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УВОД 

 

Израда Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико 

Градиште (у даљем тексту: План), реализује се на основу Одлуке о изради плана детаљне 

регулације („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/20), (у даљем тексту: 

Одлука), коју је донела Скупштина  општине Велико Градиште,  на  седници 29. одржаној 

10.02.2020. године, на предлог Одељења за урбанизам и имовинско-правне послове, а на 

основу члана 46.  став 1. 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 и 37/19 – др. закон)  и члана 40.  Статута  општине Велико Градиште 

(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/19). Након Раног јавног увида у План 

(у периоду од 15 дана, од 17.03.– 01.04.2021.), Комисија за планове општине Велико 

Градиште је усвојила Извештај о извршеном раном јавном увиду за План, на седници, 

одржаној 06.04.2021. године (бр. 350-9/2021-06 од 06.04.2021., саставни део документације 

Плана).   

Чланом 14. Одлуке дефинисана је потреба израде Стратешке процене утицаја планираних 

намена на животну средину (у даљем тексту Стратешка процена или СПУ), у складу са 

законом одређеним садржајем и процедуром. 

Овај елаборат представља Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације 

туристичког комплекса „Шпиц“ на животну средину. Извештај о стратешкој процени утицаја 

је припремљен за процедуру стручне оцене од стране Комисије за планове општине Велико 

Градиште, као и мишљење-оцену од стране овлашћеног представника Министарства заштите 

животне средине.  

Ова Стратешка процена је урађена у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ("Службени гласник РС", 135/04 и 88/10, члан 5 и др.), Законом о заштити 

животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 72/09 – 43/11, 14/2016, 76/2018, 

95/2018 – др закон), Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 72/09 и 

81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 

98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20),  Законом о заштити 

природе („Службени гласник РС“, 36/09, 88/10, 91/10 - испр., 14/16 и 95/18 - др. закон), 

Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", 3/19), Законом о туризму ("Службени 

гласник РС", 17/19), Уредбом о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије 

(Службени гласник РС, број 11/02), Просторним планом подручја посебне намене 

међународног водног пута Е80 – Дунав (Паневропски коридор VII) ("Службени гласник РС", 

14/15) и Просторним планом општине Велико Градиште (из 2010 и 2021. године – Нацрт, са 

стратешким проценама утицаја на животну средину)  и другим нормативним актима који се 

односе на проблематику из предмета Плана и Стратешке процене утицаја.   

Стратешка процена утицаја вршена је у складу са основним принципима и решењима датих 

планом подручја посебне намене међународног водног пута Е80 – Дунав (Паневропски 

коридор VII) и Просторног плана општине Велико Градиште, као и Извештајима о 

стратешкој процени утицаја оба просторна плана  на животну средину. 

Предмет ове Стратешке процене је утицај на животну средину развоја туристичких 

потенцијала Сребрног језера и унапређења атрактивности комплекса „Шпиц“ на коме се 

планира изградња хотелског комплекса са пратећим апартманима, паркинг простором и 

гаражирањем на делу насуте водне парцеле. 

Стратешка процена утицаја планова на животну средину представља значајан инструмент 

генералног, стратешког планирања, на републичком и урбанистичког планирања, на 
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локалном нивоу, као и претходног усаглашавања еколошких и развојних интереса. Она се 

спроводи/врши ради обезбеђивања вишег нивоа заштите животне средине  и  интеграције 

еколошких/енвајронменталних захтева, мишљења и начела у планове и програме, у циљу 

подстицања и унапређења одрживог развоја. Овим путем се усаглашавањем циљева и 

принципа одрживог развоја у плановима и програмима, детерминишу начини избегавања или 

ограничавања негативних утицаја на животну средину, здравље, квалитет живота и 

економски статус становништва неког подручја. Притом, СПУ настоји да усагласи и 

хармонизује захтеве заштите животне средине и развоја путем вредновања планских решења 

у односу на захтеве животне средине. 

Такође, императив у поступку израде Извештаја о стратешкој процени је дефинисање 

партиципације заинтересованих страна, јавности и интересних група у процес планирања и 

одлучивања по питањима свих планских решења, која се односе на животну средину. На 

основу члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, израда СПУ 

обавезна је за планове у области просторног и урбанистичког планирања уколико њихова 

решења могу изазвати потенцијалне значајне ефекте на животну средину. 

СПУ интегрише социјално–економске и био–физичке сегменте животне средине, повезује, 

анализира и процењује активности различитих интересних сфера и усмерава политику, план 

или програм ка решењима која су, пре свега од интереса за животну средину. То је 

инструмент који помаже да се приликом доношења одлука у оквиру стратешких планова на 

општинском/локалном нивоу интегришу циљеви и принципи одрживог развоја, уважавајући 

при томе потребу да се избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину, на 

здравље и друштвено-економски статус становништва. Значај СПУ огледа се у томе што: 

• укључује аспект одрживог развоја бавећи се узроцима еколошких проблема на 

њиховом извору,  

• обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте, на 

пример - кумулативни и социјални ефекти, 

• помаже да се провери повољност различитих варијанти развојних концепата, 

• избегава ограничења која се појављују када се врши процена утицаја на животну 

средину већ дефинисаног пројекта. 

• обезбећује локациону компатибилност планираних решења са аспекта животне 

средине,  

• утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја конкретних пројеката, укључујући 

и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније 

истраживање, итд. 

Стратешка процена је резултат усклађивања регулативе Републике Србије са прописима ЕУ. 

Одредбама из члана 35 Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 

135/04, 36/09, 72/09 – 43/11, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др закон и 95/2018 – др.закон) 

утврђено је да се "Стратешка процена утицаја на животну средину врши се за планове, 

програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања или коришћења 

земљишта, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама и 

других области и саставни је део плана, односно програма или основе".  

Стратешка процена утицаја на животну средину мора бити усклађена са другим проценама 

утицаја на животну средину, као и са плановима и програмима заштите животне средине. 

Доношење одлуке о приступању изради Стратешке процене врши се у складу са чланом 9. 

"Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину". Одлуку о изради стратешке 

процене доноси орган надлежан за припрему плана по претходно прибављеном мишљењу 

органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и 

организација. Одлука о изради стратешке процене утицаја садржи: 
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1) разлоге за вршење стратешке процене према критеријумима из члана 6. Закона, 

2) приказ питања и проблема везаних за животну средину у плану који ће бити 

разматрани у оквиру стратешке процене, 

3) разлоге за изостављање појединих питања и проблема везаних за животну средину 

у плану и програму из стратешке процене, 

4) елементе извештаја о стратешкој процени, 

5) избор и обавезе носиоца израде извештаја о стратешкој процени (предлог 

методологије, састав стручног тима, рок израде и др), 

6) начин учешћа заинтересованих органа и организација и јавности у поступку израде 

и разматрања извештаја о стратешкој процени. 

Према члану 4. наведене одлуке, извештај о стратешкој процени је документ којим се 

описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну средину до којих може 

доћи имплементацијом плана и програма и којим се одређују мере за смањење негативних 

утицаја на животну средину. Извештај према члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја 

садржи нарочито: 

1) Полазне основе стратешке процене 

2) Преглед карактеристика и оцена стања животне средине у подручју плана 

3) Општи и посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора 

4) Процену могућих значајних утицаја на животну средину 

5) Опис мера предвиђених за смањење негативних утицаја  

6) Смернице за израду процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима  

7) Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана  

8) Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене 

9) Приказ начина одлучивања 

10) Закључци стратешке процене утицаја и други подаци од значаја за  

стратешку процену 

 

Према члану 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину основна начела 

стратешке процене су: 

 

1) Начело одрживог развоја – одрживи развој јесте усклађен систем 

техничкотехнолошких, економских и друштвених активности у укупном развоју у 

коме се на принципима економичности и разумности користе природне и створене 

вредности са циљем да се сачува и унапреди квалитет животне средине за садашње и 

будуће генерације. Разматрањем и укључивањем битних аспеката животне средине у 

припрему и усвајање одређених планова и програма и утврђивањем услова за 

очување вредности природних ресурса и добара, предела, биолошке разноврсности, 

дивљих и биљних животињских врста и аутохтоних eкосистема, односно 

рационалним коришћењем природних ресурса доприноси се циљевима одрживог 

развоја. 

2) Начело интегралности – политика заштите животне средине која се реализује 

доношењем планова и програма заснива се на укључивању услова заштите животне 

средине, односно очувања и одрживог коришћења биолошке разноврсности у 

одговарајуће секторске и међусекторске планове и програме. 

