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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике 

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

животну средину 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. 

 

У складу са Одлуком о изради Плана детаљне регулације за блок 15 и делове блокова 9 

и 14 у Апатину („Службени лист општине Апатин“, број 12/2019), у даљем тексту 

„План“, као и Одлуком о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 

регулације за блок 15 и делове блокова 9 и 14 у Апатину на животну средину 

(Општинска управа општине Апатин, Одељење за стамбено комуналну делатност, 

заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове, број 

501-180/2019-IV/02 од дана 07.11.2019. год.) израђује се Извештај о стратешкој процени 

утицаја Плана детаљне регулације за блок 15 и делове блокова 9 и 14 у Апатину 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. 

 

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 

планским односно урбанистичким документима, с циљем избегавања, спречавања или 

ограничења негативних утицаја на животну средину, здравље људи, биодиверзитет, 

природна и створена добра. 
 

Разлози за вршење стратешке процене су сагледавање, процена и утврђивање могућих 

значајних утицаја на животну средину које би на предметном простору могла узроковати 

планска решења, као и дефинисање мера које је потребно предузети како би се 

евентуални значајни утицаји на животну средину спречили, отклонили или смањили на 

минимум. 

 

Структура Извештаја о стратешкој процени односи се на:  

(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 (стратешка процена утицаја на животну средину 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 унапређења стратешке процене). 
 

За изналажење оптималних планских решења коришћен је Програмски задатак добијен 

од стране Општинске управе општине Апатин, Одељења за стамбено комуналну 

делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско правне 

послове, као и остала релевантна информациона и студијска документација, добијени 

услови од надлежних органа и организација у чијој је надлежности њихово издавање, 

те актуелна планска и друга документација, као и остали подаци и информације које се 

односе на простор у обухвату Плана. 

 

Резултати стратешке процене утицаја доприносе евентуалном редефинисању фазних 

планских концепција и решења и одговарајућем доношењу одлука у планском процесу – 

оптималних са становишта заштите животне средине, као и дефинисању мера заштите 

животне средине у току спровођења Плана.  

 

 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

1.1.1. Правни основ 

 

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

блок 15 и делове блокова 9 и 14 у Апатину.  
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Саставни део одлуке о изради Плана је Одлука о изради Извештаја о стратешкој 

процени утицаја Плана детаљне регулације за блок 15 и делове блокова 9 и 14 у 

Апатину на животну средину, које је донела Општинска управа, Одељење за стамбено 

комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско 

правне послове општине Апатин.  

 

Одлука о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја је донета у складу са 

Мишљењем о потреби израде стратешке процене Плана на животну средину Одељења 

за инспекцијске послове, Инспекције за заштиту животне средине, број: 501-174/2019-

IV/05 od 31.10.2019. 

 

У Мишљењу је образложена потреба да се изради стратешка процена утицаја Плана на 

животну средину имајући у виду да је у обухвату Плана простор уз реку Дунав, те да 

ће Планом бити дефинисано лучко подручје путничког пристана. 

 

Наведено је да је стратешком проценом потребно утврдити утицај Плана на животну 

средину у циљу утврђивања смерница за заштиту животне средине и унапређење 

одрживог развоја сагледавањем свих негативних промена у просторно-функционалној 

организацији. 

 

1.1.2. Плански основ 

 

Плански основ за израду Плана је план вишег реда – План генералне регулације Апатина 

(„Службени лист општине Апатин“, број 2/2016). 

 

Простор који је предмет Плана налази се у северозападном делу насеља Апатин, 

плански је опредељен (Планом генералне регулације Апатина) за: централне 

активности (садржаје), уређене зелене површине, одбрамбени насип и улични коридор. 

 

У наставку, ради бољег сагледавања елемената за Извештај о стратешкој процени утицаја 

Плана, дат је извод из Плана генералне регулације Апатина, из оног дела који се односи 

на мере заштите животне средине. 

 

Извод из Плана генералне регулације Апатина:  

 

„6.3. Општи услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи 

 

Изградња објеката, извођење радова, обављање делатности у оквиру насеља, као и 

других планираних објеката и активности, може се вршити под условом да се не изазову 

трајна оштећења, загађивање или деградација животне средине на други начин.  

 

Како би се обезбедила функционалност простора у складу са потребама и развојним 

тенденцијама, а при том остварио позитиван утицај, тј. ублажиле или спречиле негативне 

последице на простор у обухвату Плана, у смислу општих мера заштите животне средине 

потребно је: 

- успоставити систем за праћење квалитета ваздуха, воде и земљишта, као и формирање 

локалног регистра извора загађивања; 

- обезбедити снабдевање водом за пиће одговарајућег квалитета; 

- вршити сепаратно одвођење сувишне атмосферске воде, а посебно употребљене 

санитарне отпадне воде;  

- посебним системом решавати индустријске отпадне воде (претходним пречишћавањем 

до задовољења квалитета за упуштање у јавну канализацију);  

- пречишћавати све отпадне воде на постројењу за пречишћавање, ради постизања 

потребног квалитета пре упуштања у реципијент; 

- повећањем и повезивањем свих зелених површина у континуирани систем унапређење 

микроклиматских и санитарно-хигијенских услова насеља; 

- санација и рекултивација неуређеног одлагалишта отпада и адекватно управљање 

отпадом насталог на простору обухвата Плана. 
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За објекте за које се процењује да могу имати негативне утицаје на животну средину 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", бр. 114/08), обавезна је израда студије процене утицаја на 

животну средину у складу са одлуком надлежног органа, односно са Законом о заштити 

животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, као и Правилником о 

садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС",  

бр. 69/05). 
 

Посебни услови и мере заштите ваздуха 
 

Посебне услови заштите ваздуха за постројења су: 

- Поштовати Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13) и 

Уредбу о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух ("Службени 

гласник РС", бр. 71/10 и 6/11); 

- Применити одговарајућа техничко-технолошка решења и мере, приликом пројектовања, 

градње и експлоатације радних садржаја, којима се обезбеђује да емисија загађујућих 

материја у ваздуху не прелази 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. 
 

Посебни услови и 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;  

- Забрањено је испуштање отпадних вода, које угрожавају добар еколошки статус 

стајаћих вода; 

- Забрањено је испуштање отпадних вода које су прекомерно термички загађене; 

- Поставити уређаје за континуирано мерење количине отпадних вода и израдити 

извештај о мерењу квалитета отпадних материја који се квартално доставља јавном 

водопривредном предузећу и надлежном Министарству; 

- Обавезно је биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода. 
 

У циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било каквих вода у 

напуштене бунаре или на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са 

подземним водама. 
 

Посебни услови и мере заштите земљишта 
 

Посебни услови и мере заштите земљишта односе се на заштиту функције земљишта, 

заустављање деградације земљишта и рекултивацију деградираних површина, а односе 

се на следеће: 

- Идентификација контаминираних подручја и њихова санација; 
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- Примена биоразградивих материјала у зимском периоду за одржавање проходности 

свих јавних путева; 

- Континуирано праћење стања подземних вода (и земљишта) пијезометрима на местима 

потенцијалних угрожавања параметара животне средина (локацијe станицa за 

снабдевање горивима - ССГ). 

- Прелазак на систем регионалног депоновања отпада (са локацијом регионалне депоније 

на територији Сомбора), након чега ће се извршити санација и рекултивација постојеће 

локације за одлагање отпада. 

 

У оквиру грађевинског подручја насеља Апатин, у блоку 92 (на локацији депоније), 

планирана је изградња и адекватно опремање трансфер станице за територију општине 

Апатин. 

 

Посебни услови и мере заштите од буке 

 

У смислу посебних услова заштите од буке, с обзиром да је манифестација буке очекивана 

услед одвијања саобраћајних активности, технолошких процеса у индустријској 

производњи и извођењу грађевинско-техничких радова (употребом радних машина), за 

појединачна постројења надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке, на 

основу увида у Студије процене утицаја на животну средину и Захтева за издавање 

интегрисане дозволе. 

 

Посебни услови управљања отпадом 

 

Постојећи и планирани оператери на територији насеља, у складу са Законом о 

управљању отпадом, Законом о амбалажи и амбалажном отпаду и подзаконским актима, 

дужни су да: обезбеде потребан простор за одлагање отпада, обезбеде потребне услове и 

опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних материја, 

да секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје субјекту који има одговарајућу 

дозволу за управљање отпадом (складиштење, одлагање, третман и сл). 
 

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.  
 

Одлагање лешева животиња и других отпадака животињског порекла организује локална 

самоуправа са својом зоохигијенском службом у складу са Законом о ветеринарству до 

објеката за сабирање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин 

који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину. 
 

У смислу регионалног управљања отпадом, формиран је регион око Сомбора, са 

општинама: Апатин, Кула, Оџаци и Бач, са изградњом регионалне депоније на територији 

Сомбора. Општине су закључиле међуопштински Споразум о формирању Региона за 

управљање комуналним отпадом и формирале Одбор за управљање комуналним отпадом.  
 

Локацију општинске депоније, у блоку бр. 92 у Апатину, ће се користити као одлагалиште 

отпада док се не стекну услови за одлагање на регионалну депонију. Када се стекну 

услови потребно је извршити санацију и рекултивацију овог простора и обезбедити услове 

за изградњу општинске трансфер станице, тако да се обезбеди привремено складиштење 

отпада генерисаног у планом одређеним насељеним местима као и примарна сепарација и 

евентуални механички и биолошки третман отпада, у зависности од композиције отпада 

који се третира.“ 

 

 

 

 

 



Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације  
за блок 15 и делове блокова 9 и 14 у Апатину на животну средину 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
6 

2. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА  
 

2.1. САДРЖАЈ ПЛАНА 
 

Садржина и начин израде Плана су регулисани Законом о планирању и изградњи и 

Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања, као и другим прописима који непосредно или посредно 

регулишу ову област. 

 

План се састоји од текстуалног и графичког дела. Текстуални део обухвата увод, општи 

део и плански део. У оквиру општег дела обрађен је: правни и плански основ за израду 

Плана, као и опис обухвата Плана и границе грађевинског подручја (са пописом 

катастарских парцела). Такође, у оквиру општег дела, дат је и опис постојећег стања на 

подручју у обухвату овог Плана.  

 

Плански део садржи два основна поглавља, односно правила уређења и правила 

грађења. 

 

Текстуални део Плана који се односи на I Правила уређења садржи следеће: 

 

1. Опис и критеријуми поделе на карактеристичне зоне 

2. Детаљна намена површина и објеката и могућих компатибилних намена 

3. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 

4. Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози 

5. План препарцелације 

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 

 

Део који се односи на II Правила грађења садржи: 

 

1. Општа правила грађења 

2. Правила грађења по зонама 

3. Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката  

4. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, 

урбанистичког пројекта и урбанистичко архитектонског конкурса 

5. Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета 

6. Примена Плана 

 

Такође, План садржи и графички део, односно: 

 Графички прикази који приказују постојеће стање: 

1.1 Извод из Плана генералне регулације насеља Апатин – Намена простора 

1.2 Граница плана са постојећом наменом површина у обухвату Плана 

 

 Графички прикази планираних решења: 

2.1 Граница обухвата плана са поделом на карактеристичне зоне (у размери 1:1000) 

2.2 Планирана намена површина (у размери 1:1000) 
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2.3 Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање, грађевинске линије, спратност објеката и саобраћајна 

инфраструктура са карактеристичним попречним профилима (у размери 1:1000) 

2.4 План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом (у размери 1:1000) 

2.5 Предлог површина јавне намене и начин спровођења плана детаљне регулације 

(у размери 1:1000) 

 

Такође, План садржи и документациону основу. 
 

Детаљнији преглед планских решења и њихова анализа у смислу утицаја 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“. 

 

 

2.2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПЛАНА 
 

Циљ израде Плана је да обезбеди: стварање планског основа за урбанистички континуитет 

уређења простора и уклапања постојећих (који су обрађени важећим урбанистичким 

плановима) и планираних садржаја; рационалније коришћење грађевинског земљишта; 

утврђивање нове регулације са адекватним опремањем јавног грађевинског земљишта; 

планирање/редефинисање саобраћајне и комуналне инфраструктуре; као и стварање 

јединствене амбијенталне целине.  

 

Плански документ ће обезбедити све наведено, уз правила уређења и грађења, на 

основу кога ће се реализовати планирани садржаји.  

 

Посебни циљеви уређења и изградње простора у оквиру обухвата Плана су: 

- дефинисање нових садржаја и стварање просторних услова за реализацију истих,  

- спровођење одредби Плана генералне регулације Апатина кроз усклађивање са 

постојећим потенцијалима подручја, реалним потребама, програмским елементима и 

затеченим стањем на терену, 

- преиспитивање правила уређења и грађења утврђених важећим планским документом 

за предметни простор – Планом генералне регулације Апатина, и дефинисање начина 

уређења, као и правила грађења на грађевинском земљишту остале намене, 

дефинисање нових површина јавне намене, у складу са Законом о експропријацији,  

- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне намене, 

- дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру, 

- дефинисање основних коридора инфраструктурних система њихова синхронизација, 

- дефинисање нових саобраћајних површина, мирујућег саобраћаја, бициклистичких и 

пешачких токова, 

- дефинисање могућности парцелације и препарцелације, 

- планирање простора у складу са мерама заштите животне средине, 

- обезбеђење коридора за изградњу нове електроенергетске мреже и објеката и 

реконструкцију постојеће електроенергетске мреже, у циљу сигурног и квалитетног 

снабдевања електричном енергијом, 

- стварање планског основа за уређење и изградњу планираних садржаја у складу са 

прибављеним условима, 

- дефинисање изградње и прикључења на јавну комуналну инфраструктуру планираних 

садржаја, 

- унапређење санитарно-хигијенских и амбијенталних услова овог дела насеља 

реализацијом плана озелењавања. 
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3. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, КАРАКТЕРИСТИКЕ И 
РАЗМАТРАНИ ПРОБЛЕМИ У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 

ОБУХВАТУ ПЛАНА И РАЗЛОЗИ ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ 
ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ 

 

Просторна дефиниција обухваћеног простора предвиђена за урбанистичку разраду - блок 

15 и делови блокова 9 и 14, налази се у грађевинском подручју, у западном делу насеља 

Апатин и наслоњен је делом на међународни пловни пут - реку Дунав, а делом на рукавац 

Дунава.  

