (према Закону о планирању и изградњи за асфалтну базу се издаје 

привремена грађевинска дозвола на одређен период, а који не може бити дужи од 

три године од дана доношења дозволе), након дислоцирања постројења обавеза 

инвеститора је да изврши рекултивацију терена, односно да обезбеди поновно 

формирање земљишног слоја и успостављање биљних заједница на загађеним и 

деградираним површинама (спроводе мере предвиђене законском регулативом за 

побољшање квалитета земљишта до нивоа који је безбедан за коришћење, а у 

складу са наменом производно-складишног комплекса).  

 

Заштиту земљишта од потенцијалне деградације обезбедити адекватним одвођењем 

отпадних вода, као и предузимањем превентивних мера при претакању или претовару 

материја које имају загађујући карактер. 

 

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности 

утичу или могу утицати на квалитет земљишта дужни су да обезбеде техничке мере за 

спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате 

утицај своје делатности на квалитет земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу 

са Законом о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) и другим 

законима. 

 

Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност 

може да буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка 

обављања активности изврши испитивање квалитета земљишта. 

 

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и 

отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се 

мењају само у циљу побољшања квалитета у складу са његовом наменом. 

 

5.2.4. Мере заштите од буке 

 

Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу са 

Законом о заштити од буке у животној средини. Обавезе јединице локалне самоуправе 

односе се на акустичко зонирање на својој територији, одређивање мера забране и 

ограничења у складу са Законом, доношење локалног акционог плана заштите од буке 

у животној средини, обезбеђење и финансирање мониторинга буке у животној средини 

на својој територији и вршење надзора и контроле примене мера заштите од буке у 

животној средини. 

 

Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 

(„Службени гласник РС“, број 75/10) прописани су индикатори буке у животној 

средини, граничне вредности, методе за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 

штетних ефеката буке на здравље људи.  

 

Према потреби, надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са 

Правилником о методологији за одређивање акустичких зона, Законом и важећим 

подзаконским актима. 
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Посебни услови и мере заштите од буке за радне садржаје су: 

- Пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука, 

која се емитује при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и 

опреме, не прелази прописане граничне вредности; 

- Након пуштања погона у рад или при пробном раду погона извршити контролно 

мерење нивоа буке на граници комплекса и извршити оцену ефикасности 

примењених мера заштите, при чему се узима као меродаван критеријум за ноћ, 

будући да емитована бука не зависи од доба дана, већ од режима рада погона (у 

случају да измерени нивои буке прелазе дозвољене вредности, побољшати звучну 

изолацију према осетљивим и угроженим објектима). 
 

5.2.5. Мере заштите при управљању отпадом 
 

Сваки генератор отпада је обавезан да изврши карактеризацију и категоризацију 

отпада код надлежних организација и да се у зависности од његове природе са њим 

поступа у складу са законским прописима.  
 

Обавеза генератора отпада је да, у складу са Законом о управљању отпадом и осталим 

законским и подзаконским актима, који непосредно регулишу ову област: обезбеди 

потребан простор за одлагање отпада, обезбеди потребне услове и опрему за 

сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних материја, а да 

секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје субјекту који има одговарајућу 

дозволу за управљање отпадом (складиштење, одлагање, третман и сл).  

 

Посебне мере и услови су: 

- Разношење чврстог отпада спречити његовим систематским прикупљањем и 

депоновањем на за то уређеним локацијама; 

- Отпад од чишћења складишног танка битумена мора бити адекватно одлаган до 

накнадног третмана, а поступање са отпадним материјама мора бити у складу за 

захтевима Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада 

(„Службени гласник РС“, број 56/10); 

- На свакој грађевинској парцели обезбедити посебан простор, тако да се омогући лак 

приступ надлежне службе, као и потребне услове и опрему за сакупљање, 

разврставање и привремено чување различитих отпадних материја, у складу са 

законом и другим прописима; 

- Примењивати опште и посебне санитарне мере предвиђене законом и другим 

прописима којима се уређују послови санитарног надзора; 

- У случају потребе за простором за селективно сакупљање отпада који се не може 

чувати у контејнерима за комунални отпад, обавеза је власника/корисника да 

прибави услове, односно дозволу/сагласност надлежног органа за потребе уређења 

или коришћења наведеног простора. 

 

5.2.6. Мере приликом изградње и експлоатације инфраструктуре 
 

За инфраструктурне објекте мере и обавезе произилазе из прописа о техничким 

нормативима и стандардима, мерама и условима, које надлежни органи издају при 

постављању и извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним међусобним 

растојањима.  

 

5.2.7. Мере приликом изградње и функционисања постројења и радних садржаја 
 

У оквиру планског документа интегрисани су услови, који се односе на то да сва 

постројења и радни садржаји планирани на простору у обухвату Плана, примењују 

опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене законом и другим прописима, 

којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављене услове надлежних 

органа и организација.  
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За све планиране радне садржаје односно комплексе или постројења Планом је 

предвиђена обавезна примена мера заштите ваздуха, заштите воде, заштите земљишта, 

заштите од буке као и услова управљања отпадом. 
 

Такође, дате су посебне мере и услови који се примењују приликом изградње и 

функционисања радних садржаја:  

- применити мере заштите, односно опрему, техничка и технолошка решења, којима 

се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане 

граничне вредности; 

- спроводити опште мере заштите животне средине, које се односе на заштиту воде, 

ваздуха, земљишта и заштиту од буке; 

- примењивати санитарне мере и услове у складу са законом и важећим прописима из 

области санитарног надзора; 

- обезбедити посебан простор, потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање 

и привремено чување различитих отпадних материја; 

- обезбедити потребне количине воде за рад комплекса, као и за противпожарну 

заштиту; 

- применити мере за правилно и безбедно чување и руковање хемијским средствима, 

хемикалијама и производима који их садрже, у складу са законом и важећим 

прописима којима се уређује управљање хемикалијама; 

- спроводити мере заштите од могућих удеса, као и мере за отклањање последица у 

случају удесних ситуација; 

- извршити заштиту објеката од пожара и атмосферског пражњења; 

- уредити и озеленити слободне површине; 

- спроводити програм праћења утицаја рада погона на животну средину, у складу са 

важећим прописима. 

 

5.2.8. Мере заштите живота и здравља људи 
 

Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на становништво дате су у 

посебним законским и подзаконским актима, који се односе на здравље и безбедност и 

заштиту на раду.  
 