3) Начело предострожности – свака активност мора бити спроведена на начин да се 

спрече или смање негативни утицаји одређених планова и програма на животну 

средину пре њиховог усвајања, обезбеди рационално коришћење природних ресурса 

и сведе на минимум ризик по здравље људи, животну средину и материјална добра. 
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4) Начело хијерархије и координације – процена утицаја планова и програма врши се 

на различитим хијерархијским нивоима на којима се доносе планови и програми. У 

поступку стратешке процене планова и програма повећани степен транспарентности 

у одлучивању обезбеђују се узајамном координацијом надлежних и заинтересованих 

органа у поступку давања сагласности на стратешку процену, кроз консултације, 

односно обавештавања и давања мишљења на план и програм. 

5) Начело јавности – у циљу информисања јавности о одређеним плановима и 

програмима и о њиховом могућем утицају на животну средину, као и у циљу 

обезбеђења пуне отворености поступка припреме и доношења или усвајања планова 

и програма, јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и после усвајања 

плана и програма, имати приступ информацијама које се односе на те планове и 

програме или њихове измене. 
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I  Полазне основе стратешке процене утицаја 
 

Према члану 13. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, полазне 

основе стратешке процене утицаја обухватају: 

1) кратак преглед садржаја и циљева плана и програма и односа са другим плановима и 

програмима; 

2) преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју за које се извештај 

доноси; 

3) карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду 

изложене значајном утицају; 

4) разматрана питања и проблеме заштите животне средине у плану или програму и 

приказ разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене; 

5) приказ припремљених варијантних решења која се односе на заштиту животне 

средине у плану или програму, укључујући варијантно решење нереализовања плана 

и програма и најповољније решење са становишта животне средине; 

6) резултате претходних консултација за заинтересованим органима и организацијама 

битне са становишта циљева и процене могућих утицаја СПУ. 
 

1.1. Преглед предмета и циљева плана и односа са другим плановима 
 

1.1.1. Предмет Плана детаљне регулације 

 

Предмет Плана детаљне регулације је изградња туристичког комплекса „Шпиц“ у општини 

Велико Градиште и унапређење атрактивности недовољно искоришћеног простора тз. 

,,шпица'' (к.п. 744) на коме се планира изградња хотелског комплекса одређене 

категоризације са пратећим апартманима, приступом и простором за паркирање или 

гаражирање на делу водне парцеле која је у фактичком стању насута, те представља 

потенцијално погодно земљиште за изградњу. 

У складу са Одлуком о изради Плана обухваћен је део територије општине Велико 

Градиште, површине око 17 ha К.О. Острово и Велико Градиште. 

У оквиру обухвата налазе се к.п. бр. 744, 2387 (део) и 2392 (део), све К.О. Острово. Подручје 

Плана је са североисточне стране ограничено реком Дунавом, са  југозападне стране улицом 

Језерска.  

 

1.1.2. Општи циљеви израде Плана 

 

Основни  циљеви  израде  Плана нарочито се односе на  развој туристичких потенцијала 

Сребрног језера и унапређења атрактивности недовољно искоришћеног простора тз. ,,шпица'' 

(к.п. 744) на коме се планира изградња хотелског комплекса одређене категоризације са 

пратећим апартманима, приступом и простором за паркирање или гаражирање на делу водне 

парцеле која је у фактичком стању насута, те представља потенцијално погодно земљиште за 

изградњу. Планом се задржава пешачко-бициклистичка стаза, тј. продор у виду шеталишта 

дуж шпица, све до краја са кога се остварају визуре на ток Дунава и наспрамну обалу. Део 

простора биће опредељен за слободне зелене површине, спортске терене и игралишта за 

децу, који могу да задрже јавни карактер.  

Планирање, уређење и заштита планског подручја заснива се на принципима рационалне 

организације и уређења простора и усклађивању планираних садржаја са могућностима и 

ограничењима у простору. Планираним интервенцијама у простору,  штити се и унапређује 

коришћење земљишта, али и обезбеђују квалитетнији услови заштите природне и животне 

средине.  
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Планско решење је резултат свеобухватног и мултидисциплинарног приступа планирања и 

сагледавања предметног простора и ширег окружења и интегрисања:  услова и смерница из 

планова вишег реда,  програмског задатка и услова надлежних институција и јавних 

комуналних предузећа. 

 

1.1.3. Однос према другим документима – стратегијама, плановима и програмима 

 

1) Извод из Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута 

Е80 – Дунав (Паневропски коридор VII са стратешком проценом утицаја на 

животну средину 

 

Подручје Просторног плана заузима део Подунавља у Републици Србији и обухвата делове 

територије Аутономне Покрајине Војводина и статистичких региона Београда, Јужне и 

Источне Србије који су у непосредном контакту са Дунавом. Подручје Просторног плана 

обухвата делове зоне највеће концентрације становништва и привреде у Србији.  

Као кључни развојни ослонци у Плану разматрани су: развој основних техничко-

технолошких подсистема водног транспорта: водних путева, речне флоте, лука и 

пристаништа и других садржаја уз осигурање високих стандарда сигурности и заштите 

животне средине; економска исплативост, друштвена оправданост и еколошка 

прихватљивост; интеграција са окружењем и другим видовима саобраћаја; усмерености ка 

корисницима, обезбеђење доступности, повећање конкурентности, транспортне ефикасности 

и атрактивности водног транспорта; усклађени развој са плановима суседних земаља и 

Европе као целине; интензивирање међуграничне сарадње Србије са Хрватском и Румунијом 

у решавању питања која намеће развој, заштита и уређење водног пута на заједничким 

деоницама; релативизација конфликата у развоју водног пута и осталих аспеката 

водопривреде и у односу на остале секторе на принципима рационалног коришћења и 

уређења простора и еколошке прихватљивости. 

Према Извештају о СПУ, изабрана планска решења нису увек била најповољнија са 

становишта еколошког интереса, због објективне околности да планирање простора 

равноправно мора укључити и развојни интерес (нарочито у погледу интензивирања 

пловидбе на водном путу коридора VII, обезбеђивању просторних услова за изградњу, 

реконструкцију, опремање и функционисање водног пута са пратећим садржајима даљег 

развоја туризма, инфраструктурних коридора државних путева, и др.). Због тога је и 

формиран низ мера (у првом реду мониторинга стања животне средине) којима ће 

евентуални негативни еколошки аспекти планских решења бити значајније умањени. На 

основу анализа које су спроведене у Стратешкој процени, могуће је закључити да је велики 

број позитивних утицаја планских решења на животну средину, али да има и утицаја који 

зависе од примене решења и мера заштите. Велики број решења са позитивним утицајем 

показује висок степен одрживости Плана, док утицаји који зависе од примене решења и мера 

заштите показују да предвиђени развој мора бити праћен адекватном заштитом животне 

средине. 

У свим циљевима и предложеним решењима Просторни план је уважавао еколошке захтеве, 

односно разматрао однос планских циљева и решења развоја водног пута и водопривредне 

инфраструктуре са циљевима и потребама заштите природних вредности (био и 

геодиверзитет, предео) и кључних елемената и параметара животне средине (ваздух, вода, 

земљиште, бука, отпад, квалитет живота) и одрживог коришћења природних богатстава и 

потенцијала у складу са режимима заштите природних вредности у националним парковима, 

специјалним резерватима природе, и др..  
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Просторним планом и Извештајем о Стратешкој процени утврђен је сет мера које треба да 

обезбеде ефикасну превенцију (предупређење), смањење и елиминисање могућих негативних 

утицаја предложених планских решења на заштиту природе, животне средине, непокретних 

културних добара и квалитет живота. Те мере заснивају се на Законима и другим прописима 

(подзаконским актима), којима се уређују заштита природних вредности, природе и животне 

средине, заштита квалитета вода и заштита од вода, изградња објеката, планирање и уређење 

простора, туризам, газдовање/управљање шумама, водама и пољопривредним земљиштем, 

лов и риболов, заштита културних добара и др. 

Предложене мере и системи мониторинга који су дати у оквиру СПУ за овај Просторни план 

морају се доследно спорводити и у оквиру предметног плана детаљне регулације. 

 

2) Извод из Просторног плана општине Велико Градиште са стратешком 

проценом утицаја на животну средину 

 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц’’ у 

општини Велико Градиште је Просторни план општине Велико Градиште („Службени 

гласник општине Велико Градиште’’, бр. 2/11), сходно одредби самог Просторног плана, да 

његово даље спровођење може бити кроз даљу разраду, тј. израду планова детаљне 

регулације. Локација се у налази у обухвату површина за туризам. 

Просторни план општине Велико Градиште је определио намену  површина и поделу на 

туристичке подцелине, са правилима уређења и градње за наведене локације, у ширем 

обухвату насеља Бели Багрем.  

Тренутно, у фази верификације тј. завршене процедуре јавног увида и усвајања, налази се 

нова верзија Просторног плана општине Велико Градиште, којим је дефинисана могућност 

развоја капацитета туризма и угоститељства, а локација се налази у зони интезивног развоја 

туризма и по намени је грађевинско земљиште.  