 

У оквиру предметног локалитета у постојећем стању, налазе се делови централних 

садржаја, насип прве одбрамбене линије, међународно путничко пристаништe - MПП (ван 

функције од ледостаја 2017. године), радни садржаји који годинама нису у функцији 

(НАПРЕДАК доо), железничка пруга (ван експлоатације) и сегменти насељске путне 

мреже.  

 

Од садржаја саобраћајне инфраструктуре осим железничке пруге ван експлаотације - 

ЖПВЕ1 бр. 17, постоје изграђене саобраћајнице (сабирне и приступне) које су у функцији 

приступа поменутим садржајима и веза са насељем и категорисаном путном мрежом.  

 

Саобраћајна доступност овог простора остварена је преко сабирне насељске 

саобраћајнице (источна страна) у улици Дунавскe обалe. Из правца југа могуће је прићи 

преко приступне насељске саобраћајнице у улици Иве Лоле Рибара док је из правца 

истока могуће прићи преко приступне насељске саобраћајнице у улици Николе Тесле. 

 

У оквиру предвиђеног локалитета преовлађујућа намена површина (по важећем Плану 

генералне регулације Апатина) су централни садржаји, спорт и рекреација, 

инфраструктурни садржаји - насип прве одбрамбене линије, сегменти насељске путне 

мреже, међународно путничко пристаниште (МПП), сегменти насељске бициклистичке 

мреже као и делови заштитних зелених површина. 

 

Саобраћајни положај обухваћеног простора, узимајући у обзир приступ на насељску 

саобраћајну мрежу (сабирну и приступне насељске саобраћајнице) и пловни пут реке 

Дунав у залеђу, може се окарактерисати као повољан. 

 

С обзиром на све наведено, може се рећи да у оквиру обухвата Плана има одређених 

ограничавајућих елемената (постојећа изграђеност, коридор железничке пруге) који ће 

бити превазиђени приликом реализације и формирања планираних садржаја. 

 

Основу хидрографије територије насеља Апатин чини река Дунав. Дунав има природни 

водни режим и током године има у основи два таласа надоласка воде, односно два 

максимума и два минимума, по један главни и по један споредни. Најнижи водостаји се 

јављају у октобру и новембру. Насеље се од високих вода Дунава брани изведеним 

насипом I одбрамбене линије. 

 

Организовано водоснабдевање врши се са изворишта које се налази у брањеној зони 

од високих вода Дунава у непосредној близини бродоградилишта „Борис Кидрич“, а 

кота терена изворишта је 83,5 mАНВ. Вода се у насељу дистрибуира преко изведене 

водоводне мреже, а у предметном блоку, налазе се постојеће инсталације насељског 

водоводног система, на које су прикључени сви објекти у обухвату Плана. 

 

                                           
1 Уредба о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури 

(„Службени гласник РС“ бр. 50/19) 
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Фекалне отпадне воде се прихватају путем посебне уличне каналске мреже која покрива 

већи део површине насеља, а даље се спроводе до постројења за пречишћавање отпадних 

вода.  
 

Сувишне атмосферске воде из овог дела насеља се прихватају и спроводе засебном 

цевастом уличном каналском мрежом, до реципијента. 
 

Снабдевање електричном енергијом постојећих корисника у обухвата Плана, омогућено је 

преко изграђених електроенергетских објеката и мреже дистрибутивног система 

електричне енергије 20 kV, као и нисконапонске 0,4 kV мреже и припадајућих 

трафостаница 20/0,4 kV.  
 

Постојећа електроенергетска мрежа је већим делом изграђена надземно, а мали део је 

изграђен подземно.  
 

Постојећа електроенергетска мрежа у насељу задовољава тренутне потребе и пружа 

могућност проширења у складу са потребама, док је капацитет енергетског 

трансформатора ограничен и захтева проширење капацитета.  
  

У обухвату Плана, у уличним коридорима је изграђена електронска комуникациона 

мрежа, а за потребе корисника, потребно је изградити савремену широкопојасну мрежу 

на свим нивоима, за пружање мултимедијалних сервиса. 
 

Електронски комуникациони саобраћај одвија се преко комутационог чвора у Апатину, 

а главни комутациони чвор је у Сомбору. 
 

У деловима обухвата Плана, у уличним коридорима је изграђена дистрибутивна 

гасоводна мрежа притиска до 16 bar, а за потребе корисника, потребно је проширити 

односно изградити нову дистрибутивну гасоводну мрежу у уличним коридорима.  
 

Најразвијенија категорија зелених површина у обухвату Плана је улично зеленило. Остале 

слободне површине нису озелењене и углавном су обрасле самониклом вегетацијом.  
 

Како се у непосредној близини налазе објекти бунара намењених за водоснабдевање, 

као и контакт зона заштићеног подручја СРП „Горње Подунавље“, предметни простор је 

потребно пажљиво организовати и опремити потребним елементима, поштујући 

принцип одрживог развоја у циљу заштите животне средине.  
 

Општина Апатин врши мониторинг квалитета ваздуха, површинских и отпадних вода на 

својој територији.  
 

Праћење квалитета ваздуха се врши на 5 мерних места на територији општине, у 

погледу испитивања аероседимента таложних материја, а поред основних параметара 

вршена је и анализа тешких метала: олово, цинк, кадмијум, жива, хром, никл, бакар, 

калијум и натријум. Вредности таложних материја из ваздуха углавном нису прелазиле 

прописане граничне вредности. 
 

Квалитет воде за снабдевање становништва је задовољавајући након изградње уређаја 

за поправку квалитета „сирове“ воде на водозахвату, с тим да за извориште још нису 

утврђене зоне и мере санитарне заштите од могућих спољних штетних утицаја. 
 

Простор постојећих бунара који су у непосредној близини, није довољно заштићен од 

могућег штетног утицаја са належућих површина на којима су регистровани расути 

загађивачи прве издани из које се захвата „сирова“ вода за насељски водовод.  
 

Такође, вршен је мониторинг површинских вода – испитивање физичко хемијских и 

микробиолошких параметара, при чему је одређен статус површинске воде као ДОБАР, 

односно вода је својим квалитетом у оквиру II класе еколошког потенцијала, те се 

може користити за купање и рекреацију изузев на локацији 30 метара од испуста 

комуналних отпадних вода где је утврђено присуство већег броја фекалних ентерокока. 
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Физичко-хемијско испитивање отпадне воде на испусту отпадних вода из домаћинства 

указало је да вода не одговара прописаним граничним вредностима због повишених 

вредности BPK5, HPK, амонијака, укупног азота и укупног фосфора, што се наводи као 

последица непречишћавања отпадних вода. 

 

Испитивање комуналне отпадне воде Апатина (на локацији испуста комуналне отпадне 

воде у Дунав) указало је да вода не задовољава прописане граничне вредности за 

комуналне воде које се упуштају у реципијент и комуналне отпадне воде према 

капацитету постројења за пречишћавање отпадних вода. 

 

Досадашња испитивања квалитета отпадних вода су показала да квалитет отпадних вода 

ниједног контролисаног индустријског загађивача не испуњава Одлуком прописане услове 

о упуштању отпадних вода у природни реципијент. 

 

Мониторинг земљишта, буке и нејонизујућег зрачења није вршен на простору у обухвату 

Плана, нити на осталим локацијама на територији општине Апатин. Такође, нису утврђене 

акустичне зоне нити је израђен Локални акциони план заштите од буке у животној 

средини.  

 

На територији општине Апатин не врши се сепарација нити рециклажа чврстог отпада, а 

целокупни отпад прикупљен из Апатина и околних насеља одвози се на депонију од 

стране надлежног комуналног предузећа. 

 

Такође, не постоји систематичан приступ селекцији, прикупљању и даљој употреби 

материјала који се може поново користити. Само се на насељској депонији обавља 

сепарација рециклабилних материјала и то спорадично и неорганизовано. 

 

Општина Апатин је потписала споразум са општинама Сомбор, Кула, Оџаци и Бач о 

регионалном управљању отпадом. 

 

Отпад животињског порекла односи се у ВУ „Протеинка“ ДОО Сомбор на даљи третман. 

 

Отпад грађевинског и инертног отпада се односи на локацију утврђену општинском 

Одлуком, која није у обухвату Плана. 

 

Прецизних података о квалитету земљишта (у погледу садржаја загађујућих супстанци 

нпр. тешких метала), као и о површини напуштеног и запуштеног земљишта на територији 

целокупне општине Апатин нема. 

 

Сагласно члану 6. Закона 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. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА  
 
На простору у обухвату Плана предвиђена је могућност изградње објеката или комплекса 

у функцији туризма (екотуризам, спортско-рекреативни туризам, акватуризам, излетнички, 

културно-манифестациони и транзитни), спорта и рекреације (отворени и спортско-

рекреативни уређени простори, са санитарним просторијама, осталим пратећим 

просторијама, садржајима за најмлађе и сл.), образовања и културе (школа у природи, 

парк културе, парк скулптуре, уметничка колонија, летња позорница, амфитеатар и сл.), 

као угоститељско-услужни објекти (ресторани, кафеи, посластичарнице и сл.), пословни 

објекти (трговина на мало, специјализоване продавнице, итд.), као и све намене и 

садржаји намене компатибилне са основном наменом комплекса. 
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Комерцијално услужни садржаји 

 

Комерцијално-услужни садржаји смештени су у објектима планираним на платоу у 

северном делу предметног простора, уз насељску саобраћајницу Дунавска Обала. 

 

Угоститељске делатности су апсолутно примерене за овај простор: ресторани, 

посластичарнице, кафеи, итд. и планирани су у објектима орјентисаним према Дунаву. На 

планираним платоима могуће је организовати и летње баште у летњем периоду.  

  

У објектима планираним у североисточном делу платоа је могуће организовати продају:  

- садржаја и предмета у функцији туризма (акватуризам, излетнички, културно-

манифестациони, транзитни); 

- садржаја и предмета у функцији културе (књиге, слике, музички и видео записи); 

- садржаја и предмета у функцији спорта и рекреације (спортска опрема, спортски 

реквизити, итд); 

- предмета трговине на мало (штампа, пиће, дуван). 

 

На слободним површинама, око комерцијално-услужних садржаја, формираће се зеленило, 

као пратећа форма, у виду групација декоративног дрвећа и шибља. По ободу ће се 

подићи високо дрвеће, лишћарског типа, као заштитна баријера у односу на спољне 

садржаје. Унутар комплекса, у складу са просторним могућностима, формираће се 

површине у виду зелених острва, озелењене са високим и нижим врстама дрвећа и 

партерним формама украсног шибља, у комбинацији са перенама.  

 

Садржаји културе и уметности  

 

Уметничка дела дају додатни квалитет јавном простору. Уметнички радови могу бити 

вајарска дела, инсталације, креативно осмишљени елементи урбаног мобилијара и сл. 

Могу имати привремени, али и стални карактер. 

  

На овај начин предметни простор би имао своју урбану динамику. 

  

У делу око простора за културно - уметничке манифестације, формираће се пејзажне групе  

дрвећа и шибља, већих естетско-декоративних својстава. Овај простор ће се допунити 

вишегодишњим перенама, водећи рачуна о динамици цветања, чији колорит ће 

унапредити његове амбијенталне услове.  

   

Одмор и релаксација 

 

У оквиру зелене оазе за одмор и релаксацију, хортикултурна обрада ће бити усмерена на 

пејзажне формације декоративног дрвећа и шибља, које ће имати изражено психо-

седативно дејство и овај простор ће одвојити од осталих садржаја. То подразумева 

формирање више спратова зеленила, а могу се и користити и примерци егзота, за које je 

потврђено да се добро адаптирају датим условима средине и не спадају у категорију 

инвазивних врста. Ова зелена површина ће се допунити дрвеним клупама за седење и 

вртним мобилијаром, а могуће је обогатити је и перголама, фонтаном, надстрешницама и сл. 

 

Површина за дечију игру и забаву 

 

Површина за дечију игру и забаву планирана је као парковски уређена зелена површина, 

у пејзажном стилу, а допуниће се реквизитима за игру деце и клупама за седење.  

 

Приликом одабира врста препоручује се листопадно дрвеће са ниско разгранатом 

крошњом и ажурном лисном масом, да би се стварале „шарене сенке“, а за покретне игре 

погоднији су меки застори, међу којима највише одговара травната површина, од врста 

отпорних на гажење.  
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Спортско рекреативни садржаји 

 

У делу намењеном за спорт и рекреацију планирани су терени на отвореном за: тенис и  

баскет. Обзиром да се ради о колективним спортовима потребно је обезбедити и мини 

трибину за гледаоце, од природних материјала. 

 

Планиран је и простор за индивидуалну рекреацију опремљен мини фитнес справама: 

ротирајућа стајалица, вратило, ваздушна ходалица, седишта за одгуривање, и сл. 

 

У зони намењеној спортско рекреативним садржајима планиран је и објекат за потребе 

свих пратећих садржаја уз основну намену. У објекту је потребно обезбедити: санитарне 

чворове (мушки и женски), свлачионице, теретану административну просторију, оставу за 

реквизите, као и мањи угоститељски објекат (како за кориснике терена, тако и за остале 

кориснике). 

 

Око отворених спортских терена, у складу са просторним могућностима, претежно по 

ободу овог спортско-рекреативног дела, формираће се пејзажне групације високог и 

средње високог дрвећа и шибља, које ће бити у функцији баријере у односу на приступну 

саобраћајницу и пешачку зону уз насип Дунава. 

 

Туристичко-рекреативне и угоститељске делатности 

 

У зони туристичко-рекреативне и угоститељске делатности планирана је изградња објекта 

у ком би се одвијали следећи садржаји: хангар за чување и сервисирање пловила, 

просторије управе, гардеробе, свлачионице, санитарни чвор, теретане, кафе. 

 

Угоститељке садржаје планирати тако да буду окренути Дунаву како би посетиоци 

уживали у прелепом панорамском погледу. 

 

Основна идеја за изградњу планираног објекта треба да проистекне из самог модела 

кајака, који својом формом одаје утисак лакоће, док се са друге стране одликује јачином и 

стабилношћу. Основни модул који формира све потребне јединице у оквиру комплекса 

проистиче из димензија једног кајака, односно мултипликацијом дате димензије.  