5.2.9. Мере заштите од ванредних ситуација 
 

Општи принципи управљања ризиком од елементарних непогода и других несрећа су: 

планирање и имплементација превентивних мера и активности; отклањање могућих 

узрока угрожавања (превенција); приправност и правовремено реаговање; смањење 

утицаја елементарних непогода; спречавање других несрећа и умањење њихових 

последица (санација).  

 

Надлежности, обавезе, мере и начини деловања, проглашавања и управљања у 

ванредним ситуацијама дефинисане су Законом о ванредним ситуацијама. Одредбе овог 

закона односе се на израду Планова заштите од удеса и предузимање мера за 

спречавање и ограничавање утицаја, успостављање адекватних одговора на ванредне 

ситуације које су узроковане елементарним непогодама, техничко-технолошким 

несрећама - удесима и катастрофама.  
 

Удес (акцидент) јесте изненадни и неконтролисани догађај који настаје ослобађањем, 

изливањем или расипањем опасних материја, обављањем активности при производњи, 

употреби, преради, складиштењу одлагању или дуготрајном неадекватном чувању 

(Закон о заштити животне средине).  
 

У случају непланираног загађења животне средине неопходно је да се без одлагања 

предузму мере ради смањења штете у животној средини или уклањања даљих ризика, 

опасности и штете у животној средини. У ове мере спадају превентивне мере заштите и 

мере приправности и одговорности на удес. 
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При истовару и складиштењу течних материјала и енергената морају се испоштовати 

нормативи са становишта заштите од пожара, заштите животне средине и заштите на 

раду. 

У оквиру поступка производње асфалтних мешавина, за загревање ротационе сушаре 

користи се мазут, природни гас или ЦНГ. Такође, евро дизел се користи за загревање 

термалног уља које греје резервоаре са битуменом.  
 

Мазут се довози цистернама и лагерује у надземном резервоару који мора бити 

смештен у водонепропусној танквани, која може да прими целокупну количину 

случајно исцурелог мазута. Величину, облик и врсту материјала за израду танкване 

треба одредити у складу са законским прописима. 

 

За покретање термоуљног котла предвиђено је да се користи евро дизел. Резервоар за 

смештај евро дизела је надземни, који мора бити смештен у водонепропусној танквани за 

прикупљање целокупне количине случајно исцурелог евро дизела. Величину, облик и 

врсту материјала за израду танкване треба одредити у складу са законским прописима. 
 

Обзиром да је планирана мерно регулациона станица у североисточном делу предметног 

простора, у циљу снабдевања корисника планираних садржаја природним гасом, обавезно 

је да ове станице буду ограђене тако да се спречи неовлашћен приступ. Ограда мерно-

регулационе станице мора да обухвати зоне опасности и мора бити минималне висине 2 m, 

а уколико је мерно-регулациона станица на отвореном простору, са или без надстрешнице, 

ограда мора бити удаљена минимално 10 m од станице. 
 

Такође, планирана је изградња два објекта трансформаторских станица (ТС) за 

снабдевање електричном енергијом планираних садржаја на посматраном подручју. 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном  износи 10 m за напонски ниво 

од 1 kV до 35 kV. У заштитном појасу не могу се градити објекти, изводити други радови, 

нити засађивати дрвеће и друго растиње, супротно закону, техничким  и другим 

прописима, без претходне сагласности енергетског субјекта који је власник, односно 

корисник енергетског објекта.  
 

Планом су дати услови и мере заштите од елементарних непогода, акцидентних ситуација 

и ратних дејстава.  Поред мера заштите од земљотреса, од високих подземних и сувишних 

атмосферских вода, од метеоролошких појава (атмосферско пражњење, олујни ветрови, 

атмосферске падавине - киша, град, снег) дефинисане су и мере заштите од пожара које 

се односе на: 

- Примену Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15); 

Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара 

(„Службени лист СФРЈ“, број 30/91), Правилника о техничким нормативима за 

приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката 

повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, број 8/95) и других прописа;   

- Поштовање задатих регулационих и грађевинских линија; 

- Поштовање прописа при градњи објеката (удаљеност између објеката различите 

намене, услови складиштења лако запаљивих течности/гасова/експлозивних материја, 

противпожарни пролази, објекти од негоривих материјала - опека, бетон и сл., 

одређеног степена ватро-отпорности). 

 

При избору материјала треба водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке 

и противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се 

испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато за кретање ватрогасног 

возила и извођење интервенција. При пројектовању и изградњи радних комплекса 

треба узети у обзир важеће прописе за: избор грађевинског материјала, хидрантску 

мрежу, громобран, електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако 

запаљивим материјалима.  
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Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0 m 

од објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није другачије одређено. 

У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други 

материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају се обезбедити 

слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење.  

 

Код објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских 

површина, уз то лаке преградне зидове, лак кровни покривач. Заштиту од пожара 

спровести и дефинисањем зона опасности од пожара. 
 

Из надлежности Сектора за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова, у 

складу са законским и подзаконским прописима, нема посебних услова нити 

документације која би била уграђена у планска решења.  

 

Према условима добијеним од Општинске управе Жабаљ, пре издавања локацијских 

услова потребно је прибавити посебне услове заштите од пожара и експлозија, у 

складу са Законом о планирању и изградњи и Уредбом о локацијским условима. 

 

За потребе израде овог Плана услове је такође издало Министарство унутрашњих послова, 

Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту. Према достављеним 

условима, с обзиром да План представља основ за издавање локацијских услова за 

изградњу, пре издавања локацијских услова је потребно прибавити посебне услове 

заштите од пожара и експлозија у складу са чл. 54 Закона о планирању и изградњи  и чл. 

16 Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 35/15 и 114/15). 

 

За објекте за које је на основу одредби члана 33. и члана 34. Закона о заштити од пожара 

утврђена обавеза прибављања сагласности на техничку документацију, а који припадају 

категорији објеката са запаљивим гасовима и експлозивним материјама, или који у свом 

саставу имају ову категорију објеката, прибављају се услови у погледу мера заштите од 

пожара и експлозија за безбедно постављање, прописани чл. 16 став 1. Уредбе о 

локацијским условима, чл. 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим 

гасовима („Службени гласник РС“, број 54/15) и одредбама Закона о експлозивним 

материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85 

и 18/89 и „Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 67/93, 48/94 и 101/05). Поред услова 

за безбедно постављање, за ову категорију објеката постоји и обавеза прибављања 

услова у погледу мера заштите од пожара прописана чл. 16 ставом 2 Уредбе о локацијским 

условима. 