Велико Градиште налази се у зони интензивног и умереног загађивања земљишта услед 

примене агротехничких мера. Налази се и у близини зоне интензивне деградације литосфере, 

а изложено је и мањем загађењу проузрокованим аутомобилским саобраћајем. Подручје 

карактеришу природно-антропогени и делимично антропогено-природни екосистеми али се 

налази у близини подручја изузетних природних вредности од посебног националног значаја. 

При изради овог Плана детаљне регулације консултовани су и сви релевантни међународни 

документи,  стратегије, програми, конвенције и др, као и националне стратегије у области развоја 

туризма, заштите природе, заштите и коришћења вода, културних вредности, одрживог развоја и 

других области које имају директан утицај на предметно подручје. 
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II  Преглед карактеристика и оцена стања и квалитета животне средине на 

подручју за које се извештај доноси 
 

2.1. Оцена стања 

а)  Природни услови и вредности 

Целокупна површина плана припада равичарским теренима насталих од воденог наноса. 

Терен је покривен алувијалним наносима и хидрогеним земљиштима, која нису хомогена јер 

се појављују песковити и глиновити наноси, плодни и неплодни.  

Према карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално хоризонтално убрзање на 

основној стени – Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса – Imax у јединицама 

Европске макросеизмичке скале (EMS-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 

година могу се очекивати земљотреси максималног интензитета и убрзања приказани у 

табели 2.1. 

Табела 2.1. Сеизмички параметри 

Сеизмички параметри 
Повратни период времена (године) 

95 475 975 

Acc(g) max. 0,06 0,10-0,15 0,15 

Imax (EMS-98) VI- VII VII- VIII VIII 

 

Климатске одлике предметног подручја не могу бити анализиране на основу конкретних 

података, јер на њему не постоји метеоролошка станица. Могућа је само аналогија са подацима 

са најближе метеоролошке станице у Великом Градишту. 

Клима је умерено континентална, са дугим и топлим летима и средњом температуром вишом од 

25о С. Најтоплији месец је јул. Због алувијалне терасе Дунава, еолских облика рељефа и лесних 

заравни јављају се разлике у микроклиматским карактеристикама између виших и нижих терена. 

Средња годишња температура ваздуха је 11о С. Средња учесталост мразних дана износи 70 дана. 

Предиор са појавом тропских дана траје пет месеци годишње- од маја до октобра. Годишња сума 

падавина за подручје целе општине Велико Градиште износи 694mm (694 l/m2). Доминантан 

ветар је југоисточног правца са највећом брзином од 6,3m/s, други по јачини је истоћног правца 

и износи 6,1m/s, а трећи је северозападни ветар. 

У склопу изградње хидро-енергетског центра Ђердап у периоду од 1970-1972. године, ради 

заштите приобаља, од утицаја успора Дунава, изграђена су два насипа на Дунавцу код 

Затоња и Белог багрема код Великог Градишта. Преграђивањем рукавца Дунава дугог 12k m 

и широког 100 m до 200 m у близини Великог Градишта створено је вештачко језеро - 

Сребрно језеро, које се користи у рекреативне сврхе и које представља главни природни 

потенцијал даљег развоја туризма на овом подручју. Сребрно језеро представља део система 

за заштиту приобаља Дунава услед успора Дунава због изградње ХЕ «Ђердап». Међутим, 

поред овог чисто техничког задатка, током тридесетогодишњег периода, Сребрно језеро је 

постало синоним туристичко- рекреационог развоја. Постојање ранијих насеља Затоња, 

Кисиљева и Острова које се налазе уз само језеро, као и изградња низа, за сада дивље 

изграђених туристичких подручја (Рударево, Калиновчић, Островске раванице, и сл.) у 

огромној су мери утицали да језеро са правом добије назив «Српско Море». На режим 

подземних вода, поред падавина и дотока из залеђина, највећи утицај имају водостај Дунава, 

односно режим рада ХЕ «Ђердап». Регистроване осцилације су износиле и преко 4 m током 

године. 

У педолошком покривачу доминира алувијално земљиште, песак и чернозем Алувијална 

земљишта су веома хетерогеног карактера. 
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На формирање вегетације велики утицај имао је Дунав, сталним плављењем и наношењем 

речних седимената. Од приобалних и водоплавних шума врба и топола, на посматраном 

подручју данас постоје само остаци у околини Сребрног језера. Уз тополу се јавља као 

интродукована врста багрем. Мочварна вегетација јавља се у приобалном делу Дунава. Највише 

су заступљене врсте: Carex sp., Phragmites sp.,Typha latifolia. 

Ихтиофауна Сребрног језера и Дунава је веома разноврсна и богата. Поред штуке, смуђа, сома, 

толстолобика и амура у Сребрном језеру су најраспрострањеније рибе деверика, бодарка и 

шпицер. Од осталих врста срећу се буцов, гргеч, бабушка, сунчаница.Према подацима Завода за 

заштиту природе Србије на подручју плана нема евидентираних угрожених и заштићених врста 

флоре и фауне као ни заштићених природних добара. 

Планирано подручје налази се у граници међународно значајног подручја за птице (IBA- 

Importand Bird Areа) „Сребрно језеро-Голубац“, верификованог 2020. године од стране глобалне 

организације за заштиту дивљих птица и њихових станишта BirdLifeInternational. 

На овом подручју гнезде се или окупљају у зимском периоду гуска црвенвољка, дивља гуска, 

лисаста гуска, патка дупљашица, мали ронац, риђоглава патка, риђогрли морски гњурац и 

црногрли морски гњурац. На подручју Плана и непосредној околини забележене су и водомар, 

жалар слепић, белобрка чигра, лабуд грбац, сеоски детлић, мала бела чапља, барска кокица, 

белорепан, чапљица. мали славуј, чегртуша, пчеларица, мали вранац, гак, ћубасти гњурац, 

брегуница обична чигра, црноглава грмуша и грмуша чаврљанка. Све наведене врсте изузев 

риђоглаве патке, лабуда грбца, барске кокице и гроготовца су строго заштићене врсте у складу 

са Правилником о проглађењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста 

биљака, животиња и гљива (Службени гласник РС“ бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016, и 98/2016). 

У односу на реку Дунав као еколошки коридор од међународног значаја, потеницјално је велики 

ризик од страдања дивљих врста од физичких препрека, осветљења које би се изградило за 

потребе инснфраструктуре (утицај на редовне дневне и сезонске миграције).  

Посматрано у целини читав предео заузима високу оцену у погледу пејзажне вредности. 

Туристичко-рекреативна подручја имају већу пејзажну вредност уколико се налазе у 

очуванијим природним пределима са што изворнијим природним карактеристикама. 

Пројектовање туристичко-рекреативних објеката и објеката инфраструктуре треба да буде 

подређено природним вредностима подручја. Природни предели треба да у што већој мери 

очувају своје основне карактеристике, а самим тим и своје атрактивности. 

Хортикултурно-пејзажно уређење делова простора око изграђених објеката у природном 

пределу треба да задовољи следеће услове: да поштује све природне елементе у пределу, да 

осигура безбедан, несметан и удобан саобраћај, визуелно уживање и естетско обогаћивање 

предела, активну и психофизичку рекреацију. Утврђује се обавеза да се за ову врсту уређења 

користи искључиво аутохтона флора, никако алохтоне и инвазивне врсте. 

 

б)  Створени услови и физичке структуре 

На предметној локацији евидентиране су следеће намене у постојећем стању: 

- водно земљиште, 

- слободне зелене површине, на локацији вештачко створеног неплодног земљишта, 

- саобраћајне површине и инфраструктурни коридори. 

Локација ,,Шпиц'' је са две стране ограничена воденим површинама, оријентисана отвореним 

делом ка реци Дунав, а у затвореном делу рукавца је Сребрно језеро. површина је изведена је 

у форми преграде и обалоутврде од каменог набачаја, од km 1068+700 до km 1068+200.   

,,Шпиц'' је изграђен је у циљу регулације и формирања  комплекса у акумулацији ХЕ Ђердап 

1. корисник ЈП ЕПС, огранак Ђердап Кладово нема изграђене подземне и надземне 
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хидротехничке објекте и у складу са досадашњим праћењем и експлоатацијом нису 

дефинисане потребе за извођењем додатних заштитних објеката, али је потребно постојеће 

објекте за заштиту од дејства воде задржати.  

Локацијом доминирају отворени зелени простори и појединачне групације високе вегетације, 

дуж шетне стазе, настали на вештачко створеном насипу. Један део водног земљишта је 

вештачки насут као последица одржавања Сребрног језера. Постојећа саобраћајна мрежа је 

веома скромна и тиче се локалног пута (ул. Језерска) на насипу који дели ток Дунава и 

површину Сребрног језера, са кога се остварује приступ локацији.   