 

На слободним површинама око објеката туристичко рекреативне и угоститељске 

делатности ће се формирати дрвореди на ободу, према саобраћајницама, а око објеката 

пејзажне групе нижих лишћара, у комбинацији са партерним формама и перенама, са 

посебним акцентом на улазни део.  

 

На шеталишту у продужетку насипа (између постојећих садржаја царине и навоза за 

пловне објекте) подићи ће се дрвореди са прозрачним крошњама, у складу са просторним 

могућностима, лишћарског типа. У простору уз улицу Дунавски кеј, ће се формирати 

партерно зеленило, у комбинацији са пузавицама и перенама. Овај простор ће се допунити 

дрвеним клупама и другим вртним мобилијаром, што ће омогућити посетиоцима дужи 

предах и пријатне визуелне доживљаје уз реку. 

  

Угоститељске делатности 

 

Постојећи угоститељски објекат, чарда са преноћиштем „Златна Круна“, постао је један од 

заштитних знакова приобаља Апатина. Објекат чарде чини главни објекат у оквиру ког је 

смештен ресторан (отворени и затворени део), као и смештајни капацитети (собе, 

апартмани). 

 

Комплекс чарде чине и помоћни објекти неопходни за адекватно функционисање овог 

угоститељско - смештајног објекта. 
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С обзиром да се око овог објекта налази уређена зелена површина, предлаже се допуна 

партерним формама, а слободан простор поред чарде, уз алеју, хортикултурно ће се 

обрадити групама декоративног дрвећа и шибља, лишћарског типа. 

 

Навоз за пловне објекте са манипулативном површином 

 

У оквиру ове зоне планира се реализација навоза за извлачење/спуштање пловила 

(чамаца, јахти, спортских пловила) са одговарајућом опремом и површинама за 

манипулацију и привремено стационирање. 

 

Зона међународног путничког пристаништа са лучким подручјем 

   

У простору који је у обухвату Плана, а део је међународног путничког пристаништа (МПП 

Апатин), налазе се планирани садржаји копненог и акваторијалног дела. Копнени део је 

подигнут на ниво коте одбрамбеног насипа од високих вода Дунава, док акваторија МПП-а 

мора да испуни све критеријуме у смислу пријема и оперативне обраде свих путничких 

пловила на водном путу категорије VIc. 

 

С обзиром да се ради о саобраћајном терминалу на међународном пловном путу, потребно 

је резервисати одговарајући простор – лучко подручје са свим неопходним садржајима у 

законски регулисаној процедури.  

 

Железничко земљиште - Алеја 

 

Део трасе железничке пруге ван експлоатације бр. 17, Сомбор – Распутница Стрилић – 

Апатин – Апатин Фабрика, налази се у обухвату, где су укрштања са саобраћајницама 

дефинисана у нивоу, у улицама Дунавској (СНС) и Иве Лоле Рибара (ПНС).  

 

На парцели железнице планирана је алеја дрвореда са пешачком стазом која би директно 

повезивала улицу Дунавска обала са садржајима у јужном делу обухвата Плана. Растојања 

стабла у дрворедима зависе од висине одабраних врста (5 m – макс. 15 m). За избор врста 

се препоручују: Tilia sp.,Acer sp.,Betula sp,Celtis sp. и др. 

 

Заштитно зеленило 

 

У функцији заштитног зеленила, дуж саобраћајница до међународног путничког 

пристаништа, формираће се и одржавати густ зелени појас од врста отпорних на 

аерозагађење, са израженом санитарном функцијом, средњег и високог ефекта редукције 

буке, од високих или средњих и ниских лишћарских врста у комбинацији са жбунастим 

формама. Препоручује се садња следећих врста: Tilia argentea, Tilia parvifоlia, Quercus 

borealis, Sorbus sp. и др. лишћари који су отпорни на прашину и гасове, a oд партерних 

форми :Machonia sp.,Juniperus sp.,Berberis sp,Lonicera sp. и др.  

 

Уређене зелене површине 

 

На простору обухвата Плана предвиђене су зелене површине, као просторно-пејзажна 

целина, око спортско-рекреативних и комерцијално-услужних делатности, око туристичко-

рекреативних и угоститељских делатности, поред приступне саобраћајнице међународном 

путничком пристаништу и у оквиру паркинга, које ће унапредити санитарно-хигијенске 

услове и амбијенталне вредности овог дела насеља, а истовремено пружити услове за 

одмор и релаксацију грађана и туристима насеља. Избор дендрофлоре ће овај простор 

дефинисати као јединствену еколошку и амбијенталну целину. 

 

У зони спортско-рекреативних и комерцијално-услужних делатности планирани су 

отворени терени за спортске активности, део за културне манифестације, простор за игру 

деце, део за миран одмор или шетњу посетилаца и део за комерцијално услужне објекте, 

што захтева посебну хортикултурну обраду, која ће издиференцирати и одвојити 

планиране садржаје.  
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Oко простора за културно - уметничке манифестације, у делу зелене површине за игру 

деце, у оквиру мирне оазе за одмор старијих особа и отворених простора за пасивну и 

активну рекреацију, формираће се пејзажне групе декоративног дрвећа и шибља, већих 

естетско-декоративних својстава.  
 

За избор дендролошког материјала се предлажу претежно аутохтоне врсте високих и 

средње високих лишћара: Tilia sp., Acer., Aesculus sp., Sorbus sp.и др., a oд партерног 

заленила: Crataеgus nigra, Viburnuym opulus, Eleagnus argentеa, Juniperus communis, 

Juniperus prostrata, Spirea sp. и Hеdera sp. и Ampelopsis sp. за вертикално озелењавање. У 

цветне партере би требало изабрати двогодишње и вишегодишње цветне врсте. 
 

Код озелењавања целог простора се препоручује коришћење четинара у малом проценту, 

евентуално у делу за одмор и релаксацију (око 20 %): Picea pungens, Pinus strobus, 

Taxodium sp.  
 

За избор садног материјала за озелењавање дела за игру деце неопходно је избегавати 

алергогене, бодљикаве и отровне врсте. 
 

Уређене зелене површине ће бити издиференциране пешачким стазама и допуњене 

клупама, реквизитима за игру деце и осталим вртним мобилијаром. 
 

По ободу зелене површине ће се формирати заштитни појас у форми линијског дрвореда, у 

комбинацији са партерним формама зеленила, који ће имати заштитну функцију у односу 

на околину. Основу целог простора ће чинити партерни травњак од травне смеше, отпорне 

на гажење. 
 

Поред приступне саобраћајнице до међународног пристаништа планирани су паркинзи са 

обе стране, који ће се озеленети формирањем линијског зеленила високих и средње 

високих листопадних врста, користећи правило озелењавања да се поставља једно стабло 

након сваког трећег паркинг места.  
 

На слободним површинама око објеката туристичко рекреативне и угоститељске 

делатности би требало обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста 

плавног подручја (Populus sp., Salix sp., Acer tataricum, Ulmus sp. итд.), који је неопходно 

обогатити жбунастим врстама (Syringa sp., Machonia sp., Spirea sp. и др.). 
 

Сабирна насељска саобраћајница  
 

Основна функција сабирне насељске саобраћајница - СНС (улица Дунавска и део улице 

Дунавска обала) у оквиру регулације је обезбеђење адекватног саобраћајног прикључења 

свих садржаја у обухвату Плана, на постојећу насељску путну мрежу и преко ње 

индиректно на државни пут IIа реда бр. 107, Сомбор - Апатин - Богојево.  
 

С обзиром да се у улицама Дунавској и Дунавска обала налазе изграђени објекти 

саобраћајне инфраструктуре, предвиђена је реконструкција постојећих саобраћајних 

површина (коловози, пешачке стазе), док је за изградњу недостајућих елемената 

попречног профила (сегменти пешачких и бициклистичких стаза, улично зеленило) 

потребно искоритити расположиви простор у регулационoј ширини.  
 

Зона сабирне насељске саобраћајнице унутар обухвата Плана представља површину у 

утврђеној ширини која служи за постављање као и изградњу прикључака на 

хидротехничку, енергетску и остале планиране комуналне инфраструктуре. 
 

Приступне насељске саобраћајнице, саобраћајно-манипулативне површине, 

паркинзи и пешачке површине 
 

Основна функција приступних насељских саобраћајница – ПНС (делови улица Дунавска 

обала, Иве Лоле Рибара и новоформиране унутар блокова 9, 14 и 15) у оквиру регулације 

је обезбеђење адекватног саобраћајног прикључења свих садржаја на мрежу вишег нивоа 

– СНС у обухвату Плана, као и неометано функционисање интерног саобраћаја унутар 

обухваћених блокова. 
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Изградњом саобраћајница, саобраћајно - манипулативних површина (паркинг и површине 

за манипулацију) обезбеђује се како адекватан саобраћајни приступ, тако и могућност 

изградње прикључака на све видове инфраструктуре. У регулацијама уличних коридора 

постоји довољно простора да се осим саобраћајница планирају паркинзи као и површине 

за немоторна кретања (пешачке и бициклистичке стазе). 

 

Зона приступних насељских саобраћајница унутар обухвата Плана представља површине 

у њиховој планираној ширини које служе за постављање саобраћајне, хидротехничке, 

енергетске и остале планиране комуналне инфраструктуре. 

 

Пешачке стазе су значајан елемент простора и потребно је водити рачуна о њиховом 

колориту и уклопити је са окружењем, али и вегетацијом. Чисти асфалт за пешачке стазе 

није добар јер се у летњем периоду прегрејава и постаје мекан, а његова испаравања су 

лоша и за људе и за биљке. Такође, треба да буду максимално отпорни на атмосферске 

утицаје, да су дуговечни, равни, удобни за ходање. Неопходно је обезбедити и рампе за 

лица са посебним потребама како би им били доступни сви планирани садржаји. 

 

Веома битан елемент у комплетном простору у обухвату Плана су и одморишта намењена 

свим посетиоцима. Одморишта су простори уређени за краткотрајно и дуготрајно 

задржавање и одмарање пешака. За клупе и седишта планирати топле и постојане 

материјале који осигуравају удобност и сигурност корисника и омогућавају одвојеност 

седишта. Седишта треба орјентисати према атрактивним садржајима и омогућити 

остварење социјалних контаката. Одабир материјала зависи од амбијенталних вредности, 

интензитета коришћења, услова одржавања, климатских услова. За краткотрајно 

задржавање предвидети седишта без наслона, а за дуготрајно са наслоном. 

 

Дунав/Дунавац 

 

Овом зоном је обухваћена акваторија реке Дунава на сектору обухваћеном Планом 

између обале и матице реке. Карактеристични нивои реке Дунав на профилу хидролошке 

станице Апатин износе: минимални ниво 78,32 mАНВ, просечни ниво 81,95 mАНВ, 

максимални ниво 87,09 mАНВ. Уређење простора и његово коришћење ни на који начин 

не сме да ремети могућност и услове одржавања водних објеката, нити спровођење 

одбране од поплава. 

 

Ширина речног корита на стационажи km 1402+250 износи 120 m при ниском плводбеном 

нивоу (ENR), односно 200 m при високом пловидбеном нивоу (HNN), дубина при ENR 

износи 2,6 до 4,6 m, односно 10,3 до 12,3 при HNN. Амплитуда водостаја креће се у 

границама од 3,50 до 5,50 m, максимално 9,43 m. Меродавни водомер на микролокацији је 

водомер „Апатин“ који се налази на стационажи Дунава km 1401+400 леве обале реке 

Дунав (кота „0“ водомера износи 78,84 mАНВ). Најнижи забележени водостај износи  

-118 cm (77,66 mАНВ), а највиши забележени водостај износи +825 cm (87,09 mАНВ). 

 

Као ниски пловидбени и регулациони ниво (ENR) узима се када водомер показује водостај 

од +87 cm (79,71 mАНВ), а високи пловидбени ниво (HNN) узима се када је водостај +665 

cm (85,49 mАНВ). 
 

Пад реке на овом потезу износи 0,031 до 0,043 ‰, а брзина водене струје зависи од 

протицаја и пада нивоа воденог огледала и креће се од 0,187 до 0,317 m/s. 
 

Температура воде се креће у границама од 0º (минимална), +11,60º (средња) и +26,10º 

(максимална). 
 

Лед се најчешће јавља почетком децембра или крајем фебруара и траје до јануара или 

краја марта. Просечна дебљина леда износи 35 cm, а висина 70 cm. Вероватноћа појаве 

леда на овом потезу износи 77-86%, а ледостаја 30-31% у зимском периоду. Средњи број 

дана са леденим појавама износи 32 дана. Могућност појаве леда на овом потезу износи 

око 14,80% годишње. 
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Део простора у обухвату Плана је и део Дунавца, одвојен од главног тока реке Дунав 

шумовитим полуострвом. У акваторију Дунавца егзистирају постојећи садржаји: 

бродоградилиште, међународна марина, служба царине.  
 

У зони насипа прве одбрамбене линије поред постојећих ни планирани садржаји неће 

угрозити нормално функционисање одбрамбене линије, као и спровођење одбране од 

поплава. 

 

 

5. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

Према карактеристикама подручја у обухвату Плана, непосредног и ширег окружења, 

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

консултације са заинтересованим и надлежним институцијама, организацијама и органима, 

у току којих су прибављени подаци, услови и мишљења.  
 

Према Закону о планирању и изградњи, као фаза у изради планског документа 

предвиђена је израда Материјала за рани јавни увид, чиме се обезбеђује учешће 

заинтересоване јавности, са могућношћу давања примедби и сугестија на концепцију 

планских решења.  
 

Након доношења Одлуке о изради Плана, а на основу члана 45а Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) 

приступило се припреми Материјала за рани јавни увид.  
 

Рани јавни увид је и у случају овог Плана организован после доношења Одлуке о изради 

планског документа, а пре формирања Нацрта планског документа, односно у периоду од 

07.02.2020. године до 22.02.2020. године. Органи, организације и јавна предузећа, која су 

овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката су 

били обавештени о одржавању раног јавног увида и том приликом су позвани да дају 

мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну 

средину.  
 