 

За објекте за које је Законом о заштити од пожара утврђена обавеза прибављања 

сагласности на техничку документацију (а који не припадају категорији објеката са 

запаљивим и горивим течностима и експлозивним материјама, или који у свом саставу 

немају ову категорију објеката) прибављају се само услови у погледу мера заштите од 

пожара прописани чл. 16 став 2. Уредбе о локацијским условима. 

 

 

6.  ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, СЛОЖЕНОСТ, РЕВЕРЗИБИЛНОСТ, 

ВРЕМЕНСКА И ПРОСТОРНА ДИМЕНЗИЈА, КУМУЛАТИВНА И  
СИНЕРГЕТСКА ПРИРОДА УТИЦАЈА ПЛАНА  

 

Карактер, интензитет, сложеност, реверзибилност, вероватноћа, трајање, учесталост, 

као и кумулативна и синергијска природа утицаја разматрана је у границама 

валоризованог простора у обухвату Плана.  
 

Све промене у обухвату Плана, потенцијално, директно и индиректно утичу на 

грађевинско подручје, али и шире окружење, на општинском и регионалном нивоу.  
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Постојећи услови ширег подручја у односу на простор који је у обухвату овог Плана, 

еколошки ризици у смислу њиховог могућег повећања, умањења или потпуног 

губљења услед реализације планских решења, као и карактеристике еколошких 

потенцијала датог простора одређују вероватноћу, интензитет и сложеност могућих 

утицаја, односно кумулативну и синергетску природу односа свих наведених фактора.  

 

Извештајем о стратешкој процени су вредновани плански аспекти уређења предметног 

простора, који иако у фактичком стању представља обрадиво пољопривредно 

земљиште, планом вишег реда, односно Просторним планом општине Жабаљ је 

опредељено као грађевинско земљиште, односно радна зона, за коју је прописана 

обавезна израда плана детаљне регулације. Питање утицаја на обрадиво 

пољопривредно земљиште, је тема коју је требало разматрати и валоризовати у фази 

израде просторног плана општине Жабаљ. За овај простор нису дефинисана посебна 

ограничења у смислу погодних радних садржаја, односно како је наведено (извод из 

Просторног плана општине Жабаљ је дат у поглављу које описује плански и правни 

основ): „у оквиру радне зоне и комплекса могу се градити: пословни објекти, 

производни, складишни, економски, услужни, објекти инфраструктуре и сл.“ 

 

Чињеница је да се имплементацијом планских решења изазива трајна промена у 

простору, чији се карактер вреднује у односу на услове којима се обезбеђује 

контролисано уређење и управљање простором и животном средином. Мониторинг 

животне средине у функцији је контроле утицаја планских решења на животну 

средину.  

 

С тим у вези, Стратешка процена утицаја представља вредновање са аспекта:  

- примењених мера превенције на планском нивоу за спречавање и минимизирање 

потенцијално штетних утицаја на стање природних вредности и ресурса, као и 

укупан квалитет животне средине;  

- рационалног, еколошки прихватљивог коришћења свих природних ресурса;  

- обавезног имплементирања мера за отклањање могућих последица стратешког 

карактера у простору и на животну средину. 

 

Значај утицаја процењује се у односу на величину/интензитет утицаја (Табела 3) и 

просторне размере (Табела 4) на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно 

ефекти, планских решења, према величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, 

где се знак минус односи на негативне, а знак плус за позитивне промене. Овај систем 

вредновања примењује се како на појединачне индикаторе утицаја, тако и на сродне 

категорије преко збирних индикатора. 

 

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља 

важан критеријум за доношење одлука у току израде Плана.  

 

Вероватноћа утицаја оцењује се према скали приказаној у Табели 5. 

 
Табела 3. Критеријуми за оцењивање величине утицаја 

 
Величина утицаја Ознака О п и с 

Критичан - 3 Јак негативан утицај 

Већи - 2 Већи негативан утицај 

Мањи - 1 Мањи негативни утицај 

Нема или нејасан утицај 0 Нема утицаја, нема података или није примењиво 

Позитиван + 1 Мањи позитивни утицај 

Повољан + 2 Већи позитиван утицај 

Врло повољан + 3 Јак позитиван утицај 
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Табела 4. Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја 

 
Размере утицаја Ознака О п и с 

Регионални Р Могућ утицај у оквиру простора регије 

Локални Л Могућ утицај у некој зони или делу територије плана 

 
Табела 5. Скала за процену вероватноће утицаја 

 
Вероватноћа Ознака Опис 

100% И утицај извесан 

више од 50% В утицај вероватан 

мање од 50% М утицај могућ 

 

Вероватноћа утицаја може дакле бити од потпуно извесне (100%) до ситуације у којој 

је утицај готово невероватан. Ова чињеница је посебно важна јер тако одређено 

планско решење које генерално има изразито јак нпр. негативан утицај, у конкретном 

случају може бити потпуно невероватно па се самим тим његов утицај не може 

окарактерисати као стратешки значајан. 

 

На основу критеријума процене величине и просторних размера утицаја планских 

решења у односу на циљеве стратешке процене врши се евалуација значаја 

идентификованих утицаја. Детаљан приказ планских решења дат је у Табели 6.  

 

Имајући у виду да опште дефинисана планска решења обухватају и посебна планска 

решења, а са аспекта заштите животне средине односно циљева стратешке процене 

нема суштинске разлике у вредновању посебних циљева у односу на посебне циљеве 

стратешке процене, који се свакако своде на правила уређења и коришћења простора, 

у наредној анализи вреднована су посебна планска решења као област а не свако 

појединачно. 

 
Табела 6. Планска решења обухваћена стратешком проценом 

 

Бр. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ ПО ОБЛАСТИМА 

1. Прописани урбанистички и други услови за уређење и изградњу, по целинама и зонама дефинисаних  
Планом:  
 инфраструктурни коридори и садржаји (површине и објекти јавне намене): зона државног пута Iб реда 

бр. 12/М-7; зона сервисне саобраћајнице; зона приступне саобраћајнице; зона путне базе; зона канала; 

зона трансформаторске станице; зона мерно-регулационе станице; 
 радни комплекси (остале површине): зона асфалтне базе; зона производно–складишних комплекса.  

2. Израда пројекта парцелације, односно препарцелације за потребе експропријације и образовања 
грађевинских парцела за садржаје дефинисане Планом. Такође, израда урбанистичког пројекта за локације 
дефинисане Планом. 