Квалитет параметара животне средине на предметном подручју директно је условљен 

локалим и регионалним факторима. Стање квалитета вадзуха мери се на мерној станици 

Велико Градиште, коју врши Завод за јавно здравље Пожаревац (Центар за хигијену и 

хуману екологију). Мерења се врше за концентрацију PM10, олово, кадмијум, арсен и никл. 

Анализр квалитета ваздуха у периоду од новембра 2017. до априла 2021. указују да у овом 

периоду није долазило до прекорачења граничних вредности имисија. Главни извори 

загађивања ваздуха су индивидуална ложишта (као тачкасти извори) и издувни гасови 

аутомобила у насељима дуж путева. Дуга грејна сезона (око 6 месеци), микроклиматске 

карактеристике (магле, влага, итд.), условљавају релативно велику загађеност ваздуха у 

насељима током хладнијег дела године. За огрев се користи углавном дрво и угаљ. Продукти 

сагоревања су чађ, пепео, сумпордиоксид, угљенмоноксид, дим итд. Вероватно да су 

присутни и азотни оксиди и олово, мада у знатно мањим количинама, у односу на подручја 

са већом концентрацијом активности. Квалитет воде на водоизворишту Острво је 

задовољавајући, док је квалитет воде на Сребрном језеру варијабилан у смислу физичко-

хемијске и микробиолошке исправности због чега се раде сезонска испитивања, ради 

омогућавања употребе језера у рекреативне сврхе. Загађивачи Сребрног језера су: стални 

загађивачи: насеља Острово, Кисиљево и Затоње; сезонски загађивачи: камп, викенд насеље 

и хотел који за време сезоне примају туристе; пољопривредна делатност у залеђу језера на 

око 2 100 хектара. На овим површинама се одвија интензива пољопривредна производња уз 

масовну употребу вештачких ђубрива и средстава за заштиту биља. Земљиште приобаља и 

околине Сребрног језера су битан фактор од утицаја на загађивање самог језера. Имајући у 

виду да су земљишта углавном песковита, наношења већих количина штетних, токсичних 

материја на површини ових земљишта, проузрокује брзо процеђивање из земљишта у језеро, 

што изазива еколошку катастрофу језера. Потенцијални фактор загађења земљишта могу 

бити и подземне воде, јер подизањем нивоа подземних вода долази до заслањивања тла, што 

се негативно одражава на квалитет земљишта. Такође значајан извор загађења земљишта 

представљају бесправна градња и неадекватне процедуре које дефинишу генерисање, токове 

кретања отпада,активности и одговорности за поступање са њим. 

 

2.2. Карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду 

изложене значајном утицају 
 

Одређене вредности као и елементи животне средине потенцијално могу бити угрожени 

реализацијом Плана детаљне регулације, уколико се не спроведу мере за отклањање њиховог 

негативног утицаја. Значајнији негативни утицаји могу се јавити у следећим областима: 

- биодиверзитет, геодиверзитет и предео, чије је стање добро или веома добро - са 

могућим утицајем планираних техничко-грађевинских интервенција - због изградње 

туристичких садржаја (хотелског комплекса, апартманског комплекса, уређења акваторије и 

формирање привезишта), изградње приступа са главне саобраћајнице и унутрашњих 

саобраћајница, реализације електроенергетског напајања (трафостанице 10/0,4kV) и 

повећања количине чврстог комуналног отпада из туристичког комплекса (до 0,5 тона 

дневно са могућношћу примарног разврставања и паковања) и једновременог боравка 

посетилаца, 
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- земљиште, чије је стање добро у односу на присуство штетних хемијских материја, 

са могућношћу загађења услед нерешавања питања канализационог система, 

- воде, чије је стање на већем делу планског подручја у погледу квалитета углавном 

добро, са могућим неповољним утицајем изградње објеката, саобраћаја и транспорта, 

нерегулисаног сакупљања и одлагања чврстог отпада, 

- ваздух, чије је стање добро и веома добро - са могућим потенцијалним погоршањем 

квалитета у зонама нове изградње и услед очекиваног повећања фреквенције моторних 

возила, и изградњу интерних саобраћајница и паркинга за индивидуална возила, као и 

повећања количине отпада (око 0,5 тона дневно) 

-фауна, будући се подручје плана налази у оквиру еколошког коридора птица – IBA 

подручје. 

Међутим, сви наведени проблеми се могу превазићи применом адекватних планских решења, 

датих кроз овај ПДР и употребом адекватних технологија које би их у перспективи могле 

елиминисати. То се пре свега односи на употребу обновљивих енергетских извора за 

топлификацију, примену система рециклаже ради елиминисања комуналног отпада на 

предметном подручју, изградњом биолошког уређаја за пречишћавање санитарно-фекалних 

вода и испуштање у Дунав и др. 

 

2.3. Правни основ за израду стратешке процене 

 

Ова Стратешка процена је урађена у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ("Службени гласник РС", 135/04 и 88/10, члан 5 и др.), Законом о заштити 

животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 72/09 – 43/11, 14/2016, 76/2018, 

95/2018 – др закон), Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 72/09 и 

81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 

98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20),  Законом о заштити 

природе („Службени гласник РС“, 36/09, 88/10, 91/10 - испр., 14/16 и 95/18 - др. закон), 

Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", 3/19), Законом о туризму ("Службени 

гласник РС", 17/19), Уредбом о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије 

(Службени гласник РС, број 11/02), Просторним планом подручја посебне намене 

међународног водног пута Е80 – Дунав (Паневропски коридор VII) ("Службени гласник РС", 

14/15) и Просторним планом опптине Велико Градиште (из 2010 и 2021. године – Нацрт, са 

стратешким проценама утицаја на животну средину)  и другим нормативним актима који се 

односе на проблематику из предмета Плана и Стратешке процене утицаја.   
 

2.4. Претходне консултације са заинтересованим органима и организацијама 
 

Од затражених службених услова за изградњу, уређење и коришћење подручја ПДР добијени 

су следећи услови: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, ЈВП 

Србијаводе, Завод за заштиту природе Србије, ЈП Електропривреда Србије огранак ХЕ 

Ђердап, ЈП Србијагас, Путеви Србије, Министарство одбране-Сектор за материјалне 

ресурсе-Управа за инфраструктуру, Републички хидрометеоролошки завод, 

Електродистрибуција Србије, Огранак Електродистрибуција Пожаревац, "Телеком Србија''  

а.д. - ИЈ Пожаревац, ЈП "Србија шуме", ЈКП “Дунав Велико Градиште“, Општина Велико 

Градиште-Одељење за локални економски развој, Туристичка организација општине Велико 

Градиште. Добијени услови су позитивни и не ограничавају изградњу, уређење и коришћење 

локалитета.  



 

 

12 

III  Општи и посебни циљеви стратешке процене утицаја и избор 

индикатора 
 

Општи и посебни циљеви стратешке процене утицаја плана детаљне регулације дефинишу се на 

основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине у другим релевантним плановима и 

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

нивоу, прикупљених података о стању животне средине in situ и значајних питања, проблема и 

предлога у погледу заштите животне средине у плану. На основу дефинисаних циљева врши се 

избор одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене утицаја на 

животну средину. 

Предметни простор Плана детаљне регулације обухвата локацију ,,Шпиц'' је са две стране 

ограничена воденим површинама, оријентисана отвореним делом ка реци Дунав, а у 

затвореном делу рукавца је Сребрно језеро,  која поседује изузетне погодности за савремене 

активности целогодишњег туризма и рекреације (стационарног и излетничко-спортског 

рекреативног туризма), очувања, презентације и одрживог коришћења природних вредности. 

Управо због развоја туризма и рекреације, као активности комплементарних заштити 

животне средине, неопходно је обезбедити висок степен заштите природних и других 

вредности и ресурса. При формулисању циљева СПУ уважени су, сходно закону, циљеви 

заштите животне средине у другим релевантним плановима и програмима вишег реда, 

утврђеним на нивоу Републике (првенствено циљеви Просторног плана подручја  посебне  

намене међународног водног  пута Е80 – Дунав (Паневропски  коридор VII),  као и циљеви 

Стратешке процене утицаја на животну средину за истоимени план и Просторног плана 

Општине Велико Градиште са Стратешком проценом утицаја на животну средину) и сви 

меродавни подаци и чињенице о стању животне средине на подручју Плана детаљне 

регулације.  