У току трајања раног јавног увида није достављена ниједна писана примедба нити 

сугестијана Материјал.  
 

Прибављена мишљења и сугестије заинтересованих корисника простора, као и подаци и 

услови надлежних институција добијени у току израде Нацрта плана интегрисани су у 

оквиру услова и мера заштите и коришћења предметног простора и планских решења. 

 

Уз одговорност за квалитет планског решења, која је на стручном обрађивачу планског 

документа и надлежном органу који дато решење верификује у форми Нацрта, овим се 

обезбеђује да се формулишу оптимална планска решења, односно да се задовоље 

различити интереси корисника простора. 
 

Надлежни органи, институције и предузеће које су имаоци јавних овлашћења, у обавези 

су да доставе услове и мере за потребе израде планског документа (Закон о планирању и 

изградњи), а процесом стратешке процене су вредновани и имплементирани у планска 

решења и саставни су део предметног Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на 

животну средину.  
 

У току израде Плана и Стратешке процене прибављени су услови и сагласности од 

следећих надлежних институција: 

- Р. Србија, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Београд, 

- Р. Србија, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, 

Одељење за ванредне ситуације у Сомбору, Сомбор, 



Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације  
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- Р. Србија, Министарство грађевине, саобраћаја и инфраструктуре за водни саобраћај, 

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, Београд, 

- Инфраструктура Железнице Србије АД, Сектор за инвестиције, развој и технологију, 

Београд, 

- Р. Србија, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 

инфраструктуру, Београд,  

- Р. Србија, Министарство заштите животне средине, Сектор за планирање и управљање 

у животној средини, Група за заштиту од великог хемијског удеса, Нови Београд, 

- Р. Србија, АП Војводина, Покрајински завод за заштиту споменика културе 

Петроварадин, 

- Р. Србија, АП Војводина, Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, 

- Р. Србија, АП Војводина, Општина Апатин, Општинска управа, Одељење за стамбено- 

комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско 

правне послове, Апатин, 

- VIP MOBILE d.o.o., Београд, 

- Предузеће за телекомуникације, „Телеком Србија“ а.д., Дирекција за технику, Сектор 

за фиксну приступну мрежу Сомбор, Сомбор,  

- Електропривреда Србије, ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција "Сомбор", 

Сомбор,  

- АД „Електромрежа Србије“ Београд,  

- „САТ ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола, 

- ЈП „СРБИЈА ГАС“, Нови Сад,  

- „НИС“ а.д. Нови Сад, 

- Р. Србија, АП Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и 

саобраћај, Нови Сад,  

- ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад,  

- ЈКП „Наш Дом“ Апатин,  

- Р. Србија, Републички сеизмолошки завод, Београд,  

- Р. Србија, Републички хидрометеоролошки завод, Београд.  
 

Према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину, 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. 
 

Оглашавање излагања на јавни увид Извештаја о стратешкој процени утицаја спроводи 

се истовремено са оглашавањем излагања на јавни увид Нацрта плана, са подацима о 

времену и месту излагања на јавни увид, начину на који заинтересована правна и 

физичка лица могу доставити примедбе, времену и месту одржавања јавне расправе, 

као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 

 

 

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 другим плановима и програмима, 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. 

 



Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације  
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Oдређивању оквира за избор сета индикатора који се користе за припрему Извештаја о 

стратешкој процени претходи дефинисање циљева стратешке процене, испитивање 

општих карактеристика подручја у обухвату Плана, као и карактеристика и 

хијерархијског нивоа самог Плана. Дефинисање циљева стратешке процене и сета 

индикатора делом је одређено стратешком проценом планског документа вишег реда. 

 
 

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 огледа се у детаљнијој планској организацији и уређењу 

простора у обухвату Плана, вредновањем капацитета планираних садржаја у односу на 

потребе, као и усклађивање коришћења простора са природним и створеним 

потенцијалима и ограничењима.  
 

Одрживо коришћење простора у обухвату Плана кроз активну примену мера заштите 

природних ресурса, животне средине и обезбеђење адекватних услова за живот и 

здравље људи ширег окружења, представљају императив при дефинисању планских 

решења.  
 

Општи циљ Стратешке процене представља: одрживо коришћење простора у обухвату 

Плана, са циљем дугорочног обезбеђења услова за спровођење планских активности 

(уређење зелених површина, садржаја спорта, рекреације и туризма, шеталишта и осталих 

инфраструктурних и комуналних садржаја на планском подручју), усклађених са 

постојећим капацитетом животне средине а имајући у виду приоритетне активности и 

значај спровођења активности које су предмет овог Плана. 
 

При дефинисању циљева стратешке процене узето је у обзир да је Дунав са својим 

обалским појасом и насипом међународни еколошки коридор, те близина и непосредна 

веза са заштићеним природним добром - Специјални резерват природе „Горње 

Подунавље“ (III степен заштите).  
 

 

2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

На основу општих циљева Стратешке процене, прикупљених података и значајних 

питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине у Плану, утврђују се 

посебни циљеви стратешке процене у појединим областима заштите.  
 

Као посебни циљеви стратешке процене дефинисани су: 

А) Одрживо уређење и коришћење планског подручја у односу на заштићено подручје 

(СРП „Горње Подунавље“, међународни еколошки коридор Дунав); 

Б) Заштита природних ресурса и очување предеоних карактеристика подручја; 

В) Комунално опремање планског подручја уз интегрисање превентивних мера 

заштите; 

Г) Одрживо управљање отпадним материјама; 

Д) Превенција негативних прекограничних утицаја и поштовање свих предвиђених мера 

заштите од акцидената. 
 

 

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. 
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Индикатори представљају инструмент за систематско идентификовање, оцењивање и 

праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица, односно средство 

су за праћење извесне вредности променљиве у времену. Представљају неопходне 

улазне податке за сваки вид планирања. 
 

Имајући у виду обухват Плана, планиране садржаје, природне вредности и постојеће 

стање животне средине, као 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 подручје у обухвату Плана релевантним се сматрају индикатори приказани у Табели 1.  
 

Taбела 1. Преглед Посебних циљева стратешке процене и индикатора заштите животне 
средине релевантних за подручје Просторног плана 

 
ИНДИКАТОРИ ПРЕМА ДЕФИНИСАНИМ ПОСЕБНИМ ЦИЉЕВИМА СПУ 

А) 
Одрживо уређење и коришћење планског подручја у односу на заштићено 
подручје (СРП „Горње Подунавље“, међународни еколошки коридор Дунав) 

 - Удео шумског земљишта у укупном земљишту (%) 
- % заштићених природних добара на територији АПВ у односу на укупну површину 

- Површине под изабраним значајним екосистемима (km2 или ha) одабраних врста 
екосистема 

- Учешће броја угрожених врста у укупном броју врста (%) 

Б) Заштита природних ресурса и очување предеоних карактеристика подручја 

 - Број дана са прекорачењем ГВЕ за суспендоване честице, SOx, NОx 
- Годишње количине исцрпљене подземне и површинске воде, апсолутно и као део од 

укупне обновљиве количине воде (m3, %) 
- Присуство фекалних бактерија у води за пиће (%)2 

- БПК5 у водотоцима (mg/l кисеоника потрошеног у 5 дана, на константној температури од 
20oС)  

- Промена начина коришћења земљишта 
- ha (%) санираних и рекултивисаних подручја  
- Површине под природним пределима 

В) 
Комунално опремање планског подручја уз интегрисање превентивних мера 
заштите 

 - % домаћинстава прикључен на водовод и канализацију 
- % отпадних вода које се пречишћавају  
- ha (%) санираних и рекултивисаних подручја  

Г) Одрживо управљање отпадним материјама 

 - Стварање отпада (t/становнику) 
- Количине посебних токова отпада (t/год) 
- Стварање опасног отпада (t/јединици БДП) 

Д) 
Превенција негативних прекограничних утицаја и поштовање свих предвиђених 
мера заштите од акцидената 

 - Регистар удеса3  
 

Наведени индикатори дефинисани су у контексту оцене ефеката планских, а не 

технолошких решења. Стратешка процена је плански оријентисан документ који разматра 

планска решења као основ за реализацију циљева одрживог развоја и заштите животне 

средине. 
 

Националном листом индикатора заштите животне средине дефинисани су индикатори за 

потребе успостављања, вођења, развијања, координисања и одржавања јединственог 

Информационог система заштитите животне средине, који води Агенција за заштиту 

животне средине. 

                                           
2 Према упутствима СЗО за квалитет воде за пиће 
3 Регистар удеса у Републици Србији (Агенција за заштиту животне средине) 
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Имајући у виду да Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину нису дате 

јасне смернице за утврђивање посебних просторних индикатора, обрађивач Стратешке 

процене сматра да су претходно издвојени индикатори релевантни за дати простор као 

такви, нарочито с обзиром на то да ови индикатори јесу део јединственог националног 

Информационог система о животној средини.  

 

 

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. Како би била потпуно интегрисана, процедура 

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

програма.  

 

Табела 2. приказује принцип по којем се руководило при изради ова два елабората, 

односно приказана је веза између фаза израде Плана и Стратешке процене. 
 
Табела 2. Веза између фаза израде Просторног плана и Стратешке процене утицаја 

ИЗРАДА ПЛАНА  
ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

(СПУ) 

 

Одлучивање о изради планског 

документа по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за 

стручну контролу, односно комисије за 
планове 

Узајамни утицај ових фаза 

– пре доношења Одлуке о 

изради планског 

документа прибавља се 
мишљење о предлогу 

одлуке да се (не)израђује 

СПУ 

Одлучивање о изради СПУ према 

претходно прибављеном мишљењу 
надлежног органа и др. 

заинтересованих органа и 
организација 

 

Доношење 
Одлуке о изради Плана 

Узајамни утицај  
ових фаза 

Доношење 
Одлуке о изради Извештаја о СПУ 

 

Израда материјала  
за рани јавни увид Плана Узајамни утицај  

ових фаза 

СПУ планског документа на животну 
средину (анализа садржаја и основне 

документације, консултације са 
надлежним органима и 

организацијама...) – формулисање 
Извештаја о стратешкој процени Израда Нацрта плана 

 

Стручна контрола  
Нацрта плана 

Узајамни утицај  

ових фаза 

Мишљење заинтересованих 
органа и организација 

 

Јавни увид у Нацрт плана 

Узајамни утицај ове две 

фазе – у пракси се оба 
елабората истовремено 

излажу на јавни увид 

Јавни увид у Извештај о СПУ 

 

Доношење Плана 

Орган надлежан за израду 

планског документа не 

може исти упутити у 

процедуру усвајања без 
Сагласности на Извештај о 

СПУ 

Оцена и сагласност на Извештај 
од стране надлежног органа 

 

Спровођење Плана 
Узајамни утицај  

ових фаза 

Имплементација мера заштите и 
мониторинг према Извештају о СПУ 
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Табела 3.  Компатибилност циљева Плана и Стратешке процене (наведених у поглављу 

II, тачка 2. Посебни циљеви стратешке процене) 

Циљеви Плана 

Циљеви стратешке 
процене 

А Б В Г Д 

Дефинисање нових садржаја и стварање просторних услова за 
реализацију истих 

+ 0/+ + + + 

Спровођење одредби Плана генералне регулације Апатина кроз 
усклађивање са постојећим потенцијалима подручја, реалним 
потребама, програмским елементима и затеченим стањем на терену 

+ + + + + 

Преиспитивање правила уређења и грађења утврђених важећим 
планским документом за предметни простор – Планом генералне 
регулације Апатина, и дефинисање начина уређења, као и правила 
грађења на грађевинском земљишту остале намене, дефинисање 
нових површина јавне намене, у складу са Законом о експропријацији 

+ 0/+ + + + 

Дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње 

површина јавне намене 
0/+ 0/+ 0 0 0 

Дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру + + + 0/+ 0 

Дефинисање основних коридора инфраструктурних система њихова 
синхронизација 

+ + + 0 + 

Дефинисање нових саобраћајних површина, мирујућег саобраћаја, 

бициклистичких и пешачких токова 
+ + 0 0 0/+ 

Дефинисање могућности парцелације и препарцелације 0 0 0 0 0 

Планирање простора у складу са мерама заштите животне средине + + + + + 

Обезбеђење коридора за изградњу нове електроенергетске мреже 
и објеката и реконструкцију постојеће електроенергетске мреже, у 

циљу сигурног и квалитетног снабдевања електричном енергијом 

0/+ + + 0 + 

Стварање планског основа за уређење и изградњу планираних 
садржаја у складу са прибављеним условима 

+ + + + + 

Дефинисање изградње и прикључења на јавну комуналну 
инфраструктуру планираних садржаја 

+ + + 0 0 

Унапређење санитарно-хигијенских и амбијенталних услова овог 
дела насеља реализацијом плана озелењавања 

+ + + + + 

+ компатибилни, - нису компатибилни, 0 - неутралан однос 

 

Из наведеног произилази да су циљеви израде Плана и циљеви Стратешке процене у 

већој мери компатибилни. Компатибилност одређених циљева Плана и стратешке 

процене није препозната као њихова директна повезаност, али посредна веза постоји у 

смислу тога да су последице спровођења одређеног планског решења (везаног за 

конкретан циљ Плана) у одређеној спрези са циљем Стратешке процене. 

 

 

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

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Стратешком проценом се сагледавају могући негативни утицаји планских решења на 

квалитет животне средине, из чега следи дефинисање мера за превенцију или 

минимизацију истих.  

 

Питања и проблеми везани за заштиту животне средине који се разматрају стратешком 

проценом, односе се на: 

- утицај постојећих и планираних садржаја на природне ресурсе: воду, ваздух и 

земљиште; 

- утицај постојећих и планираних садржаја на планиране објекте; 

- утицај постојеће и планиране инфраструктуре на животну средину; 

- мере заштите животне средине са освртом на потенцијалне садржаје у обухвату Плана 

и непосредној близини. 
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У поступку стратешке процене могућих утицаја планских решења на животну средину, 

потенцијала и ограничења простора у обухвату Плана, вредновање утицаја се врши у 

односу на:  

- природне карактеристике, постојеће стање и услове у простору; 

- створене вредности, постојећа намена простора и досадашњи начин коришћења 

природних ресурса, као и планирано уређење дефинисано планским решењима; 

- стање комуналне опремљености и уређености простора; 

- стање и статус природних вредности и добара; 

- услове надлежних институција добијених у поступку израде Плана и Стратешке 

процене; 

- циљеве планског документа вишег хијерархијског нивоа (План генералне регулације 

Апатина) и циљеве Плана који је премет стратешке процене.  