3. Изградња саобраћајних површина у оквиру јавних површина–коридора сервисне и приступне саобраћајнице, 
са свим потребним елементима који ће омогућити безбедно и неометано кретање свих друмских превозних 

средстава и одвијање немоторног саобраћаја, уз обезбеђење одговарајућег одводњавања.  

4. Изградња новог саобраћајног прикључка на постојећи коловоз државног пута, са улазно/излазним 
саобраћајним тракама и осталим потребним елементима на стационажи km 192+855 – I фаза 

5. Кад се стекну услови и изгради нови коловоз вишетрачног пута, приступиће се редефинисању 
(прилагођавању) постојећег саобраћајног прикључка на државни пут, на истој стационажи km 192+855 – II 
фаза. 

6. Изградња водоводне мреже - снабдевање водом планираних садржаја унутар планиране зоне из 
индивидуалних извора снабдевања. Када се стекну услови и изгради ваннасељски водоводни систем Жабља 
прикључиће се планирани садржаји на исти. 

7. Отпадне воде се усмеравају ка водонепропусној септичкој јами одговарајућег капацитета. Када се стекну 
услови за прикључак на насељски канализациони систем, тј. изгради мрежа фекалне канализације, 
санитарне воде ће се одводити преко постројења за пречишћавање отпадних вода до коначног реципијента.  

8. Изградња атмосферске канализације у саобраћајним коридорима.  
Изградња атмосферске канализације у планираним комплексима уз третман на таложнику, односно 
сепаратору уља и масти. 

9. Пречишћавање отпадних вода насталих као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски 
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Бр. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ ПО ОБЛАСТИМА 

канализациони систем, путем примарног пречишћавања унутар самог комплекса. 

10. Изградња трансформаторских станица 20/0,4 kV. 

11. Изградња подземне електроенергетске мреже и јавног осветљења.  

12. Изградња мерно регулационе станице за природни гас (МРС); за снабдевање планиране МРС планирана је 
изградња прикључног гасовода притиска до 16 bar, од постојеће ГМРС „Жабаљ“ до планиране МРС за радну 
зону. 

13. Изградња дистрибутивне гасне мреже ниског притиска у коридорима саобраћајница и изградња гасних 
прикључака, ради снабдевања природним гасом свих потрошача у радној зони. 

14. Могућност изградње енергетских производних објеката у радним комплексима, који користе биомасу, биогас, 
геотермалну, соларну енергију и др. капацитета мањих од 10 MVA, који ће се прикључити на јавну 
електроенергетску мрежу према условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне 
енергије, или користити за сопствене потребе. 

15. У технолошком процесу производње асфалтне базе планирано је да се као енергенти користе: мазут, евро 
дизел и компримовани природни гас (ЦНГ). 

16. Коришћење течног нафтног гаса – ТНГ као енергента у комплексу путне базе  док се не створе услови за 
прикључење на гасоводну мрежу. Резервоар ТНГ-а је предвиђен у непосредној близини објекта. 

17. Могућност изградње топловода у планираним комплексима. 

18. Изградња електронске комуникационе мреже и обезбеђења приступа свим планираним објектима путем ЕК 
канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај телекомуникационе опреме унутар 
парцела корисника. 

19. У коридорима саобраћајница планирано је формирање линијског зеленила. У планираним комплексима 
зелене површине формираће се на слободним површинама, а према условима из Плана. Ободом комплекса 
формираће се зелени појас који ће имати санитарно-хигијенску функцију, а око објеката у комплексу, групе 
садница већих декоративних својстава. 

20. Смернице за примену мера заштите животне средине, живота и здравља људи. 

21. Смернице за примену мера заштите природних добара и непокретних културних добара и заштите природног 
и културног наслеђа. 

22. Према препоруци Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, овим Планом су 
дозвољене активности везане за истраживање, експлоатацију и искоришћавање подземних вода и 
хидрогеотермалних вода. 

 

Циљеви стратешке процене 

  
А. Позитивно усмерена планска решења са аспекта заштите животне средине; 
Б. Комунално опремање планског подручја уз интегрисање превентивних мера заштите; 
В. Снабдевање довољном количином воде за санитарну употребу и воде за технолошке 

процесе; 
Г. Формирање зелених површина; 
Д. Дефинисање и примена мера заштите животне средине и мера заштите од ванредних 

ситуација (елементарних непогода и техничко-технолошких удеса); 
Ђ. Дефинисање и примена програма праћења стања животне средине. 

 
Табела 7.  Процена величине утицаја планских решења на животну средину и елементе 

одрживог развоја 

 

Области планских решења 
Циљеви стратешке процене 

А Б В Г Д Ђ 

Заштита природних ресурса  +3 +3 +3 +3 +3 +3 

Заштита заштићених природних и културних вредности +3 +1 +1 +2 +3 +1 

Заштита животне средине и  здравља становништва +3 +3 +2 +3 +3 +3 

Изградња и унапређење водопривредне инфраструктуре +3 +3 +3 +2 +3 +3 

Изградња и унапређење саобраћајне инфраструктуре +3 +3 0 +1 +2 +3 

Изградња и модернизација енергетске инфраструктуре +3 +3 0 0 +2 +1 

Заштита од природних и техничко-технолошких несрећа и 
ратних дејстава 

+3 +3 +2 +2 +1 +3 
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Табела 8.  Процена просторних размера планских решења на животну средину и 
елементе одрживог развоја 

 

Области  планских решења 
Циљеви стратешке процене 

А Б В Г Д Ђ 

Заштита природних ресурса  Р Р Р Р Р Р 

Заштита заштићених природних и културних вредности Р Р Р Р Л Р 

Заштита животне средине и  здравља становништва Р Р Р Р Л Л 

Изградња и унапређење водопривредне инфраструктуре Р Р Р Р Р Л 

Изградња и унапређење саобраћајне инфраструктуре Р Р / Л Л Р 

Изградња и модернизација енергетске инфраструктуре Л Р / / Л Р 

Заштита од природних и техничко-технолошких несрећа и 
ратних дејстава 

Р Р Р Р Р Р 

 
Табела 9.  Процена вероватноће утицаја планских решења на животну средину и 

елементе одрживог развоја 
 

Области планских решења 
Циљеви стратешке процене 

А Б В Г Д Ђ 

Заштита природних ресурса  И И И И И И 

Заштита заштићених природних и културних вредности И В М И М В 

Заштита животне средине и  здравља становништва И И И И И И 

Изградња и унапређење водопривредне инфраструктуре И И И И В В 

Изградња и унапређење саобраћајне инфраструктуре И И / И В В 

Изградња и модернизација енергетске инфраструктуре И И / / В И 

Заштита од природних и техничко-технолошких несрећа и 
ратних дејстава 

И И И И М И 

 

Кумулативни и синергетски ефекти 

 

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја (члан 15.) стратешка процена треба 

да обухвати и процену кумулативних и синергетских ефеката.  
 