 

3.1. Полазишта и основе општих и посебних циљева 
 

Основни аспект идентификације општих циљева СПУ, као и улазни параметри за 

дефинисање посебних циљева, представљају следеће одлике предметног подручја:   

- хотелски и апартмански комплекс са 200+---- смештајних једнициа укупне БРГП од око 

28,000 m2 са уређењем акваторије, формирањем привезишта (марине), капацитета до 50 пловила и 

простора за постављање понтона и сплавова; 

-израдња приступа са главне саобраћајница и ободне интегрисане саобраћајнице са пешачком 

променадом и бициклистичком стазом; 

-изградња биолошког уређаја за пречишћавање санитарно-фекланих вода и испуштање у Дунав; 

-утврђивање напредног система управљања отпадом. 
 

3.2. Избор општих и посебних циљева и индикатора 
 

Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину општи и посебни 

циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у погледу заштите 

животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине 

утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању 

животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне 

средине у плану или програму. Општи и посебни циљеви стратешке процене утицаја на 

животну средину за предметни план, садржани су у стратегији и смерницама планова вишег 

реда одговарајућим стратешким проценама. Општи циљеви стратешке процене, дефинисани 

су на основу наведених планских докумената и на основу анализе стања и тенденција 

будућег развоја. На основу општих циљева и на основу: просторног обухвата плана, 

планираних садржаја на подручју плана, стања животне средине на планском подручју и 
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ширем окружењу, дефинисани су посебни циљеви стратешке процене који ће представљати 

основ за евалуацију стратешких утицаја плана на животну средину (Табела 3.1.). 

Планирање је кључна карика у систему управљања променама у животној средини, а 

почетни и најважнији корак у процесу планирања је формирање базе података 

(информационе основе) ради идентификације те исте средине. На основу идентификованог 

стања могуће је предузети адекватне мере у планском процесу у циљу ефикасне заштите 

животне средине. Саставни део информационог система представљају показатељи 

(индикатори). Показатељи управљања животном средином представљају веома битан 

сегмент у оквиру израде планова у области урбанизма и један ниво у оквиру комплексног 

просторног информационог система. Сврха њиховог коришћења је у усмеравању планских 

решења ка остварењу циљева који се постављају. За успешну израду Стратешке процене 

утицаја изузетно је важно квалитетно дефинисати циљеве и индикаторе животне средине, 

односно одрживог развоја. У оквиру Стратешке процене утицаја избор индикатора ће се 

извршити из «Основног сета УН индикатора одрживог развоја», у складу са Упутством које 

је издало Министарство науке и заштите животне средине у фебруару 2007. год. Овај сет 

индикатора заснован је на концепту «узрок-последица-одговор». Индикатори „узрока“ 

означавају људске активности, процесе и односе који утичу на животну средину, индикатори 

„последица“ означавају стање животне средине, док индикатори „одговора“ дефинишу 

политичке опције и остале реакције у циљу промена „последица“ по животну средину. Сет 

индикатора у потпуности одражава принципе и циљеве одрживог развоја, а такође је 

усклађен са Правилником о Националној листи индикатора заштите животне средине 

(„Службени гласник РС“, број 37/11). 

 

Ради лакше идентификације могућих негативних и позитивних утицаја на животну средину 

које може имати овај план детаљне регулације, формиран је јединиствен систем индикатора. 

Избор индикатора наведени у табели 3.1. у складу је са планираним активностима на 

подручју ПДР  и њиховим могућим утицајима на квалитет животне средине и послужиће за 

евалуацију планских решења. 
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Табела 3.1. Циљеви и индикатори СПУ  

Област СПУ Општи циљеви СПУ Посебни циљеви СПУ Индикатори 

ВОДА 
Заштита и очување 

квалитета вода 
- Заштитити воде 

- Промена квалитета вода као 

последица реализације планираних 

активности 

ВАЗДУХ 
Смањити ниво штетних 

материја у ваздуху 

- Смањити изложеност становништва 

   штетним материјама из ваздуха 

- Број становника изложеног 

загађујућим материјама из ваздуха 

ЗЕМЉИШТЕ 
Заштита и одрживо 

коришћење земљишта  

- ЗЗаштитити водно земљиште 

- Смањити контаминацију земљишта 

- Промена површина водног 

земљишта (ha) 

-  Површина земљишта угроженог 

ерозивним процесима (ha)   

ПРИРОДНЕ 

ВРЕДНОСТИ 

Заштита и очување 

природних добара 

биодиверзитета и 

геодиверзитета 

- Заштитити природна добра, биодиверзитет 

   и геодиверзитет 

- Близина и врста активности које 

могу утицати на природна добра, 

биодиверзитети геодиверзитет, 

њихов интензитет и учесталост 

 

СТАНОВНИШТВО 

И СОЦИО-

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

Заштита становништва и 

људског здравља 

- Заштити становништво и очувати људско 

   здравље 

- Број становника изложеног 

повишеном нивоу буке 

- Капацитет садржаја који доприносе   

очувању здравља становништва 

Заштита културног наслеђа - Очувати културно наслеђе 
- Број потенцијално угожених 

локалитета на којима постоје објекти 

културне баштине 

Социо-економски развој 

- Заштита од акцидента 
- Изложеност становништва, објеката, 

живог света могућим акцидентима 

- Подстицати економски раст 

- Очекивани број новозапослених у 

сектору туризма, управљања 

отпадом, саобраћаја, грађевинарства 

као резултат имплементације Плана 
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IV Процена могућих утицаја на животну средину 
 

Процена могућих утицаја плана и програма на животну средину, према Закону о стратешкој 

процени утицаја, члан 15., садржи следеће елементе: 

 

1) приказ процењених утицаја варијантних решења плана повољних са становишта 

заштите животне средине, са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, 

односно увећање позитивних утицаја на животну средину; 

2) поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења; 

3) приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину, са описом мера 

за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на 

животну средину; 

4) начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине, 

укључујући податке о: ваздуху, води, земљишту, клими, јонизујућем и нејонизујућем 

зрачењу, буци и вибрацијама, биљном и животињском свету, становништву, здрављу 

људи, градовима и другим насељима, културно-историјској баштини, 

инфраструктурним, индустријским и другим објектима, или другим створеним 

вредностима; 

5) начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа, 

интезитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија, локација, географска 

област, број изложених становника, прекогранична природа утицаја, кумулативна и 

синергијска природа утицаја. 
 

4.1. Разматрана питања и проблеми заштите природе и животне средине у Плану 

детаљне регулације и образложење разлога за изостављање одређених питања и 

проблема из поступка процене  
 

Током израде предметног Плана детаљне регулације и стратешке процене утицаја на 

животну средину која је текла паралелно са израдом Плана, разматрана су питања у вези са 

заштитом животне средине у контексту новопланираних туристичких објеката и припадајуће 

инфрастурктуре.  Заштита животне средине логично подразумева поштовање свих општих 

мера заштите животне средине и природе као и свих прописа утврђених законском 

регулативом и условима надлежних институција. У том смислу су за израду стратешке 

процене утицаја коришћени услови и документи који су том контексту релевантни.  

 

Посебна пажња у Плану детаљне регулације посвећена је могућим утицајима мера и 

приоритета на квалитет животне средине и биодиверзитет, као и квалитет живота и здравље 

локалног становништва, а све у контексту еколошки најприхватљивијег решења којима ће 

бити умањена опасност од нарушавања квалитета животне средине на планском подручју. 

 

На основу прелиминарне (генералне) процене могућих утицаја планских решења који се 

заснивају на искуственим подацима и стања животне средине на предметном подручју, може 

се закључити да у оквиру стратешке процене утицаја треба посебно разматрати следеће 

могуће мање негативне утицаје планских решења на: одржавање биодиверзитета, 

превасходно фауне (птица) због проглашења овог подручја као IBA подручја и значајног 

еколошког коридора и одржавање квалитета живота становника (услед развоја пратеће 

инфраструктуре, која би, без примене мера датих кроз ову СПУ могла довести до локалног 

погоршања квалитета ваздуха)  С друге стране, остала планска решења дата у оквиру овог 

Плана детаљне регулације могу имати само изразите позитивне утицаје на циљеве дате кроз 

Стратешку процену. 

 



 

 

16 

Поред горе наведених, у оквиру стратешке процене утицаја разматрани су и други утицаји за 

које се у фази процене могућих утицаја оценило да могу имати значајан утицај.. То значи да 

негативни утицаји на животну средину, када је у питању просторна димензија, нису 

прекограничне природе. Самим тим, стратешка процена утицаја није разрађивала 

прекограничне стандарде квалитета животне средине.  

 

Такође, с обзиром на планиране намене, нису разматрани утицаји које планирани објекти и 

активности по природи намене и техничко-технолошким карактеристикама не могу имати на 

квалитет животне средине.  

 

4.2. Приказ варијантних решења Плана детаљне регулације  

 

У поступку израде Плана детаљне регулације разматрана су варијантна решења у области 

хидротехничке инфраструктуре, која се односе на: 

• варијанту а)  Изградњу сепарационог канализационог система 

• варијанту б) Уградњу биолошког уређаја за пречишћавање санитарно фекалних вода и 

испуштање у Дунав. 