 

Планска решења се односе на стварање неопходних услова за реализовање планираних 

садржаја према исказаним потребама. Формулисана су у складу са смерницама и 

циљевима плана вишег хијерархијског нивоа, као и условима надлежних институција, 

органа и предузећа, достављених за потребе израде овог Плана. У плански документ су 

интегрисане мере и услови заштите животне средине, ограничења и обавезе које се 

недвосмислено морају спроводити на предметном простору.  

 

Kaко је насеље Апатин својим географским положајем предодређено да развија туризам, 

трговину, занатство и услужне делатности, уз коридор међународног пловног пута пружа 

се идеална могућност за развој вишефункционалних и услужних пунктова. Посебан је 

нагласак на туристичко угоститељске објекте и делатности од значаја за: становнике 

општинског центра, становнике околних насеља, али и за путнике у транзиту, кориснике 

пловила. 

 

Међународно путничко пристаниште (~ km 1401+600 пловног пута Дунава) је потребно 

просторно-урбанистички дефинисати (утвђивање лучког подручја), кроз законом 

дефинисану процедуру, као и предузети одговарајуће реконструктивне мере за поновно 

стављање у функцију пријема и отпреме путника. 

 

На за то предвиђеним површинама могу се градити објекти у функцији туризма 

(екотуризам, спортско-рекреативни туризам, излетнички, културно-манифестациони и 

транзитни), спорта и рекреације (отворени спортско-рекреативни уређени простори, са 

санитарним просторијама, осталим пратећим просторијама, садржајима за најмлађе и сл.), 

образовања и културе (парк културе, парк скулптуре, уметничка колонија, летња 

позорница, амфитеатар и сл.), као и мањи угоститељски и услужни објекти. 

 

Самим тим, очекивани ефекти спровођења Плана на територији у обухвату се односе на 

то: 

- да је израда и спровођење Плана чин одговорног и доброг планирања државе-

покрајине-локалне заједнице, тако и појединаца, тј. трасирање остваривог развоја;  

- да се утврди стратегија привођења земљишта планираној намени, подстицање и 

вођење одрживог и стабилног економског развоја и безусловног поштовања околине и 

њене заштите; 

- да се опреми простор саобраћајном, водном и комуналном, електроенергетском, 

термоенергетском и електронском комуникационом инфраструктуром;  

- да се створе јединствене амбијенталне целине; 

- да се адекватном хортикултурном обрадом уређених зелених површина унапреде 

микроклиматски и амбијентални услови предметног простора. 

 

С обзиром да Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину не прописује шта 

представљају варијантна решења Плана која подлежу стратешкој процени, разматрана су 

два могућа решења:  

- Варијантно решење 1 - уколико не дође до спровођења планских решења; 

- Варијантно решење 2 – уколико се реализују планска решења (варијанта одрживог 

развоја).  
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Варијантна решења представљају различите рационалне начине, средства и мере 

реализације циљева Плана у појединим секторима развоја, кроз разматрање могућности 

коришћења одређеног простора за специфичне намене и активности. 
 

Утицаји стратешког карактера и укупни ефекти Плана на животну средину утврђују се 

кроз процену и поређење постојећег стања, циљева и планских решења, ограничавајући 

се у том контексту на позитивне и негативне ефекте доношења или недоношења планског 

документа. 
 
 

1. ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 

Стратешком проценом су анализирана сва планска решења и извршено је 

идентификовање оних која, у одређеној мери, могу угрозити квалитет елемената животне 

средине, у фази реализације Плана. Акценат је стављен на анализу планских решења, 

која доприносе заштити животне средине и подизању квалитета живота на посматраном 

простору, те се у том контексту, анализирају могући утицаји планираних активности на 

животну средину и планске мере заштите, које ће потенцијалне негативне ефекте Плана 

довести на ниво прихватљивости, а који ће се вредновати у односу на дефинисане 

индикаторе. 
 

Циљ израде Стратешке процене предметног Плана на животну средину је сагледавање 

могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и предвиђених мера за њихово 

смањење, односно довођење у прихватљиве оквире не стварајући конфликте у простору и 

водећи рачуна о капацитету животне средине на посматраном простору.  
 

Процена утицаја варијантних решења 
 

Како је наведено, Законом о стратешкој процени утицаја, као ни Законом о планирању 

и изградњи није прописано шта су то варијантна решења Плана, која подлежу 

стратешкој процени утицаја, тако се Извештајем о стратешкој процени даје осврт на 

утицаје који могу бити очекивани на предметном простору у случају да не дође до 

спровођења планских решења, односно уколико се планска решења реализују. 
 

Циљеви стратешке процене 
 

А) Одрживо уређење и коришћење планског подручја у односу на заштићено подручје  

(СРП „Горње Подунавље“, међународни еколошки коридор Дунав); 
Б) Заштита природних ресурса и очување предеоних карактеристика подручја; 
В) Комунално опремање планског подручја уз интегрисање превентивних мера заштите; 
Г) Одрживо управљање отпадним материјама; 
Д) Превенција негативних прекограничних утицаја и поштовање свих предвиђених мера заштите 

од акцидената. 
 

Табела 4.  Процена утицаја сектора Плана у односу на циљеве стратешке процене 

утицаја и на варијантна решења 

Сектор Плана 
Сценарио 
развоја 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

А Б В Г  Д 

Заштита природних добара 
ВАРИЈАНТА 1 - - - - - 

ВАРИЈАНТА 2 + + + + + 

Заштита животне средине и живота и здравља људи 
ВАРИЈАНТА 1 - - - - - 

ВАРИЈАНТА 2 + + + + + 

Уређење зелених и слободних површина 
ВАРИЈАНТА 1 - - - - - 

ВАРИЈАНТА 2 + + + + + 

Уређење и изградња саобраћајне инфраструктуре 
ВАРИЈАНТА 1 0 - - - 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + + + + 

Уређење и изградња водне и комуналне 
инфраструктуре 

ВАРИЈАНТА 1 - - - - 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + + + + 

Уређење и изградња електроенергетске 
инфраструктуре 

ВАРИЈАНТА 1 0 0 0 0 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + + 0 0/+ 

Уређење и изградња термоенергетске 
инфраструктуре 

ВАРИЈАНТА 1 0 - 0 0 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + + 0 0/+ 

Уређење и изградња електронске комуникационе 
(ЕК) инфраструктуре 

ВАРИЈАНТА 1 0 0 0 0 0 

ВАРИЈАНТА 2 + + + 0 0 

+ укупно позитиван утицај; - укупно негативан утицај; 0 неутралан утицај 
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Разлози за избор најповољнијег варијантног решења 

 

На основу члана 15. Закона о стратешкој процени утицаја обавезно је поређење 

варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења. Резимирајући 

позитивне и негативне ефекте, у погледу варијанти Плана, може се констатовати следеће: 

 

1) Варијанта да се План не донесе за последицу може имати: просторни развој би се 

одвијао у правцу недовољне интеграције система заштите животне средине; 

неадекватног и неодрживог коришћења предметног простора; непоштовање општих 

и посебних смерница за уређење простора у обухвату Плана; мера заштите животне 

средине из планова на вишем хијерархијском нивоу и предметног Плана. 

2) Варијанта да се План имплементира: могу се очекивати бројни позитивни ефекти у 

сваком сектору, имајући у виду да ће уређење предметног простора нарочито 

позитивно утицати на квалитет живота становништва, те развој атрактивне туристичке 

понуде Апатина.  

 

На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног 

Плана повољнија у односу на варијанту да се План не донесе. 
 
Природа карактеристика и евалуација значаја утицаја планских решења 

 

Дефинисаним правилима уређења и грађења на простору у обухвату Плана, створиће 

се услови за формирање садржаја у функцији туризма, спорта и рекреације, образовања 

и културе, угоститељско-услужни и пословни објекти, као и садржаји чија је намена 

компатибилна са основном наменом комплекса. 

 

У претходној табели извршена је квалитативна процена позитивних и негативних 

утицаја појединих сектора Плана на животну средину, у поређењу са ефектима 

варијанте да се План не примени, односно да се Планска решења реализују. У 

наставку стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, просторних 

размера и вероватноће утицаја при реализацији планских решења на животну средину 

и елементе одрживог развоја.  

 

Значај утицаја процењује се у односу на величину/интензитет утицаја (Tабела 5) и 

просторне размере (Tабела 6) 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 Tабели 7. 
 
Табела 5. 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 6. 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 7. 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 

на циљеве стратешке процене врши се евалуација значаја идентификованих утицаја за 

остваривање циљева стратешке процене. Приказана и анализирана планска решења дата 

су у Табели 8.  

 
Табела 8. Планска решења обухваћена проценом утицаја 

Бр. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 

 Заштита природних добара 

1. 
Примена мера за очување и унапређење природних и полуприродних елемената еколошког 

коридора Дунава (опште и посебне мере очувања функционалности и проходности коридора). 

2. Примена мера за заштитну зону еколошког коридора Дунава (у појасу од 200 м и 50 м). 

 Заштита животне средине и живота и здравља људи 

3. Уређење планског подручја уз примену дефинисаних мера заштите животне средине. 

4. 
Изградња планираних објеката, извођење радова и других активности у обухвату Плана под 
условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање 
животне средине. 

5. 
За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, могућност да се пропише обавеза 
израде Студије процене утицаја на животну средину, према одлуци надлежног органа јединице 
локалне самоуправе. 

 Уређење зелених и слободних површина 

6. Израда пројекта озелењавања за појединачне садржаје. 

7. 
Усклађивање озелењавања са подземном и надземном инфраструктуром према техничким 
нормативима за пројектовање зелених површина. 

8. 
Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте, при чему би 
требало избегавати примену инвазивних врста. 

9. 
Формирање линијског зеленила високих и средње високих листопадних врста уз паркинг 
просторе. 

 Уређење и изградња саобраћајне инфраструктуре 

10. 
Основу и главни апсорбер свих саобраћајних токова чини сабирна насељска саобраћајница (у 
улицама Дунавска обала и Дунавској) са својим саобраћајним прикључком на главну насељску 
саобраћајницу. 

11. 
Формирање приступних саобраћајница у оквиру блокова (9,14 и 15) које ће прихватати сав 
генерисан саобраћај и омогућити смештај свих потребних елемената у попречном профилу, као 
и формирање сегмената површина за стационирање возила (ПА и БУС). 

12. 

Задржава се постојећа приступна саобраћајница у улици Иве Лоле Рибара, а осим функције 

приступа насељској мрежи, омогућиће и доступност - основни саобраћајни прилаз 
међународном путничком пристаништу (МПП-у) Апатин. 



Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације  
за блок 15 и делове блокова 9 и 14 у Апатину на животну средину 
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Бр. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 

13. 

Саобраћајна прикључења приступних саобраћајница на сабирну насељске саобраћајнице у 
улицама Дунавској и Дунавска обала формираће се као трокраке површинске раскрснице (тип 1 
- прикључак) са одговарајућим елементима безбедности, проходности у складу са меродавним 
возилом и очекиваним саобраћајем. 

14. 
Пешачке и бициклистичке стазе као интегрисани делови насељских саобраћајница или као 
сегрегиране независне површине (стазе на насипу). 

15. 

Међународно путничко пристаниште је планирано на стационажи ~km 1401+450 пловног пута 

река Дунав, на левој обали, паралелно са насипом I одбрамбене линије, са потребним 
садржајима у оквиру копненог дела и акваторије.  

 Уређење и изградња водне и комуналне инфраструктуре 

16. 
Снабдевање водом са насељског изворишта, које ће се проширити и складу са потребама 
надопуњавати са новим бунарима.  

17. 
Изградња неопходних објеката на водоводној мрежи (резервоар, црпна станица итд.), како 
би се комплетирао цео систем, а тиме и обезбедили потребни капацитети. 

18. 
Снабдевање водом за противпожарне и техничке потребе могуће је локално, бушењем 
бунара на сопственим парцелама, а захватањем вода прве водоносне издани. 

19. Изградња канализације по сепаратном систему.  

20. 
Прикључење свих објеката на систем фекалне канализације. Прикупљене отпадне воде, црпном 
станицом и системом канализације усмераваће се ка постројењу за пречишћавање отпадних 
вода (ППОВ) и пречистити до степена који пропише надлежно водопривредно предузеће. 

21. 

Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, без пречишћавања се могу упустити у 

отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле. Све зауљене воде пре 
упуштања у атмосферску канализацију пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих 
примеса. 

 Уређење и изградња електроенергетске инфраструктуре 

22. 

У циљу сигурног напајања потрошача електричном енергијом, за предметно подручје је  

предвиђено напајање из ТС 110/20 kV „Апатин”, преко 20 kV извода „Апатин 2” и „Индустрија”, 
са могућношћу резервирања преко више 20 kV извода из РП “Милош Обилић“и 20 kV извода 
„РТЦ Апатин“, чиме је обезбеђено сигурно напајање потрошача електричном енергијом. 

23. 

Постојећа електроенергетска инфраструктура се задржава где нема колизије са планираном 

наменом, а планирана електроенергетска мрежа 20 kV и 0,4 kV ће се градити подземно, у 
уличним коридорима, и зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза. 

24. 
Могућност да се део електричне енергије обезбеди из обновљивих извора енергије (топлотне 
пумпе које користе геотермалну енергију и фотопанели који користе сунчеву енергију). 

25. 
Примена мера енергетске ефикасности при коришћењу електричне енергије, у циљу 
рационалне употребе квалитетних енергената и повећања енергетске ефикасности. 

 Уређење и изградња термоенергетске инфраструктуре 

26. 
Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа у обухвата Плана својим положајем пружа 
могућност даљег проширења. 

27. 
У новопланирaним и постојећим улицама у којима није изграђена дистрибутивна гасоводна 
мрежа, предвиђена је изградња дистрибутивне гасоводне мреже у уличном коридору. 