Значајни ефекти могу настати као резултат интеракције између бројних мањих утицаја 

постојећих објеката и активности и различитих планираних активности на подручју Плана.  
 

Кумулативни ефекти настају када појединачна планска решења немају значајан утицај, 

а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат.  
 

Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни 

ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја.  
 

У табели 11, на основу вредновања, извршена је анализа кумулативних и синергетских 

утицаја планских решења на основу дефинисаних правила у табели 10. 
 

Табела 10. Вредновање карактеристика утицаја Плана 
 

Врста утицаја Вероватноћа 
утицаја 

Природа утицаја Интензитет 
активности у 

простору 

Трајање 
(Временска 
димензија) 

Просторна 
димензија 

Позитиван 
(+) 

 
Негативан  

(-) 
 

Неутралан (Н) 

Известан 
 (И) 

 
Могућ  

(М) 
 

Није могућ 
(НМ) 

Кумулативан 
 (К) 

Кумулативан- 
синергијски 

(КС) 
Синергијски 

(СИ) 
Појединачан-
спорадичан 

(ПС) 

Јак позитиван 
(ЈП) 

 
Позитиван  

(П) 
Мањи негативан 

(МН) 
 

Негативан  
(НГ) 

Краткорочан 
(Кр) 

 
Средњорочан 

(Ср) 
 

Дугорочан  
(Др) 

 Локални  
(Л) 

 
Регионални 

(Рег) 
 

Национални 
(Нац) 
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Табела 11. Идентификација могућих кумулативних и синергетских ефеката 
 

Области планских решења 
Циљеви стратешке процене 

А Б В Г Д Ђ 

Заштита природних ресурса 

+ И КС + И КС + И КС + И КС + И КС + И КС 

ЈП Др Р ЈП Др Р П Кр Р П Др Р ЈП Др Р ЈП Др Р 

Заштита заштићених природних 
и културних вредности 

+ И КС + М КС Н М ПС + М К + М К + М К 

П Др Р П Др Р П Кр Р П Др Р П Др Л П Др Р 

Заштита животне средине и 
здравља становништва 

+ И КС + И КС + И КС + И КС + И КС + И КС 

ЈП Др Р П Др Р ЈП Др Р П Др Р ЈП Др Л ЈП Др Л 

Изградња и унапређење 
водопривредне инфраструктуре 

+ И КС + И КС + И КС + И К + И КС + М К 

ЈП Др Р ЈП Др Р ЈП Др Р П Др Р ЈП Др Р П Др Р 

Изградња и унапређење 
саобраћајне инфраструктуре 

+ И КС + И КС Н М СИ + И К + М С + М К 

П Др Р ЈП Др Р П Кр Р П Др Л ЈП Др Л ЈП Др Р 

Изградња и модернизација 
енергетске инфраструктуре 

+ И КС + И КС Н М ПС Н М ПС + М К + И К 

П Др Л ЈП Др Р П Кр Р П Кр Л П Др Л П Др Р 

Заштита од природних и 
техничко–технолошких несрећа 
и ратних дејстава 

+ И КС + И КС + И С + М КС + И КС + И КС 

ЈП Др Р П Др Р ЈП Др Р П Ср Р ЈП Др Р ЈП Др Р 

 

 

IV  СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ У ПОСТУПКУ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 

Предметни План је најнижег хијерархијског нивоа из домена урбанистичких планова, 

према Закону о планирању и изградњи, те нема основа за давање смерница за 

стратешке процене утицаја за ниже хијерархијске нивое.  
 

За објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган 

прописује потребу 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 („Службени 

гласник РС“, број 69/05), као и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је 

обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја 

на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08). 

 

 

V  ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

МОНИТОРИНГ У ПОСТУПКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПЛАНА 
 

Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како би се све 

предложене мере заштите животне средине у Плану могле успешно имплементирати у 

пракси. Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана садржи, 

према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину, следеће:  

1) опис циљева Плана;  

2) индикаторе за праћење стања животне средине;  

3) права и обавезе надлежних органа;  

4) поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја.  
 

Програм праћења стања животне средине може бити саставни део постојећег програма 

мониторинга који обезбеђује орган надлежан за заштиту животне средине. 
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1. ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА 
 

Опис циљева Плана је наведен у поглављу I-2. овог Извештаја. Основни циљ Програма 

праћења стања животне средине 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 на простору у обухвату Плана, нарочито имајући у виду планиране садржаје. 
 

Циљеви Програма праћења стања животне средине били би:  

- обезбеђење мониторинга; 

- дефинисање садржине и начина вршења мониторинга; 

- утврђивање права и обавеза надлежних органа и загађивача; 

- успостављање информационог система и дефинисање начина достављања података 

у циљу вођења интегралног регистра извора загађивања; 

- увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном садржају 

извештаја о стању животне средине. 

 

 

2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

Мониторинг стања животне средине врши се систематским мерењем, испитивањем и 

оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине, које обухвата праћење 

природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине.  
 

Имајући у виду дефинисане посебне циљеве, врши се избор одговарајућих индикатора 

у изради стратешке процене, на основу којих се врши оцењивање са становишта 

могућих негативних утицаја на животну средину, утврђивање неповољних утицаја и 

даје се предлог мера за спречавање или смањење идентификованих утицаја. 
 

Предлог индикатора за праћење стања животне средине предложен је у претходним 

поглављима, на основу дефинисаних циљева стратешке процене. 
 

Имајући у виду обухват Плана, постојеће и будуће садржаје, као и могућа загађења, 

мониторинг се односи на: 

- контролу квалитета ваздуха; 

- контролу и праћење квалитета вода; 

- праћење квалитета земљишта контролом концентрација загађујућих супстанци; 

- контролу нивоа буке; 

- сталну урбанистичко-грађевинску контролу лоцирања и изградње објеката. 
 