Будући да на локацији не постоји канализациона мрежа. Прикључак отпадних вода могуће је 

обезбедити на један од два начина: 

- на најближу канализациону мрежу, удаљену око 150-200 m, на почетку бране у насељу 

Бели багрем, DN 300 mm, шахт 63 (кота врха шахта 72,58, кота дна шахта 71,05, дубина 

шахта 1,05 m). Основ за пројектовање је анализа броја корисника за планирани 

пројектовани период, како се не би угрозио и преоптеретио постојећи систем каналисања 

отпадних вода. Због великог броја препумпавања, неопходно је планирати већи број 

кишних канализација. Локацију пумпне станице за отпадну воду са сепаратором (КПС) 

планирати у оквиру површине З1, димензија у складу са потребним капацитетом 

(локација у графичким прилозима је дата оквирно). 

- алтернативна могућност решавања отпадних вода из планираних објеката путем уградње 

биолошког уређаја за пречишћавање санитарно-фекалних вода и испуштања у Дунав, на 

локацији туристичког комплекса, димензија према планираном капацитету, а да би се 

избегло препумпавање и вођење инсталација дуж насипа тј. Језерске улице ка насељу 

Бели багрем.  

На основу прелиминарне процене утицаја рађене за потребе овог ПЛана утврђено је да би 

уградња биолошког уређаја имала значајније предности у области заштите жиботне средине, 

пре свега због мањих радова који би били извршени у краћем временском периоду, а који су 

потребни за његову инсталацију. 

 

4.3. Планска решења коришћења простора 

 

а) Инжењерско геолошки услови 

За планиране објекте неопходно је урадити детаљна геолошка и геомеханичка истраживања, 

а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ 

бр. 101/15). Истражити састав тла, посебно у насутом делу, ниво подземних вода, дебљину 

слоја земље преко каменог набачаја и сл. да би се установила његова носивост, могућност 

укопавања етаже или дела етаже објеката. Применити тип армирано-бетонских темеља у 

складу са условима терена. Дубина фундирања, начин израде и тип темеља ближе се 

дефинишу на основу очекиваног оптерећења и детаљног инжињерско геолошког испитивања 

терена. 
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б) Заштита културног наслеђа 

У оквиру границе плана нема утврђених непокретних културних добара и добара која 

уживају претходну заштиту.  

Опште мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења потенцијалних археолошких 

локалитета и налаза су: 

- извођење земљаних радова у оквиру граница Плана врши се према условима 

Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, који се утврђују сходно 

законској процедури по сваком појединачном захтеву; 

- извођач је дужан да уколико се током радова наиђе на археолошке налазе, одмах без 

одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и 

да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у 

положају у коме је откривен; 

- инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, 

публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту, које се открије 

приликом извођења радова, што ће бити регулисанопосебним уговором. 

в) Заштита природе 

У обухвату Плана не налази се ни једно категорисано природно добро, заштићена подручја и 

еколошке мреже. У непосредној близини планског подручја, налазе се приоритетна станишта 

за очување, дефинисана на основу услова Завода за заштиту природе. План детаљне 

регулације се према условима Завода за заштиту природе налази у међународно значајном 

подручју за птице (IBA – Important bird area) „Сребрно језеро-Голубац“, које је верификовано 

2020. године од стране глобалне организације за заштиту дивљих птица и њихових станишта 

BirdLifeInternational. 

Планска решења су дефинисана у складу са условима заштите природе, Законом о заштити 

природе (''Службени гласник РС'' бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исп.,  14/2016  и 95/2018- 

други закон), Уредбом о еколошкој мрежи (''Службени гласник РС'' бр. 102/2010) и 

Правилника о проглашењу и строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 

животиња и гљива (''Службени гласник РС'' бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016), 

Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, 

осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и мерама 

заштите за њихово очување (''Службени гласник РС'' бр. 35/2010), кроз: 

• Утврђивање обавезе да се Планом обезбеди основ за коришћење, уређење и заштиту 

простора који треба да доведе до организованог активирања просторних потенцијала у 

оквирима одрживости; 

• Дефинисање планских решења на основу анализе стања, потенцијала и ограничења у 

простору које је неопходно превазићи, односно релативизовати и сукладити са 

националним и међународним захтебима у погледу заштите животне средине, природе 

и предела; 

• Очување и заштита постојећих и будућих еколошких коридора кроз унапређење 

природних и полуприродних елемената еколошког коридора Дунава, мањих 

водотока/канала са функцијом коридора, као и других екосистема са очуваном или 

делимично измењеном дрвенастом, жбунастом или ливадском вегетацијом; 

• Очување морфолошких и хидролошких особина подручја од којих зависи 

функционалност еколошких кродиора; 

• Планирање биотехничких мера заштите на местима укрштања са елементима 

инфраструктуре; 
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• Ремедијација или санација деградиране животне средине; 

• Адекватно спровођење мера заштите животне средине, датих кроз стратешку процену 

утицаја на животну средину и спровођење мониторинга животне средине у свим 

фазама реализације, редовног рада и у случају акцидента; 

• Очување и унапређење карактеристичне структуре и слике предела кроз очување 

предеоног обрасца; 

• Спровођење регулације грађења и уређивања простора у складу са карактером предела 

и традицијом грађења и афирмација карактеристичних културних и природних 

елемената у структури и слици предела и креирање нових репера и симбола; 

• Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или 

минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство 

природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести 

Министарство надлежно за послове у области заштите животне средине, као и да 

предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе, до доласка овлашћеног 

лица; 

• Приликом ископа не вршити депоновање на просторима идентификованим као 

станишта строго заштићених и заштићених врста, пашњацима, ливадама и воденим 

стаништима. Издвојити хумус и користити га за санацију терена након завршетка 

радова. 

 

г) Заштита од елементарних непогода, пожара и експлозије 

Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројектовати у складу са Правилником о 

техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима 

(„Службени лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Све прорачуне сеизмичке 

стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима микросеизмичке реонизације. 

У току пројектовања и извођења радова применити мере заштите од пожара у складу са 

одредбама Закона о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'' бр. 11/2009, 20/2015 и 87/2018 - др. 

закони). Oбезбедити несметан приступ и пролаз ватрогасним возилима, сходно Правилнику о 

техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 

возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95).  

д) Управљање отпадом 

За евакуацију комуналног отпада из планираних објеката неопходно је набавити судове-

контејнере запремине 1100 литара и габаритних димензија 1,37х1,20х1,45m, у потребном 

броју који се одређује према нормативу: 1 контејнер на 800 m2 корисне површине објекта. 

Контејнери могу бити постављени на избетонираним платоима или нишама (боксовима) у 

оквиру граница грађевинске парцеле или комплекса са обезбеђеним директним и неометаним 

прилазом за комунално возило и раднике. При изради техничке документације за изградњу 

објеката, неопходно је од надлежног ЈКП прибавити ближе услове. За потребе одлагања 

смећа и отпада са бродова и чамаца планирани су пунктови за смештај судова за смеће 

(класирани и обележени за комунални рециклажни отпад – папир, ПЕТ и МЕТ амабалажа), 

ограђени и уклопљени у амбијенталну средину (локације означене на графичким прилозима 

као ОС). Дуж шетних стаза и тротоара поставити уличне корпице за смеће.  
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ђ) Мере енергетске ефикасности изградње 

Под појмом унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева се континуирани 

и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије. 

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) уважава значај енергетске ефикасности 

објеката. Обавеза унапређења енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази 

пројектовања, извођења, коришћења и одржавања (члан 4).  

При пројектовању и изградњи планираних објеката применити следеће мере енергетске 

ефикасности: 

- изградња пасивних објеката и објеката код којих су примењени грађевински ЕЕ системи, 

- применити енергетски ефикасну инфраструктуру и технологију - користити ефикасне 

системе грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући 

и коришћење обновљивих извора енергије (соларне панеле и колекторе, термалне пумпе, 

системе селекције и рециклаже отпада, итд.),  колико је то могуће, 

- водити рачуна о избору адекватног облика, позиције и оријентације објекта како би се 

умањили негативни ефекти климатских утицаја (температура, ветар, влага, сунчево 

зрачење), 

- обезбедити висок степен природне вентилације и остварити што бољи квалитет ваздуха и 

уједначеност унутрашње температуре на дневном и/или сезонском нивоу, 

- заштитити објекат од прејаког летњег сунца зеленилом и архитектонским елементима за 

заштиту од сунца, применити адекватну вегетацију и зеленило у циљу повећања 

засенчености односно заштите од претераног загревања. 