 Уређење и изградња електронске комуникационе (ЕК) инфраструктуре 

28. 
Изградња ЕК мреже за потребе корисника планског простора у саобраћајним коридорима, 
како би се створили услови за примену и коришћење широкопојасних сервиса. Електронску 

комуникациону мрежу у потпуности каблирати. 

 

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, због поједностављености поступка, посебна планска 

решења као област а не свако појединачно. 
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Табела 9.  Процена величине утицаја планских решења на животну средину и елементе  

одрживог развоја  

Области планских решења 

Циљеви стратешке 
процене 

A Б В Г Д 

Заштита природних добара +3 +3 +2 +3 +3 

Заштита животне средине и живота и здравља људи +3 +3 +2 +3 +3 

Уређење зелених и слободних површина +2 +2 +1 +3 +3 

Уређење и изградња саобраћајне инфраструктуре -1 -1 +3 +3 +1 

Уређење и изградња водне и комуналне инфраструктуре +3 +3 +3 +3 +2 

Уређење и изградња електроенергетске инфраструктуре 0 0 +3 0 0 

Уређење и изградња термоенергетске инфраструктуре +3 +3 +3 +1 +1 

Уређење и изградња електронске комуникационе (ЕК) 

инфраструктуре 
0 0 +3 0 0 

 
Табела 10. Процена просторних размера планских решења на животну средину и 

елементе одрживог развоја 

Области планских решења 

Циљеви стратешке 
процене 

A Б В Г Д 

Заштита природних добара Р Р Л Л Р 

Заштита животне средине и живота и здравља људи Р Л Л Л Р 

Уређење зелених и слободних површина Р Л Л Л Р 

Уређење и изградња саобраћајне инфраструктуре Р Р Р Л Р 

Уређење и изградња водне и комуналне инфраструктуре Р Р Л Л Р 

Уређење и изградња електроенергетске инфраструктуре   Л   

Уређење и изградња термоенергетске инфраструктуре Р Л Л Л Р 

Уређење и изградња електронске комуникационе (ЕК) 
инфраструктуре 

  Л   

 
Табела 11. Процена вероватноће утицаја планских решења на животну средину и 

елементе одрживог развоја 

Области планских решења 

Циљеви стратешке 
процене 

A Б В Г Д 

Заштита природних добара И В В И И 

Заштита животне средине и живота и здравља људи И И И И И 

Уређење зелених и слободних површина И И И В В 

Уређење и изградња саобраћајне инфраструктуре В И И В В 

Уређење и изградња водне и комуналне инфраструктуре В В И В И 

Уређење и изградња електроенергетске инфраструктуре   И   

Уређење и изградња термоенергетске инфраструктуре В М И М И 

Уређење и изградња електронске комуникационе (ЕК) 
инфраструктуре 

  И   

 

На основу вредновања величине утицаја планских решења на животну средину и елементе 

одрживог развоја, по областима у које се могу груписати планска решења, произилази 

закључак да су планска решења регионалног и локалног значаја. У односу на вероватноћу 

утицаја, планска решења већином имају известан позитиван утицај на заштиту животне 

средине предметног подручја. 
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Кумулативни и синергетски ефекти 

 

Значајни ефекти могу настати као резултат интеракције између бројних мањих утицаја 

постојећих објеката и активности и различитих планираних активности на подручју у 

обухвату 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 13, на основу вредновања дефинисаног у Табели 12 извршена је анализа 

кумулативних и синергетских утицаја претходно наведених планских решења. Због 

јаснијег приказа, вреднована су планска решења према потенцијалним утицајима. 

 
Табела 12. Вредновање карактеристика утицаја Плана 

Врста утицаја Вероватноћа утицаја Природа утицаја 

Позитиван  
Негативан   
Неутралан 

(+) 
(-) 
(Н) 

Известан 
Могућ  
Није могућ 

(И) 
(М) 

(НМ) 

Кумулативан  

Кумулативан синергетски  
Синергетски   
Појединачан-спорадичан  

(К) 

(КС) 
(СИ) 
(ПС) 

Интензитет активности  
у простору 

Временска димензија Просторна димензија 

Јак позитиван  
Позитиван   
Мањи негативан  

Негативан 

(ЈП) 
(П) 

(МН) 

(НГ) 

Краткорочан  
Средњорочан  
Дугорочан  

(Кр) 
(Ср) 
(Др) 

Локални  
Регионални  
Национални  

(Л) 
(Рег) 
(Нац) 

 
Табела 13. Идентификација могућих кумулативних и синергетских ефеката према 

потенцијалним утицајима на животну средину 

Циљеви стратешке процене 

А Б В Г Д 

Загађење ваздуха  

+ И КС + И КС + И КС + И КС + И КС 

JП Ср Л ЈП Ср Л ЈП Др Л ЈП Др Л П Ср Р 

Загађење површинских вода 

+ И К + И КС + И КС + И КС + И К 

П Ср Р П Др Р ЈП Др Р ЈП Др Р П Др Р 

Девастација и загађење земљишта 

+ И КС + И КС + И КС + И КС + И КС 

ЈП Др Л ЈП Др Л П Др Л ЈП Др Л П Ср Л 

Девастација станишта и биљног покривача 

+ И К + И К + М С + И КС + М К 

П Др Л П Др Л Н Др Л ЈП Ср Л П Ср Л 

Угрожавање фауне 

+ М К + М С + М С + И КС + М С 

Н Кр Л П Кр Л Н Кр Л ЈП Кр Л П Кр Л 

Угрожавање природних добара 

+ И КС + М К + М К + И КС + М К 

П Др Р П Др Л П Ср Л ЈП Кр Л П Ср Л 

Нарушавање предеоних вредности 

+ И КС + И КС + М К + И КС + М СИ 

ЈП Др Л ЈП Ср Л П Кр Л ЈП Ср Л П Ср Р 

Угрожавање здравља и безбедности људи 

+ И КС + И КС + И КС + И КС + И КС 

ЈП Ср Л ЈП Ср Л ЈП Др Л ЈП Ср Л ЈП Ср Р 
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2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА 

НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА  
 

Изградња објеката, односно извођење радова и других планираних активности може се 

реализовати под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или деградација 

животне средине односно у складу са правилима дефинисаним у предметном Плану. 

 

Инвеститори су обавезни да за све објекте који могу имати негативног утицаја на животну 

средину, 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, 

израде Студију о процени утицаја на животну средину. Поред наведене Уредбе, област 

процене утицаја пројеката је регулисана и Законом о заштити животне средине, Законом о 

процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја 

на животну средину, као и другим прописима из ове области.  

 

 

2.1. ОПШТЕ МEРЕ У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Услови, који се односе на све садржаје на простору у обухвату Плана, подразумевају 

обавезну примену општих и посебних санитарних мера и услова предвиђених законом 

и другим прописима, којима се уређују послови санитарног надзора, као и 

прибављених услова надлежних органа и организација.  
 

Током извођења радова на припреми терена и изградњи објеката 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, механизације и теретних возила; 

- 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; 

- применити опште и посебне санитарне мере и услове утврђене законом и другим 

прописима којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављене 

услове/сагласности надлежних органа и организација; 

- 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. 

 

 

2.2. 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. 

 

С обзиром на то да је анализом постојећег стања животне средине подручја у обухвату 

Плана уочен одређен степен деградације природних ресурса, као последице 

кумулативног дејства низа природних и антропогених фактора, дефинисане су планске 
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мере и активности у циљу уређења предметног простора, изградње и функционисања 

планираних садржаја у складу са основним принципима одрживог развоја. Такође, 

концепт заштите животне средине у Плану предвиђа читав низ мера и услова заштите, 

које имају како превентивни тако и санациони карактер. 

 

У наредном тексту приказане су мере, које су произашле из свеукупног сагледавања 

постојећих услова на простору у обухвату Плана, постојећих садржаја и чињеница које се 

односе на планиране намене. Ове мере имплементиране су у План и као такве 

представљају обавезе у примени, како током изградње планираних објеката и уређења 

површина тако и у самом њиховом функционисању. 

 

2.2.1. Мере заштите ваздуха 

 

Заштиту ваздуха обезбедити доследним спровођењем Закона о заштити ваздуха и 

пратећих подзаконских аката, нарочито у погледу мера превенције и санације 

евентуалних емисија загађујућих материја у ваздух и непријатних мириса. По потреби 

вршити контролу прекорачења граничне вредности PM10 фракције суспендованих честица 

у ваздуху, које се прекорачују због подизања прашине проузроковане посипањем 

паркинга и осталих саобраћајних површина песком и сољу у зимском периоду. 

 

Формирање система зелених површина доприноси повезивању природне средине са 

урбаним простором, а доприноси и просторном разграничењу функција које могу негативно 

утицати једна на другу. Повећањем заузећа слободних површина грађевинским 

структурама појачава се ефекат неповољних климатских карактеристика околине. 

Планским озелењавањем простора унапређује се квалитет ваздуха, смањује се утицај буке 

и побољшавају се свеукупне климатске одлике локалне средине.  

 

Посебне мере заштите ваздуха: 

- спроводити одговарајуће мере заштите, односно инсталирати опрему и извести 

одговарајућа техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија 

загађујућих материја у ваздуху 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; 

- вршење сталног и/или повременог мерења/узимања узорака на фиксним локацијама и 

повремена мерења на мерним местима која нису обухваћена мрежом мониторинга 

квалитета ваздуха; 

- успостављање заштитних зона са заштитним зеленилом уз саобраћајнице за све 

категорије путева у складу са Законом, као мера заштите од буке и аерозагађења;  

- дефинисање и других мера заштите квалитета ваздуха кроз поступак процене утицаја 

на животну средину. 

 

 

 



Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације  
за блок 15 и делове блокова 9 и 14 у Апатину на животну средину 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
31 

2.2.2. Мере заштите вода 

 

Заштита вода остварује се предузимањем мера систематског и контролног праћења 

квалитета вода, смањивањем загађивања вода загађујућим материјама испод прописаних 

граничних вредности и предузимањем техничко-технолошких и других потребних мера за 

њихово пречишћавање, како би се спречило уношење у воде опасних, отпадних и дугих 

штетних материја, као и праћењем утицаја загађених вода на здравље људи, животињски 

и биљни свет и животну средину. Заштита вода обухвата и заштиту вода од утицаја 

прекограничног загађења, тако да се обезбеђује очување вода у целини. 

 

Посебни услови и мере заштите вода су: 

- забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, односно 

испуштање вода 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; 

- вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти; 

- атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на 

таложнику, односно сепаратору уља и масти; 

- вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода. 

 

2.2.3. Мере заштите земљишта 

 

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 и другим законима. 
 

Посебни услови и мере заштите земљишта су:  

- примењивати биоразградиве материјале у зимском периоду за одржавање паркинга, 

улица и манипулативних платоа; 

- примењивати мере којима се спречава расипање и развејавање прашкастих материја и 

отпада по околини, приликом манипулисања или привременог чувања; 

- у случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени слој 

земљишта одмах отклонити и исти ставити у амбалажу која се празни само на, за ту 

сврху, предвиђеној локацији - на месту акцидента нанети нови, незагађени слој 

земљишта. 
 

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и 

отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Обавезно је спроводити техничке 

мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, 

пратити утицај на квалитет земљишта, као и спроводити друге мере заштите у складу са 

Законом о заштити земљишта и другим законским и подзаконским актима. 
 

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. 

 

2.2.4. Мере заштите природних добара 

 

Дунав са својим обалским појасом и насипом je међународни еколошки коридор, утврђен 

Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник PC“, бр. 102/10) и Регионалним 

просторним планом АП Војводине. 
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1. У циљу очувања и унапређења природних и полуприродних елемената еколошког 

коридора Дунава, неопходно је применити следеће мере: 
 

1.1 Опште мере: 

 Поплочавање и изградњу обала водотока са функцијом еколошких коридора: 

- свести на минимум уз примену еколошки повољних техничких решења; 

- поплочани или бетонирани делови обале изузев пристана морају садржати пojac 

нагиба до 45о a структура овог појаса треба да омогућује кретање животиња малих 

и средњих димензија, првенствено током малих и средњих водостаја; 

- током реконструкције/одржавања постојећих обалоутврда поплочане или 

бетониране делове комбиновати са мањим просторима који ублажавају негативне 

особине измењене обалне структуре (грубо храпава површина обалоутврде, нагиб 

мањи од 45о површина са вегетацијом) и на тај начин омогућити кретање врста 

кроз измењене деонице реке. 

- поплочане или изграђене деонице на сваких 200-300 m (оптимално на 100 m) 

прекидати мањим зеленим површинама кoje су саставни део заштитног зеленила. 

Обезбедити надовезивање зелених површина између вештачких деоница обале 

односно зелених површина формираних код еколошких типова обалоутврде на 

мрежу зеленила на копну. Ова зелена острва (дужине неколико десетина метара уз 

обалу) такође je неопходно повезати са зеленим коридором уз насип. 

 Обезбедити очување и редовно одржавање травне вегетације насипа, као дела 

еколошког коридора који омогућује миграцију ситним врстама сувих травних станишта. 

 Избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења 

заштите природних и блиско природних делова коридора од утицаја светлости 

применом одговарајућих планских и техничких решења (смањена висина светлосних 

тела усмереност светлосних снопова према саобраћајницама и објектима, примена 

посебног светлосног спектра на осетљивим локацијама ограничавање трајања 

осветљења на прву половину ноћи и сл). Изабрати моделе расвете за директно 

осветљење са заштитом од расипања светлости према небу односно према осетљивим 

подручјима еколошке мреже. 

 Наменити што већи део приобаља деонице еколошког коридора за зеленило посебне 

намене са улогом очувања и заштите биолошке разноврсности: 

- очувати пojac приобалне вегетације (врбака и мочварне вегетације) на што већој 

дужини обале водотока; 

- неопходно je обезбедити континуирани зелени коридор ширине 20-50 m унутар 

плавног подручја Дунава. Континуитет коридора травне и шумске вегетације 

обезбедити формирањем дрвореда и уређених зелених површина са жбунастим 

врстама уз отворене и/или изграђене делове простора (манифестациони простори, 

купалишта, спортски терени) као и унапређењем стања вегетације насипа; 

- нa деоницама где се грађевинско земљиште пружа у већој дужини од 500 m поред 

предвиђеног континуалног зеленог пojaca 20-50 m ширине, планским документима 

обезбедити и блокове заштитног зеленила на сваких 200-500 m дужине обале. 