Мониторинг квалитета ваздуха 
 

Законом о заштити ваздуха прописан је законски оквир за проучавање и праћење квалитета 

ваздуха, који за циљ има контролу и утврђивање степена загађености ваздуха, као и 

утврђивање тренда загађења, како би се правовремено деловало ка смањењу штетних 

супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет животне средине. 
 

Контрола квалитета ваздуха се остварује праћењем нивоа загађујућих материја у ваздуху 

у складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у 

ваздух.  
 

Захтеви квалитета ваздуха су:  

- граничне вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху;  

- горње и доње границе оцењивања нивоа загађујућих материја у ваздуху;  

- границе толеранције и толерантне вредности;  
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- концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се извештава јавност;  

- критични нивои загађујућих материја у ваздуху;  

- циљне вредности и (национални) дугорочни циљеви загађујућих материја у ваздуху; 

- рокови за постизање граничних и/или циљних вредности, у случајевима када су оне 

прекорачене у складу са Законом о заштити ваздуха. 

 

За све планиране објекте, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 

обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја 

на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), према мишљењу надлежног 

органа може се прописати обавеза израде Студије процене утицаја у складу са Законом 

о процени утицаја. 

 

За објекте за које се утврди да се не ради Студија процене утицаја на животну средину по 

Закону, по мишљењу надлежне службе за област заштите животне средине, а у складу са 

технологијом рада, утврђује се потреба вршења додатног мониторинга, посебно за 

праћење загађења ваздуха и вода, у складу са важећом законском регулативом. 

 

Мониторинг квалитета воде 

 

У циљу предузимања мера за ограничавање даљег загађивања и евентуално побољшање 

вода, од значаја је стално и систематско контролисање параметара квалитета 

површинских и подземних вода.  

 

Испуштање технолошких отпадних вода у систем јавне канализације врши се у складу са 

актом о испуштању отпадних вода у јавну канализацију који доноси надлежни орган 

јединице локалне самоуправе. 

 

У циљу утврђивања мера, које треба предузимати ради заштите вода од загађивања и 

контроле резултата реализованих мера заштите, потребно је, поред систематског 

праћења квалитета површинских и подземних вода које врши Републички 

хидрометеоролошки завод, додатно вршити и контролу квалитета површинских и 

подземних вода и квалитет отпадних вода у циљу сагледавања: 

- утицаја присутних загађујућих материја; 

- врста загађујућих материја и степена њиховог дејства на водопријемник; 

- могућности елиминације штетног и опасног дејства присутних материја на 

водопријемнику.  

 

Посебна испитивања се обављају у циљу одређивања обима и могућности последица 

хаваријског загађивања, провере и дефинисања техничких решења и за друге намене, 

према посебно утврђеним програмима.  

 

У циљу праћења стања загађености вода, врши се систематско испитивање квалитета 

површинских и подземних вода на прописан начин на основу Уредбе о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, 

Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци 

које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање, Правилника о 

опасним материјама у водама и Правилника о начину и минималном броју испитивања 

квалитета отпадних вода. 

 

Мониторинг квалитета земљишта  

 

Контрола квалитета земљишта спроводи се у складу са Законом о заштити животне 

средине, Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима 

за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 

програма и Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 

земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања.  
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Програм систематског праћења квалитета земљишта у смислу локалне мреже 

локалитета за праћење квалитета земљишта успоставља се на нивоу аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе. Листа параметара обухвата податке и 

информације које се прикупљају на местима узорковања земљишта, а приликом избора 

параметара узимају се у обзир они параметри који могу достићи вредности које могу 

изазвати значајан ризик по здравље људи и животну средину. 

 

Временска динамика узорковања земљишта, анализа узорака, обрада и приказ 

података зависи од постојаности анализираних параметара, њихових облика и 

концентрација у животној средини. 

 

Подаци добијени реализацијом програма системског праћења квалитета земљишта, у 

складу са Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима 

за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 

програма („Службени гласник РС“, број 88/10), достављају се Агенцији за заштиту 

животне средине до 31. марта текуће године за претходну годину. 

 

Степен угрожености земљишта од хемијског загађења одређује се на основу вредности 

загађујућих материја датих у посебном пропису којим се регулишу граничне вредности 

опасних и штетних материја у подземним водама, као и у посебним прилозима Уредбе, 

који се односе на ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја 

и вредности које могу указати на значајну контаминацију подземних вода и земљишта. 

 

У случају прекорачења граничних и ремедијационих вредности концентрација опасних 

и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију 

земљишта, као и у случају прекорачења граничног нивоа концентрација загађујућих 

материја у подземним водама, врше се додатна истраживања на контаминираним 

локацијама ради утврђивања степена загађености и израде ремедијационих програма. 

 

Ремедијациони програми и пројекти ремедијације реализују се уколико просечна 

концентрација било које опасне или штетне материје прелази ремедијациону вредност 

дефинисану Уредбом у више од 100 m3 запремине водоносног слоја или у више од 

25 m3 запремине земљишта на контаминираним локацијама.  

 

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно вршити у континуитету дуги низ 

година, на одређеним местима за које се утврди евидентна угроженост параметара стања 

животне средине.  

 

Локације на којима је депонован незагађен материјал од ископавања (земља) не 

припадају контаминираним локацијама. 

 

Мониторинг буке 
 

Заштита од буке, која као феномен звучне осцилације, поред физичких карактеристика 

има и психофизиолошка штетна дејства и утицаје, а настаје природном или људском 

активношћу (бука коју стварају превозна средства, индустријске и друге радне 

активности) изнад утврђене граничне вредности, обухвата мере које се предузимају у 

циљу: 

- спречавања или смањивања штетних утицаја буке на здравље људи у радној и 

животној средини; 

- утврђивање нивоа изложености буци; 

- прикупљање података о нивоу буке у животној средини и обезбеђивања њихове 

доступности јавности; 

- постизање и очување задовољавајућег нивоа буке у животној и радној средини. 
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Ниво буке у животној средини контролише се системским мерењем буке, које 

обезбеђује јединица локалне самоуправе. Уредбом о индикаторима буке, граничним 

вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних 

ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10) прописани су 

индикатори буке у животној средини, граничне вредности, методе за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи.  

 

Законом о заштити од буке у животној средини дефинисано је да Аутономна покрајина 

утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, 

програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у поступку 

стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину, односно у 

поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности.  

 

Аутономна покрајина у складу са Законом обезбеђује финансирање мониторинга буке у 

животној средини на својој територији и врши надзор и контролу примене мера 

заштите од буке у животној средини. 