- топлотно изоловати објекте применом термоизолационих материјала, како би се избегли 

губици топлотне енергије и уградити штедљиве потрошаче енергије, 

- користити природне материјале и материјале нешкодљиве по здравље људи и околину, 

као и материјале изузетних термичких и изолационих карактеристика. 

Приликом пројектовања, радова на реконструкцији и експлоатацији планираних објеката 

придржавати се одредби Правилника о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник 

РС”,  бр. 61/2011). 

 

4.4. Приказ врсте и карактеристика утицаја планских решења на животну средину 
  

4.4.1. Врста и предмет утицаја 

 

Утицаји планских решења анализирани су на релацији: извор дејства - дејство -предмет 

(објекат) - последица. 

Извори дејства су радови и активности непоходни да се неко планско решење реализује. 

Кључни извори дејства су планска решења у вези развоја туризма, као што су изградња 

хотелског и апартманског комплекса, уређење акваторије, формирање марине и простора за 

постављање понтона и сплавова, изградња приступне саобраћајнице, снабдевање пијаћом 

водом и уграња биосиска за пречишћавање санитарно-фекланих вода и испуштање у Дунав, 

изградња ТС 10/0,4 у границама плана као и прикључење комплекса на јавну мрежу 

телекомуникација.  

Дејства на животну средину, односно сами утицаји су по својој основној природи углавном 

механички, физички и хемијски, а могу бити и биохемијски и физиолошки. Предмет или 
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објекат утицаја је медијум кроз који се дејство преноси, или на коме се одражава. Кроз ову 

стратешку процену ти су медијуми груписани у неколико основних категорија – ваздух, 

воду, земљиште, природне вредности и социоекономски утицај. 

Последица дејства је промена (особина, изгледа или функција), која је могућа у два смера: 

позитивном и негативном - посматрано са становишта задатих циљева, при чему се мала или 

незнатна промена игнорише и означава као стање без промене. 

Дискутована релација између извора дејства и последице у пракси се исказује кроз веома 

сложене везе, због чињенице да сваки елемент ове релације има низ пратећих обележја, 

односно субособина које ће бити приказане под појмом „карактеристике утицаја“. 

 

4.4.2. Карактеристике утицаја-методологија и приказ оцене 

 

План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ генерише већину приказаних 

врста/типова утицаја и њихових ефеката, који су најчешће чврсто повезани и међусобно 

условљени, тако да их је тешко раздвојити. У спровођењу ове стратешке процене узете су у 

обзир могућности таквих утицаја, пре свега код ефеката који су оцењени као могуће 

(потенцијално) значајни. 

 

У табели 4.1. Приказани су критеријуми за вредновање планских решења. 

 

Табела 4.1. Критеријуми за оцењивање величине утицаја 
 

Величина утицаја Ознака Опис  

Критичан  - 3 Преоптерећује капацитет простора 

Већи - 2 У већој мери нарушава животну средину 

Мањи - 1 У мањој мери нарушава животну средину 

Нема утицаја 0 Нема утицаја на животну средину 

Позитиван + 1 Мање позитивне промене у животној средини 

Повољан + 2 Повољне промене квалитета животне средине 

Врло повољан + 3 Промене битно побољшавају квалитет живота 
 

 

У табели 4.2. приказани су критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја. 

 

Табела 4.2. Критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја 

Значај утицаја Ознака Опис  

Регионални Р Могућ утицај на регионалном нивоу 

Општински Г Могућ утицај на подручју Града 

Локални Л Могућ утицај локалног карактера 
 

 

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља 

важан критеријум за доношење одлука у току израде плана. Вероватноћа утицаја одређује се 

према скали приказаној у табели 4.3. 

 

Табела 4.3. Скала за процену вероватноће утицаја 

Вероватноћа Ознака Опис 

100% С утицај известан 

више од 50% В утицај вероватан 

мање од 50% M утицај могућ 
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Поред тога, додатни критеријуми могу се извести према времену трајања утицаја, односно 

последица. У том смислу могу се дефинисати  привремени-повремени (П) и дуготрајни (Д) 

ефекти. 
 

На основу критеријума процене величине, просторних размера и процене вероватноће 

утицаја стратешких опредељења Плана (Табеле 4.4, 4.5. и 4.6.) на циљеве стратешке процене 

врши се евалуација значаја идентификованих утицаја за остваривање циљева стратешке 

процене.  

 

4.4.3. Процена утицаја планских решења реализације Плана на животну средину 

 

Планска решења у Плану детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у Великом 

Градишту, која су обухваћена проценом утицаја на животну средину дата су у следећим 

наводима: 

Програм туристичких садржаја, организација и уређење туристичких простора 

Планско решење 1.1: 
Изградња хотелског комплекса Т1 капацитета до 200 смештајних јединица, 

БРГП 20.000 m2 

Планско решење 1.2: Изградња апартманског комплекса Т2 капацитета  БРГП 8.000 m2 

Планско решење 1.3: 
Уређење акваторије, формирање привезишта (марине) капацитета до 50 

пловила  и простора за постављање понтона и сплавова. 

Планско решење 1.4: Уређење пратећих зелених (јавних) површина.  

 

Путна инфраструктура и доступност подручја 

Планско решење 2.1: 
Изградња приступа са главне саобраћајнице и унутрашњних саобраћајница 

са паркинзима 

Планско решење 2.1:  
Изградња ободне интегрисане саобраћајнице са пешачком променадом и 

бициклистичком стазом 

 

Хидротехничка инфраструктура 

Планско решење 3.1:   Снабдевање пијаћом водом 

Планско решење 3.2а:   Изградња сепарационог канализационог система 

Планско решење 3.2б:   
Алтернативно уградња биолошког уређаја за пречишћавање санитарно-

фекалних вода и испуштање у Дунав 

 

Енергетска инфраструктура 

Планско решење 4.1: Изградња ТС 10/0,4 у границама планског подручја 

Планско решење 4.2: Употреба обновљивих енергетских извора 

 

Телекомуникациона инфраструктура 

Планско решење 5.1: Прикључење туристичког комплекса на јавну мрежу телекомуникација 

 

Комунални садржаји 

Планско решење 7.1:  Утврђивање напредног система управљања отпадом 
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Циљеви стратешке процене 
 

Р.бр. Циљеви СПУ 

1 Заштитити воде 

2 Смањити изложеност становништва штетним материјама из ваздуха 

3 Заштитити водно земљиште 

4 Смањити контаминацију земљишта 

5 Заштитити природна добра, биодиверзитет и геодиверзитет 

6 Заштити становништво и очувати људско здравље 

7 Очувати културно наслеђе 

8 Заштита од акцидента 

9 Подстицати економски раст 
 

Табела 4.4. Процена величине утицаја планских решења на животну средину  

ПЛАНСКА РЕШЕЊА  
Циљеви СПУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Изградња хотелског комплекса Т1 капацитета до 

200 смештајних јединица, БРГП 20.000 m2 
0 0 -1 -1 -2 +2 0 0 +3 

Изградња апартманског комплекса Т2 капацитета 

БРГП 8.000 m2 
0 0 -1 -1 -2 +2 0 0 +3 

Уређење акваторије, формирање привезишта (марине) 

капацитета до 50 пловила  и простора за постављање 

понтона и сплавова. 

-2 0 -1 0 -1 0 0 0 +3 

Уређење пратећих зелених (јавних) површина.  0 +2 +2 +1 +2 +3 0 0 0 

Изградња приступа са главне саобраћајнице и 

унутрашњних саобраћајница са паркинзима 
0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 +3 

Изградња ободне интегрисане саобраћајнице са 

пешачком променадом и бициклистичком стазом 
0 0 +1 0 0 +3 0 0 0 

Снабдевање пијаћом водом +1 0 0 0 0 +3 0 0 0 

Изградња сепарационог канализационог система +1 0 0 0 0 +3 0 0 +2 

Алтернативно уградња биолошког уређаја за 

пречишћавање санитарно-фекалних вода и 

испуштање у Дунав 

+1 0 0 0 0 +3 0 0 +2 

Изградња ТС 10/0,4 у границама планског подручја 0 0 0 0 -1 0 0 0 +1 

Употреба обновљивих енергетских извора +1 +1 0 0 0 +3 0 0 +3 

Прикључење туристичког комплекса на јавну 

мрежу телекомуникација 
0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Утврђивање напредног система управљања 

отпадом 
+3 +2 +3 +3 +3 +3 0 0 +3 

* - критеријуми према табели 3.1.
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Циљеви стратешке процене 
 

Р.бр. Циљеви СПУ 

1 Заштитити воде 

2 Смањити изложеност становништва штетним материјама из ваздуха 

3 Заштитити водно земљиште 

4 Смањити контаминацију земљишта 

5 Заштитити природна добра, биодиверзитет и геодиверзитет 

6 Заштити становништво и очувати људско здравље 

7 Очувати културно наслеђе 

8 Заштита од акцидента 

9 Подстицати економски раст 
 

 

Табела 4.5. Процена просторних размера утицаја планских решења на животну средину  

ПЛАНСКА РЕШЕЊА  
Циљеви СПУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Изградња хотелског комплекса Т1 капацитета до 

200 смештајних јединица, БРГП 20.000 m2 
  Л Л Л Р   О 

Изградња апартманског комплекса Т2 капацитета 

БРГП 8.000 m2 
  Л Л Л Р   О 

Уређење акваторије, формирање привезишта (марине) 

капацитета до 50 пловила  и простора за постављање 

понтона и сплавова. 