Минимална површина ових блокова заштитног зеленила je 0,1 ha a минимална 

ширина блока je 20 m. 

 

1.2 Посебне мере очувања функционалности и проходности коридора: 

• Током изградње и функционисања објеката чија je намена директно везана за воду 

и/или обалу спречити ширење последица евентуалног акцидентног изливања горива и 

уља у еколошки коридор постављањем пливајућих завеса на одговарајућим 

локацијама. Гориво и уље просуто на површину воде, као и друге загађујуће материје 

мopajy се покупити у најкраћем могућем За заштиту околних екосистема од последица 

евентуалне дисперзије горива воденом површинои предвидети одговарајуће хемијско-

физичке мере и биолошке мере санације (према посебним условима Завода). 

• Hиje дозвољено складиштење опасних материја (резервоари горива и сл.) у 

небрањеном делу плавног подручја водотокова. Ha простору еколошког коридора 

управљање отпадом вршиће се у складу са Законом о управљању отпадом („Службени 

гласник PC“, 6р 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018 - др закон) и другим важећим 

прописима. 
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• У зонама водопривредних објеката применити техничка решења којима се обезбеђује 

континуитет травне вегетације приобалног пojaca и проходност терена за слабо 

покретљиве ситне животиње. 

• Далеководне објекте и електроенергетску инфраструктуру изоловати и обележити тако 

да се на минимум сведе могућност електрокуције (страдања услед удара стрyje) и 

колизије (механичког удара у жице) летећих организама носаче изолатора изоловати 

пластичним навлакама, изолаторе поставити на носаче у положају на доле a жице 

обележити на упадљив начин. 

• Због еколошког значаја простора план озелењавања треба да буде саставни део 

планске и пројектне документације. Озелењавање треба да се остварује паралелно са 

изградњом објеката: 

- забрањено je сађење инвазивних врста (списак врста дат je у Образложењу) у 

простору еколошког коридора и његовој заштитној зони, a током ypeђења зелених 

површина одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста 

- обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста плавног подручја 

(тополе врбе, панонски Јасен, брест храст лужњак итд) који je неопходно 

обогатити жбунастим врстама плавног подручја; 

- обезбедити редовно одржавање зелених површина. 

• Обезбедити проходност обале водотока за ситне животиње уређењем окућница и 

простора око објеката, дефинисањем правила озелењавања и удаљености објеката од 

обале, као и дефинисањем типова ограда уз обалу (забрана изградње ограда 

непроходних за ситне животиње уз примену еколошки прихватљивих елемената са 

отворима већим од 10 cm). Приликом легализације захтевати прилагођавање 

постојећих ограда функцији еколошког коридора (померање ограда или измене делова 

ограда код међних тачака суседних парцела према речној обали). 

 

2. Мере за заштитну зону еколошког коридора Дунава 
 

2.1. У пojacy од 200 m од еколошког коридора 
 

 услов за изградњу укопаних складишта je да се њихово дно налази изнад коте 

максималног нивоа подземне воде уз примену грађевинско-техничких решења којим 

се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у околни простор; 

 планским решењима мора се обезбедити: 

- примена мера заштите коридора од утицаја светлости буке и загађења; 

- дефинисање посебних правила озелењавања уз забрану коришћења инвазивних 

врста (списак најучесталијих инвазивних врста Панонског биогеографског 

региона j e  у образложењу). 
 

2.2. У пojacy од 50 m од еколошког коридора: 
 

 забрањује се: 

- примена техничких решења којима се формирају рефлектујуће површине (нпр 

стакло метал) усмерене према коридору; 
 

 услов за изградњу: 

- вештачких површина (паркинг, спортски терени и сл.) je да се на парцели формира 

уређена зелена површина са функцијом одржавања континуитета зеленог појаса 

коридора; 

- саобраћајница са тврдим застором за моторна возила je примена техничких мера 

којима се обезбеђује безбедан прелаз за ситне животиње и смањују утицаји 

осветљења буке и загађења коридора. 
 

3. Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали кристали и др) 

кoja би могла представљати заштићену природну вредност налазач je дужан да 

пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска и 

предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе. 
 

За све радове и активности које нису обухваћене планском документацијом, потребно 

je тражити посебне услове Покрајинског завода за заштиту природе. 
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2.2.5. 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 територији локалне самоуправе, 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 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.  

 

У циљу праћења утицаја буке на животну средину, према потреби, надлежни орган може 

утврдити потребу мониторинга буке у складу са Правилником о методологији за 

одређивање акустичких зона, Законом и важећим подзаконским актима. 

 

2.2.6. Мере заштите при управљању отпадом 

 

У складу са Законом о управљању отпадом и подзаконским актима, као и у складу са 

условима надлежне комуналне службе, уз поштовање општих и посебних санитарних мера 

(предвиђених законом и другим прописима којима се уређују послови санитарног надзора) 

спроводиће се планско управљања комуналним и осталим врстама отпада на простору у 

обухвату Плана.  
 

Обавеза генератора отпада је да у складу са Законом: 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.).  
 

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.  
 

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. 

 

2.2.7. Мере приликом изградње и експлоатације инфраструктуре 

 

Мере заштите за инфраструктурне објекте и обавезе произилазе прописа о техничким 

нормативима и стандардима, као и услова које надлежни органи издају при постављању и 

извођењу, односно изградњи објеката.  

 

2.2.8. Мере заштите живота и здравља људи 

 

Заштита животне средине представља полазну основу за све даље активности на 

предметном подручју. Концепт уређења овог подручја, које је опредељено за уређење 

зелених површина, садржаја спорта, рекреације и туризма, шеталишта и осталих 

инфраструктурних и комуналних садржаја, неопходно је спроводити уз примену Планом 

дефинисаних мера заштите животне средине, у циљу очувања оптималних животних 

услова и заштите природних ресурса.  
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Спровођењем мера заштите обезбедиће се контролисано опремање простора потребном 

инфраструктуром и осталим садржајима, тако да се обезбеди одржив развој ширег 

подручја уз заштиту природних ресурса и вредности.  
 

Изградња планираних објеката, извођење радова и других активности у обухвату Плана 

могу се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други 

начин деградирање животне средине. За све планиране садржаје обавезна је примена 

мера заштите животне средине у складу са законском регулативом и овим планским 

документом. Коришћење планираних садржаја мора се одвијати на одржив начин тако да 

се максимално умање потенцијални негативни утицаји на природне вредности, ваздух, 

воду и земљиште, на становништво и свеукупни квалитет животне средине у непосредном 

окружењу. 

 

2.2.9. Мере заштите од ванредних ситуација 
 

Заштита од елементарних непогода 
 

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на 

могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да 

проузрокују штету већег обима на простору за који се План ради, као и прописивање 

мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. 

Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини деловања, 

проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама.  
 

Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од: земљотреса; метеоролошких појава: 

атмосферске падавине (киша, град, снег), ветрови, атмосферско пражњење; пожара; 

акцидентних ситуација и техничко-технолошких удеса; ратних разарања.   
 

Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за 

повратни период од 475 година, у обухвату Плана је утврђен VII-VIII степен 

сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). 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 степен „штетан земљотрес“.  
 

Мере заштите од земљотреса подразумевају правилан избор локације за градњу 

објеката, примену одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност 

објеката и др., као и строго поштовање и примену важећих грађевинско техничких 

прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју. При пројектовању и 

утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката обавезно је 

уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према ЕМС-98, 

како би се максимално предупредила могућа оштећења објеката под сеизмичким 

дејством. Мере заштите од земљотреса обезбедиће се и поштовањем регулационих и 

грађевинских линија, односно, прописане минималне ширине саобраћајних коридора и 

минималне међусобне удаљености објеката, како би се обезбедили слободни пролази у 

случају зарушавања. 
 

Одвођење сувишних атмосферских вода предвиђа се преко затвореног канализационог 

система. 
 

Појава града је најчешћа у периоду од априла до септембра. Заштиту од града 

обезбеђују лансирне (противградне) станице, са којих се током сезоне одбране од 

града испаљују противградне ракете. У оквиру обухвата Плана, а унутар заштитне зоне 

од 500 m, нема изграђених лансирних станица.    
 

Најучесталији ветрови на посматраном подручју дувају из источног односно 

југоисточног правца (кошава) и северозападног правца. Најчешћи ветрови имају 

истовремено и највеће средње брзине које се крећу у дијапазону од 1,7 m/s до 3,2 m/s. 

Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које су планиране као 

ветрозаштитни појасеви уз саобраћајнице. 
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Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се 

искључити без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. 

Планирани објекти морају имати адекватно изведене инсталације за заштиту објеката 

од пожара и атмосферског пражњења, у складу са Законом о заштити од пожара и 

правилницима који уређују заштиту од пожара.  

 

Заштита од пожара се обезбеђује:  

- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија; 

- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и обезбеђивањем капацитета 

насељске водоводне мреже, односно довољне количине воде за ефикасно гашење 

пожара;  

- градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине, 

минимални радијуси кривина и сл.); 

- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе (приступних путева и пролаза за 

ватрогасна возила); 

- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката (безбедносни појасеви 

између објеката, којима се спречава ширење пожара и експлозије, као и сигурносна 

удаљеност између објеката); 

у складу са Законом о заштити од пожара, правилницима и важећим техничким 

прописима који уређују ову област. 

 

Такође, неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, за 

објекте који су обухваћени Планом, прибави посебне услове у погледу мера заштите од 

пожара и експлозија од Министарства унутрашњих послова (Управе и Одељења у 

саставу Сектора за ванредне ситуације). 

 

Заштита од акцидентних ситуација/техничко-технолошких удеса 

 

У циљу дефинисања мера заштите од техничко-технолошких несрећа, у поступку 

израде Плана и Стратешке процене утицаја затражени су услови од надлежног 

Минстарства заштите животне средине у погледу евиденције севесо постројења или 

комплекса на обухваћеном подручју.  

 

На основу доступних података које Министарству заштите животне средине Р. Србије 

достављају оператери севесо постројења/комплекса, утврђено је да се на територији 

општине Апатин не налазе севесо постројења/комплекси.  

 

У случају изградње нових севесо постројења/комплекса у окружењу, као полазни основ 

за идентификацију повредивих објеката разматра се удаљеност од минимум 1000 m од 

граница севесо постројења/комплекса, док се коначна процена величине повредиве 

зоне – зоне опасности, одређује на основу резултата моделирања ефеката удеса. 

 

Ово је неопходно како би се избегао повећан ризик, последице великог удеса, избегао 

синергијски утицај са постојећим садржајима, а све у циљу адекватног управљања 

безбедношћу од хемијског удеса и очувању живота и здравља људи. 

 

 

3. ПРИРОДА КАРАКТЕРИСТИКА УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ  

 

Анализа процењених утицаја Плана на животну средину извршена је у односу на врсту 

утицаја, вероватноћу утицаја, природу утицаја, интензитет активности у простору, 

трајање и просторну димензију утицаја, како је приказано у поглављу III - 1. ПРИКАЗ 

ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ. 

 

 



Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације  
за блок 15 и делове блокова 9 и 14 у Апатину на животну средину 
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На основу анализе могућих утицаја и вредновања могућих промена и ефеката у простору и 

животној средини, може се закључити да се имплементацијом планских решења изазива 

трајна промена у простору са дугорочно позитивним ефектима на побољшањe стандарда и 

квалитета живота локалног становништва и осталих корисника простора и услуга имајући 

у виду да је насеље Апатин својим географским положајем предодређено да развија 

туризам, трговину, занатство, услужне делатности. Такође, уз коридор међународног 

пловног пута пружа се идеална могућност за развој вишефункционалних и услужних 

пунктова са посебним нагласком на туристичко угоститељске објекте и делатности. 
 

Вредновањем односа позитивних и негативних утицаја и ефеката, може се закључити да 

се имплементацијом Плана обезбеђују трајни позитивни ефекти у смислу контролисаног 

управљања простором, природним ресурсима и уопштено животном средином.  
 

Примена и спровођење планираних мера заштите при имплементацији планских решења 

представљају обавезне еколошке мере и смернице у циљу спречавања појава негативних 

утицаја и ефеката на животну средину у обухвату Плана.  
 

Сва планска решења, предвиђена у контексту заштите и одрживог коришћења овог 

подручја свакако имају кумулативан утицај на чиниоце животне средине и њихово 

очување. 
 

 

IV СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ У ПОСТУПКУ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 

Даље спровођење овог Плана вршиће се непосредним спровођењем, кроз поступак 

издавања локацијских услова за планиране објекте, а на основу услова дефинисаних овим 

Планом, као и израдом пројекта парцелације – препарцелације. 
 

С обзиром на то да доношење овог Плана омогућава издавање локацијских услова, као и 

информације о локацији за водопривредне објекте, нема основа за давање смерница за 

израду стратешке процене утицаја плана на животну средину 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), и 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).  

 

 

V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МОНИТОРИНГ 

У ПОСТУПКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПЛАНА 
 

Успостављање система мониторинга један је од приоритетних задатака како би се све 

предложене мере заштите животне средине у Плану могле успешно имплементирати у 

планском периоду.  
 

Чланом 17. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, програм 

праћења стања животне средине у току спровођења Плана садржи нарочито:  

1. опис циљева плана и програма;  

2. индикаторе за праћење стања животне средине;  

3. права и обавезе надлежних органа; и 

4. поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја; 

5. друге елементе у зависности од врсте и обима плана. 

 



Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације  
за блок 15 и делове блокова 9 и 14 у Апатину на животну средину 
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Законом о заштити животне средине дефинисано је да Република односно јединица 

локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује 

континуалну контролу и праћење стања животне средине, у складу са овим и посебним 

законима.  

 

 

1. ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА 
 

Полазећи од специфичне намене подручја у обухвату, Планом су дефинисани циљеви који 

су током израде Стратешке процене разматрани и анализирани у односу на дефинисане 

индикаторе и циљеве саме стратешке процене.  