 

Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу са овим 

Законом. Обавезе јединице локалне самоуправе односе се на акустичко зонирање на 

својој територији, одређивање мера забране и ограничења у складу са Законом, 

доношење локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, обезбеђење и 

финансирање мониторинга буке у животној средини на својој територији и вршење 

надзора и контроле примене мера заштите од буке у животној средини. 

 

Утврђивање акустичних зона и вршење методологије мерења буке на територији 

јединице локалне самоуправе врши се у складу са Правилником о методологији за 

одређивање акустичких зона, Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму 

извештаја о мерењу буке и Правилником о методологији за израду акционих планова. 

 

Такође, у обзир треба узети извештаје појединачних мерења нивоа буке, у складу са 

прописаним мерењима, која могу бити предвиђена студијом о процени утицаја на животну 

средину за поједине објекте или по решењу инспектора за заштиту животне средине. 
 
 
 

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА  
 

Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне 

средине иста произилазе из Закона о заштити животне средине. 

 

Обезбеђење мониторинга 

 

Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру своје 

надлежности утврђене законом обезбеђују континуалну контролу и праћење стања 

животне средине (у даљем тексту: мониторинг), у складу са овим и посебним законима. 

Мониторинг је саставни део јединственог информационог система животне средине. 

Влада доноси програме мониторинга на основу посебних закона. Аутономна покрајина, 

односно јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој 

територији који мора бити у складу са програмима вишег реда. 
 

Садржина и начин вршења мониторинга 

 

Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем 

негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности 

које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета 

животне средине.  
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Влада утврђује критеријуме за одређивање броја 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, на основу посебних закона. 
 

Овлашћена организација 
 

Мониторинг може да обавља и овлашћена организација, ако испуњава услове у 

погледу кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење датог параметра и СРПС 

стандарда у области узорковања, мерења, анализа и поузданости података, у складу са 

законом. 
 

Обавезе загађивача 
 

У контексту мониторинга загађивача, законом су прописане обавезе оператера 

постројења, односно комплекса који представља извор емисија и загађивања животне 

средине да преко надлежног органа, овлашћене организације или самостално, уколико 

испуњава услове прописане законом, обавља мониторинг, односно да: 

1)  прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности на 

животну средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције настанка 

или смањења нивоа загађења; 

2)  обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објекте од 

посебног интереса за Републику Србију, аутономну покрајину или јединицу локалне 

самоуправе. 
 

Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга, као 

и за друга мерења и праћење утицаја своје активности на животну средину. 
 

Влада утврђује врсте активности и друге појаве које су предмет мониторинга, 

методологију рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове достављања и чувања 

података, на основу посебних закона.  
 

Достављање података 
 

Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке добијене 

мониторингом достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин. 

 

Санација и ремедијација 
 

Правно и физичко лице које деградира животну средину дужно је да изврши 

ремедијацију или на други начин санира деградирану животну средину, у складу са 

пројектима санације и ремедијације, на које сагласност даје надлежно министарство.  
 

Законски оквир 
 

Мониторинг квалитета параметара животне средине дефинисан је следећим правним 

актима:  

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, и 

36/09-др. закон, 72/09 - др.закон, 43/11-УС и 14/16); 

- Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) 

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12);  

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. 

закон, 48/94-др.закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбе чл. 81. до 96.); 

- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15); 

- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени 

гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13); 
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- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, број 6/16); 

- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 

- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци 

које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник 

РС“, број 24/14); 

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16); 

- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 

(„Службени гласник РС“, број 75/10); 

- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ“, бр. 42/98 и 

44/99); 

- Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“, број 31/82); 

- Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода 

(„Службени гласник СРС“, бр. 47/83, 13/84-исправка, 46/91-др. пропис); 

- Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за 

наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 23/94); 

- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

(„Службени гласник РС“, број 72/10); 

- Правилник о методологији за одређивање акустичких зона („Службени гласник РС“, 

број 72/10). 

 

 

 

4.  ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ 
УТИЦАЈА 

 

У случају неочекиваних негативних утицаја у поступку имплементације Плана и у фази 

реализације планираних намена, потребно је, у складу са важећом законском 

регулативом, спровести надзор и контролу и применити мере отклањања и минимизирања 

потенцијално настале штете, извршити санацију простора и применити мере 

ревитализације (ремедијације) и заштите животне средине.  
 

Неочекивани негативни утицаји реализованих намена и објеката (у редовном раду 

реализованих пројеката – објеката, постројења, радова) се морају спречити доследним 

спровођењем урбанистичких и техничких мера заштите, мера за спречавање и отклањање 

насталих узрока, санације последица и успостављање мониторинга животне средине.  

За предметни План, од фазе припреме до коначног усвајања, укључен је процес процене 

утицаја стратешког карактера, у коначном циљу реализације планираних намена простора 

у оквирима прихватљивим са аспекта заштите животне средине. Обзиром да није могуће у 

потпуности искључити вероватноћу појаве неочекиваних негативних утицаја са 

негативним ефектима и последицама по животну средину, прописан је начин поступања у 

случају таквих појава.  

 

За постројења и активности, која могу имати негативне утицаје на здравље људи, 

животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и 

друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, 

уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, како је дефинисано 

Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.  
 

Врсте активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола класификују се 

према нивоу загађивања и ризику који те активности могу имати по здравље људи и 

животну средину, укључујући и друге технички сродне активности, које могу 

произвести емисије и загађење животне средине. Уредбом о врстама активности и 

постројења за које се издаје интегрисана дозвола прописане су врсте активности и 

постројења за које се издаје дозвола. 
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Дозволом се утврђују услови за рад постројења и обављање активности и обавезе 

оператера у зависности од природе активности и њиховог утицаја на животну средину. 
 

У случају удеса, зависно од његовог обима, унутар или ван постројења и процене 

последица које могу изазвати директну или одложену опасност по људско здравље и 

животну средину, проглашава се стање угрожености животне средине и обавештава 

јавност о предузетим мерама.  
 

Стање угрожености животне средине проглашава надлежно министарство, орган 

аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе. За удесе са 

прекограничним ефектима стање угрожености животне средине проглашава Влада. 
 

Превентивне мере заштите приликом транспорта опасног терета у друмском саобраћају се 

спроводе кроз редован инспекцијски надзор свих надлежних органа, код свих учесника у 

транспорту опасног терета.  
 