 

Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите подручја у обухвату Плана 

подразумева оптимално коришћење простора који је намењен централним садржајима 

секундарног центра. Суштина спровођења планских решења је уређење предметног 

простора тако да чини целину са постојећим садржајима на „Апатинском кеју“: 

изграђеног шеталишта, постојећих угоститељских објеката, међународне марине, 

спортског центра (у залеђу), међународног путничког пристаништа, итд. 

 

Како је већ наведено, циљ израде Плана је да обезбеди:  

- стварање планског основа за урбанистички континуитет уређења простора и 

уклапања постојећих (који су обрађени важећим урбанистичким плановима) и 

планираних садржаја; 

- рационалније коришћење грађевинског земљишта;  

- утврђивање нове регулације са адекватним опремањем јавног грађевинског 

земљишта; 

- планирање/редефинисање саобраћајне и комуналне инфраструктуре;  

- као и стварање јединствене амбијенталне целине. 

 

Према члану 69. Закона о заштити животне средине, циљеви Програма праћења стања 

животне средине су: 

- обезбеђење мониторинга; 

- дефинисање садржине и начина вршења мониторинга; 

- одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга; 

- дефинисање мониторинга загађивача; 

- успостављање информационог система и дефинисање начина достављања података 

у циљу вођења интегралног катастра загађивача, и 

- увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном садржају 

извештаја о стању животне средине. 

 

 

2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и 

оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине, које обухвата праћење 

природних фактора, односно промене стања и карактеристика животне средине. 

 

Имајући у виду дефинисане посебне циљеве, врши се избор одговарајућих индикатора у 

изради стратешке процене, који је у планском периоду неопходно пратити како би се 

могла вршити оцена планских решења односно њихов позитиван утицај на подручје 

обухваћено Планом.  

 

Предлог индикатора за праћење стања животне предлаже се на основу дефинисаних 

циљева стратешке процене и дат је у табели бр. 4 поглавља II ОПШТИ И ПОСЕБНИ 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ/3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ. 

 

 



Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације  
за блок 15 и делове блокова 9 и 14 у Апатину на животну средину 
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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; 

- Мониторинг буке. 
 

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.  
 

Предметним Извештајем о стратешкој процени, узимајући у обзир обухват Плана, 

планирану намену и непосредну околину, не дефинишу се локације на којима би се могло 

вршити узорковање ваздуха. Утврђивање репрезентативних локација мора бити предмет 

стратешких докумената локалне самоуправе, у домену заштите животне средине, која 

сагледавају простор шире у односу на обухват Плана. 

 

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.  

 

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, као и на основу Правилника о начину и минималном броју 

испитивања квалитета отпадних вода. 
 

Обавеза лица (правног или физичког) које испушта приоритетне супстанце у површинске 

воде је да усклади своје емисије са стандардима квалитета животне средине за 

површинске воде које нису под утицајем прекограничног загађења, прописаним Уредбом о 

граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 

површинске воде и роковима за њихово достизање. 
 



Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације  
за блок 15 и делове блокова 9 и 14 у Апатину на животну средину 
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Мониторинг квалитета акватичних екосистема је неопходна активност у оквиру одрживог 

управљања водним ресурсима. Иако саставни део мониторинга у систему управљања 

водама, мерење физичко-хемијских параметара квалитета воде даје само слику о 

тренутном загађењу и зато мора бити комбиновано са биолошким мониторингом, јер живи 

свет акватичких екосистема осликава кумулативно и истовремено дејство свих еколошких 

фактора чије промене током времена нису некад довољне јачине и учесталости да би 

могле бити регистроване методама аналитичке хемије. 

 

Биолошки индикатори (биоиндикатори) могу се дефинисати као појединачне врсте или 

заједнице које својим присуством пружају информације о физичким и/или хемијским 

условима животне средине на одређеном локалитету.  

 

Биолошка процена је посебно примењива на текуће воде када оптерећење загађењем 

може бити периодично (нарочито из расутих извора) и због протока се краће задржава на 

одређеном локалитету и може остати непримећено хемијским мониторингом воде и/или 

седимента. Физичка и хемијска мерења дају квантитативне податке о присуству и нивоу 

загађења воде и деградације, али ови параметри не одражавају степен притиска животне 

средине које достижу живи организами или наредне ефекте овог притиска. 

 

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.  

 

Програм систематског праћења квалитета земљишта у смислу локалне мреже 

локалитета за праћење квалитета земљишта успоставља се на нивоу аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе.  
 

Степен угрожености земљишта од хемијског загађења одређује се на основу вредности 

загађујућих материја датих прописима којима се регулишу граничне вредности опасних и 

штетних материја у подземним водама, као и прописима који се односе на праћење 

квалитета земљишта. 
 

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 

 

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", бр. 75/2010) прописани су 

индикатори буке у животној средини, граничне вредности, методе за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи.  

 

Уредбом су дефинисане граничне вредности индикатора буке по зонама, зависно од 

њихове намене. Највиши дозвољени нивои спољне буке LAеq у dB дати су у наредној 

табели. 
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Табела 14. Највиши дозвољени нивои спољне буке LAеq у dB 

Зона Намена простора Највиши дозвољени ниво спољне 
буке LAеq у dB (А) 

дан ноћ 

1 Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и 
опоравилишта, културно - историјски локалитети, 
велики паркови 

50 45 

2 Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, 

кампови и школске зоне 
50 45 

3 Чисто стамбена зона 55 45 

4 Пословно стамбена подручја, трговачко-стамбена 
подручја и дечија игралишта 

60 50 

5 Градски центар, занатска, трговачко 
административна управна зона са становима, 
зоне дуж аутопутева, магистралних и градских 
саобраћајница 

65 55 

6 
Индустријска складишта и сервисна подручја и 
транспортни терминали без стамбених зграда 

На граници ове зоне буке не сме 

прелазити дозвољене нивое у зони у којој 
се граничи 

 

Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу са 

Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 

88/2010). У том смислу, обавезе јединице локалне самоуправе се односе 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. 

 

Предлог је да се за праћење нивоа буке по потреби одреде мерна места на 

најфреквентнијим локацијама уз саобраћајнице, као и у зони оних објеката за које 

надлежна инспекцијска служба процени да постоји оправдана потреба. 

 

Правна и физичка лица која обављањем својих делатности утичу или могу утицати на 

изложеност буци имају обавезу праћења утицаја своје делатности на буку (обезбеђивањем 

мерења буке), као и да спроводе одговарајуће мере заштите од буке. 

 

 

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА  
 

Када су у питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне 

средине иста произилазе из Закона о заштити животне средине. 

 

У остваривању система заштите животне средине Република Србија, аутономна покрајина, 

јединица локалне самоуправе, правна и физичка лица одговорна су за сваку активност 

којом мењају или могу променити стање и услове у животној средини, односно за 

непредузимање мера заштите животне средине, у складу са Законом о заштити животне 

средине. 

 

Правна и физичка лица дужна су да у обављању својих делатности обезбеде: рационално 

коришћење природних богатстава; урачунавање трошкова заштите животне средине у 

оквиру инвестиционих и производних трошкова, примену прописа, односно предузимање 

мера заштите животне средине, у складу са законом. 
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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.  
 

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.  
 

Власник или корисник земљишта или постројења, чија делатност, односно активност 

може да буде или јесте узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да у складу 

са Законом о заштити земљишта врши мониторинг земљишта, на начин да: 

1) прикаже податке о квалитету земљишта пре почетка и по завршетку обављања 

активности, 

2) прати промене на земљишту и у земљишту на прописан начин у зони утицаја својих 

активности, 

3) податке о промени на земљишту и у земљишту достави Министарству надлежном за 

послове заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине. 
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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. 

 

Према Закону о заштити земљишта, овлашћено правно лице које врши мониторинг 

доставља Министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за 

заштиту животне средине извештај о мониторингу државне мреже најкасније до 31. 

марта текуће године за претходну годину. 
 

Надлежни орган аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, такође, 

достављају извештај мониторинга локалне мреже. 
 

Загађивач земљишта извештај о мониторингу доставља надлежном Министарству, на 

територији аутономне покрајине надлежном покрајинском органу, јединици локалне 

самоуправе и Агенцији најкасније до 31. марта за претходну годину. 
 

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); 

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

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

- 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, 93/12 и 101/16);  

- 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.);  

- Уредба одређивању зона и агломерација (Службени гласник РС“, бр. 58/11 и 98/12);  

- Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи 

(Службени гласник РС, број 58/11);  

- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник 

РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13); 

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 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 емисија загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11 и 48/12, 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); 

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 

водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 

50/12); 

- Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену 

ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма 

(„Службени гласник РС“, број 88/10 и 30/18-др. пропис); 
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- Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту 

(„Службени гласник РС“, број 30/18); 

- 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 методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

(„Службени гласник РС“, број 72/10); 

- Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени 

гласник РС“, број 96/10);  

- Правилник о референтним условима за типове површинских вода („Службени гласник 

РС“, број 67/11); 

- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник 

РС“, број 74/11); 

- Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној 

мрежи, техникама мерења, као и о начину размене података добијених праћењем 

квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама („Службени гласник РС“, број 84/10) 

и др. 

 

 

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, мера 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 на то 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.  

 

 

VI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 

1. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 
 

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинисани су основни 

методолошки приступ и садржај Стратешке процене. 

 

Стратешка процена је процес који се врши над планским документом, анализирајући 

додатно и остале расположиве податке, као што су статистички подаци и други подаци, 

добијени за потребе израде Плана и Стратешке процене, као и валоризацијом стања на 

терену. 
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У предметној стратешкој процени су анализирана сва планска решења и мере заштите. 

Извршена је синтезна процена њихових утицаја и интеракција са утицајима из 

окружења на природне ресурсе и живи свет, као и на животну средину и дат је предлог 

адекватних превентивних и санационих мера заштите животне средине, у контексту 

реализације концепта одрживог развоја овог подручја. 

 

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, циљеве и метод рада, правног, планског 

и документационог основа;  

2. Анализа постојећег стања и стања квалитета чиниоца животне средине, анализираних 

кроз природне услове (вредновање квалитета ваздуха, земљишта, вода, угроженост 

буком, итд);  

3. 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. 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. 

 

Не улазећи у детаљније елаборирање појединих фаза, потребно је нагласити да свака 

фаза има својe специфичности и никако се не сме запоставити у поступку интегралног 

планирања заштите и очувања квалитетне животне средине.  

 

Ограничење у спровођењу предложеног метода, посебно у фази приказа постојећег 

стања, представља недостатак квантификованих података за поједине параметре 

животне средине у обухвату Плана. 

 

 

2. ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Основну тешкоћу у спровођењу стратешке процене и изради Извештаја о стратешкој 

процени представљао је недостатак званичне, детаљно прописане јединствене 

методологије, на нивоу прописа.  

 

Поред недостатака одговарајућих смерница и упутстава, уочен је проблем недовољно 

развијеног информационог система о животној средини, као и непостојање Програма 

праћења стања параметара животне средине, на основу система показатеља-индикатора 

за оцену и праћење стања животне средине на подручју у обухвату Плана.  
 

При оцени планских решења уочен је проблем у практичној примени индикатора 

дефинисаних Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине, 

имајући у виду да за планско подручје нису доступни систематизовани подаци и да нису 

вршења мерења одређених параметара животне средине, те да није утврђено нулто стање 

животне средине простора који је у обухвату овог Плана.  
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Тешкоћа при изради стратешке процене утицаја на животну средину огледа се и у 

раздвајању питања која су у домену (детаљне) процене утицаја на животну средину у 

односу на стратешке процене утицаја планских докумената на животну средину. 

Европске препоруке су да стратешка процена не треба да улази у претерану 

квантификацију, да је њена суштина у вредновању и поређењу алтернатива/опција са 

аспекта могућих значајних утицаја на животну средину, да је нагласак, када се ради о 

карактеру утицаја, на кумулативним и синергијским ефектима, да се спроводи једино 

за програме и планове јавног карактера итд. 

 

 

VII ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА  
 

Начини одлучивања по питањима заштите животне средине зависе од низа фактора, а 

првенствено од значаја позитивних и негативних утицаја планских решења на здравље 

људи, социјални и економски развој и животну средину. 

 

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 који је дозвољен прописаним мерама 

заштите, те су дата решења усклађена са заштитом животне средине. Утврђени су основни 

критеријуми просторног уређења, коришћења природних ресурса и мере заштите животне 

средине.  

 

Процес процене утицаја планских решења на животну средину вршен је паралелно са 

поступком израде планског документа.  

 

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. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће 

заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење током 30 дана 

јавног увида. 

 

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. 

 

 

VIII ЗАКЉУЧЦИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

На основу анализе могућих утицаја и вредновања очекиваних промена и ефеката у 

простору и животној средини, може се закључити да се имплементацијом планских 

решења изазива трајна промена у простору са дугорочно позитивним ефектима на 

побољшањe стања у простору.  
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Планска решења се односе на опремање простора инфраструктуром, неопходном за 

стварање одговарајућих услова за функционисање планираних садржаја, према исказаним 

потребама, те су формулисана у складу са смерницама и циљевима плана вишег 

хијерархијског нивоа, као и условима надлежних институција, органа и предузећа, 

достављених за потребе израде овог Плана. У плански документ су интегрисане мере и 

услови заштите животне средине, ограничења и обавезе које се недвосмислено морају 

спроводити на предметном простору.  

 

Сагледавањем целокупног обухвата Плана, закључак је да ће планирана решења 

позитивно утицати на развој Апатина као регионалног туристичког центра и значајне 

туристичке тачке на Дунаву, те да ће се задовољити потреба интензивног развоја, 

осавремењавања и проширења центра насеља и изласка централних активности насеља 

на обалу Дунава. Применом и имплементацијом планских решења, омогућава се 

одговарајуће и квалитетно остваривање планиране намене, уз поштовање концепта 

одрживог планирања и развоја и уз усаглашеност плана са постојећим и планираним 

наменама и функцијама у окружењу.  

 

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

проценом могућих утицаја планираних решења на животну средину, при чему је 

акценат стављен на анализу планских решења која доприносе заштити и подизању 

квалитета животне средине на посматраном простору и у непосредном окружењу. 

 

 

IX 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације  
за блок 15 и делове блокова 9 и 14 у Апатину на животну средину 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