Ради спречавања даљег ширења загађења проузрокованог удесом, правно и физичко лице 

одмах предузима мере санације према плановима заштите о свом трошку. Ако се накнадно 

утврди загађивач који је одговоран за удес, орган који је сносио трошкове отклањања 

последица загађивања животне средине захтева накнаду трошкова. 
 
 
 

VI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 

1. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 
 

Основни методолошки приступ и садржај Извештаја о стратешкој процени одређен је 

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину.  
 

Примењени метод рада заснива се на континуираном поступку усаглашавања процеса 

планирања са процесом идентификације проблема, предлога решења за спречавање и 

ублажавање, односно предлога мера заштите животне средине у свим фазама израде и 

спровођења планског документа. Методологија се базира на поштовању Закона о 

заштити животне средине, а пре свега Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину, који утврђује услове, начин и поступак процењивања утицаја појединих 

садржаја Плана на животну средину. Примењени метод поштује наведене опште 

методолошке принципе и спроводи се у неколико фаза:  

1. утврђују се полазне основе стратешке процене, које обухватају: дефинисање 

предмета као и просторног обухвата Стратешке процене, циљева и метода рада, 

правног, планског и документационог основа;  

2. утврђивање доступности и квалитета података о предметном простору и спрам тога 

анализа постојећег стања;  

3. затим се врши процена могућег утицаја на животну средину на основу квантификације 

појединих елемената животне средине, научних сазнања, података објављених у 

литератури, другим студијама, искустава других земаља и сл; 

4. након тога предлажу се мере за спречавање и ограничавање штетних утицаја у току 

спровођења и реализације Плана, мере за унапређење стања животне средине, мере 

за праћење стања животне средине које обухватају предлог индикатора за праћење 

стања животне средине и по потреби успостављање нових мерних тачака. 
 

Према наведеном, у Извештају о стратешкој процени су анализирана Планом дефинисана 

решења, извршена је синтезна процена њихових утицаја и интеракција са утицајима из 

окружења на природне ресурсе и живи свет, као и на остале елементе животне средине, и 

на основу утврђених валидних параметара дат је предлог адекватних превентивних и 

санационих мера заштите животне средине. 
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2.  ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Тешкоће при изради стратешке процене утицаја Плана односиле су се на недостатак 

систематизованих података о постојећем стању животне средине, на предметном 

простору. За оцену стања животне средине извршена је процена на основу постојећих 

података о простору у обухвату Плана, из планова вишег хијерархијског нивоа, услова 

надлежних институција, природних карактеристика просторне целине, као и података 

студијске, пројектне и друге доступне документације. Посебни подаци о параметрима 

квалитета животне средине, у смислу вршених мерења, нису били доступни. 

 

Такође, недостатак података о осталим радним садржајима, који су предвиђени на 

подручју радне зоне, поред садржаја асфалтне и путне базе, утицао је на квалитет 

процене стања животне средине и ток процене утицаја стратешког карактера, односно 

на свеукупну квалитативну и квантитативну анализу утицаја радних садржаја на 

предметни простор и окружење.  

 

 

VII  ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА  
 

Процес стратешке процене утицаја планских решења на животну средину вршен је 

паралелно са поступком израде Плана.  

 

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. 

 

Предметним Планом нису разрађивана и предложена варијантна решења, те нису 

вршене стратешке одлуке у смислу избора најпогодније варијанте. Планом је дато 

решење адекватно планираној намени простора у обиму које дозвољавају прописане 

мере заштите, те су дата решења усклађена са заштитом животне средине.  

 

Утврђени су основни критеријуми просторног уређења, коришћења природних ресурса 

и мере заштите животне средине.  
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VIII  ЗАКЉУЧЦИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ  

ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Проблематика заштите животне средине разматрана је у оквиру Плана детаљне 

регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад – Жабаљ, 

стационажа km 192+700, али и у оквиру Извештаја о стратешкој процени утицаја овог 

Плана на животну средину. Примењена методологија је описана у претходном 

поглављу и сагласна је са претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину којим се дефинише садржина 

Извештаја о стратешкој процени утицаја.  
 

Доношењем овог Плана ствара се основ за уређење и изградњу неизграђеног 

грађевинског земљишта и његово привођење планираној намени - асфалтна и путна 

база као и остали радни садржаји, обезбеђивањем услова за саобраћајну доступности и 

опремљеност посматраног простора неопходном комуналном инфраструктуром, уз 

обезбеђивање услова заштите простора применом еколошких принципа у пројектовању 

и изградњи, са могућношћу фазне изградње. 
 

Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну 

средину је сагледавање могућих значајних негативних утицаја планских 

решења на квалитет животне средине и прописивање одговарајућих мера за 

њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире (границе) дефинисане 

законском регулативом. Планска решења односе се на уређење, опремање и изградњу 

на простору у обухвату Плана, односно на услове, мере и смернице за реализацију 

планираних садржаја. 
 

Извештај о стратешкој процени се бави стратешким циљевима заштите животне 

средине, а ниво детаљности процене прилагођен је нивоу планског документа. 
 

На основу анализе могућих утицаја и вредновања очекиваних промена и ефеката у 

простору, закључак овог Извештаја је да имплементација планских решења представља 

трајно негативну последицу у смислу узурпирања земљишта као тешко обновљивог 

природног ресурса, уз губитак његове примарне функције изградњом физичких структура, 

односно извођењем радова током изградње и функционисањем планираних садржаја. 

Нужна је обавезна примена мера заштите животне средине, дефинисаних Планом, овим 

Извештајем као и законском регулативом и техничким нормативима, који се односе како 

на изградњу и опремање простора инфраструктуром, тако и на обавезе и надлежности 

спровођења контроле и надзора над применом мера и мониторинга животне средине.  
 

Предметни Извештај о стратешкој процени утицаја не може дати експлицитне одговоре 

на прихватљивост појединих техничко-технолошких решења. Такви ефекти се морају 

разрађивати са већим нивоом детаљности, којим ће се анализирати појединачни 

објекти и њихови утицаји на животну средину, у оквиру процена утицаја појединачних 

објеката на животну средину. 
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Оцена Извештаја о стратешкој процени врши се на основу критеријума садржаних у 

Прилогу II Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 
 

На основу оцене Извештаја, орган надлежан за послове заштите животне средине даје 

сагласност на Извештај о стратешкој процени, у складу са Законом о стратешкој 

процени утицаја на животну средину. 
 

Извештај о стратешкој процени саставни је део документационе основе плана, сходно 

члану 24. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. 
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