О  Л  О    Л 

Уређење пратећих зелених (јавних) површина.   Л Л Л Л Л    

Изградња приступа са главне саобраћајнице и 

унутрашњних саобраћајница са паркинзима 
 Л Л Л Л Л   Л 

Изградња ободне интегрисане саобраћајнице са 

пешачком променадом и бициклистичком стазом 
  Л   Л    

Снабдевање пијаћом водом О     Л    

Изградња сепарационог канализационог система Л     Л   Л 

Алтернативно уградња биолошког уређаја за 

пречишћавање санитарно-фекалних вода и 

испуштање у Дунав 

О     Л   Л 

Изградња ТС 10/0,4 у границама планског подручја     Л    Л 

Употреба обновљивих енергетских извора О Л    Л   Л 

Прикључење туристичког комплекса на јавну 

мрежу телекомуникација 
        Л 

Утврђивање напредног система управљања 

отпадом 
Л Л Л Л Л Л   Л 

* - критеријуми према табели 3.2.
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Циљеви стратешке процене 
 

Р.бр. Циљеви СПУ 
1 Заштитити воде 

2 Смањити изложеност становништва штетним материјама из ваздуха 

3 Заштитити водно земљиште 

4 Смањити контаминацију земљишта 

5 Заштитити природна добра, биодиверзитет и геодиверзитет 

6 Заштити становништво и очувати људско здравље 

7 Очувати културно наслеђе 

8 Заштита од акцидента 

9 Подстицати економски раст 
 

 
 

Табела 4.6. Процена времена трајања утицаја Просторног плана на животну средину 

ПЛАНСКА РЕШЕЊА  
Циљеви СПУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Изградња хотелског комплекса Т1 капацитета до 

200 смештајних јединица, БРГП 20.000 m2 
  В М В В   С 

Изградња апартманског комплекса Т2 капацитета 

БРГП 8.000 m2 
  В М В В   С 

Уређење акваторије, формирање привезишта (марине) 

капацитета до 50 пловила  и простора за постављање 

понтона и сплавова. 

В  М  В    С 

Уређење пратећих зелених (јавних) површина.   М М М М В    

Изградња приступа са главне саобраћајнице и 

унутрашњних саобраћајница са паркинзима 
 М М М М М   С 

Изградња ободне интегрисане саобраћајнице са 

пешачком променадом и бициклистичком стазом 
  М   М    

Снабдевање пијаћом водом С     С    

Изградња сепарационог канализационог система В     С   М 

Алтернативно уградња биолошког уређаја за 

пречишћавање санитарно-фекалних вода и 

испуштање у Дунав 

В     С   М 

Изградња ТС 10/0,4 у границама планског подручја     М    В 

Употреба обновљивих енергетских извора М В    В   В 

Прикључење туристичког комплекса на јавну 

мрежу телекомуникација 
        М 

Утврђивање напредног система управљања 

отпадом 
М М М В М С   М 

* - критеријуми према табели 3.3. 
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Табела 4.7. Збирни утицаји Плана на животну средину са образложењем утицаја 
 
, 

Планска решења 
Ранг утицаја у односу на циљеве СПУ 

Образложење утицаја 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Изградња хотелског 

комплекса Т1 

капацитета до 200 

смештајних јединица, 

БРГП 20.000 m2 

  -1ЛВ -1ЛМ -2ЛВ +2РВ   +3ОС 

Могући су локални негативни ефекти на заштиту 

водног земљишта, смањење контаминације 

земљишта, заштиту природних добара, био и 

геодиверзитета и већи позитивни регионални утицај 

на заштиту становништва и очување људског 

здравља и већи позитивни општински утицај на 

подстицање економског раста.  

Изградња 

апартманског 

комплекса Т2 

капацитета БРГП 

8.000 m2 

  -1ЛВ -1ЛМ -2ЛВ +2РВ   +3ОС 

Могући су локални негативни ефекти на заштиту 

водног земљишта, смањење контаминације 

земљишта, заштиту природних добара, био и 

геодиверзитета и већи позитивни регионални утицај 

на заштиту становништва и очување људског 

здравља и већи позитивни општински утицај на 

подстицање економског раста. 

Уређење акваторије, 

формирање привезишта 

(марине) капацитета до 

50 пловила  и простора за 

постављање понтона и 

сплавова. 

-2ОВ  -1ЛМ  -1ОВ    +3ЛС 

Наведено планско решење може имати мањи 

негативни утцај оптшинског типа на заштиту вода и 

водног земљишта, заштиту природних добара, био и 

геодиверзитета и већи позитивни локални утицај на 

подстицање економског раста. 

Уређење пратећих 

зелених (јавних) површина.  

 +2ЛМ +2ЛМ +1ЛМ +2ЛМ +3ЛМ    

Наведено планско решење може имати веће 

позитивне утицаје локалног типа на смањење 

изложености становника штетним материјама из 

ваздуха, заштиту водног земљишта, смањење 

контаминације земљишта, али и заштиту природних 

добара, био и геодиверзитета и заштиту становника 

и очување и побољшање људског здравља. 

Изградња приступа са 

главне саобраћајнице и 

унутрашњних 

саобраћајница са 

паркинзима 

 -1ЛМ -1ЛМ -1ЛМ -1ЛМ -1ЛМ   +3ЛС 

Наведено планско решење може иамти мањи 

негативни утицај локалног типа на смањење 

изложености становника штетним материјама из 

ваздуха, заштиту водног земљишта, смањење 

контаминације земљишта, али и заштиту природних 

добара, био и геодиверзитета и заштиту становника 

и очување и побољшање људског здравља и 

значајан позитивни утицај локалног типа на  

подстицање економског раста 
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Планска решења 
Ранг утицаја у односу на циљеве СПУ 

Образложење утицаја 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Изградња ободне 

интегрисане 

саобраћајнице са 

пешачком променадом и 

бициклистичком стазом 

  +1ЛМ   +3ЛМ    

Наведено планско решење може имати позитивне 

ефекте локалног типа на заштиту водног земљишта.. 

Такође, може имати већи позитивни локални утицај 

на заштиту становника и очување људског здравља 

Снабдевање пијаћом 

водом 
+1ОС     +3ЛС    

Наведено планско решење имаће извесни позитивни 

утицај општинског нивоа распростирања на заштиту 

вода, као и већи позитивни утицај локалног типа на 

заштиту становника и очување људског здравља. 

Изградња сепарационог 

канализационог система 
+1ЛВ     +3ЛС   +2ЛМ 

Наведено планско решење имаће вероватни 

позитивни утицај локалног нивоа распростирања на 

заштиту вода, као и већи позитивни утицај локалног 

типа на заштиту становника и очување људског 

здравља и локални позитивни утицај на подстицање 

економског раста 

Алтернативно уградња 

биолошког уређаја за 

пречишћавање 

санитарно-фекалних 

вода и испуштање у 

Дунав 

+1ОВ     +3ЛС   +2ЛМ 

Наведено планско решење имаће вероватни 

позитивни утицај општинског нивоа распростирања 

на заштиту вода, као и већи позитивни утицај 

локалног типа на заштиту становника и очување 

људског здравља и локални позитивни утицај на 

подстицање економског раста. 

Изградња ТС 10/0,4 у 

границама планског 

подручја 
    -1ЛМ    +1ЛВ 

Наведено планско решење може имати мањи 

негативни утицај на заштиту природних добара, био 

и геодиверзитета и локални позитивни утицај на 

подстицање економског раста. 

Употреба обновљивих 

енергетских извора 
+1ОМ +1ЛВ    +3ЛВ   +3ЛВ 

Наведено планско решење може имати позитивни 

утицај општинског нивоа распростирања на заштиту 

вода и смањење изложености становника штетним 

материјама из ваздуха , као и већи позитивни утицај 

локалног типа на заштиту становника и очување 

људског здравља и локални позитивни утицај на 

подстицање економског раста. 

Прикључење 

туристичког комплекса 

на јавну мрежу 

телекомуникација 

        +1ЛМ 

 

 

 

Наведено планско решење може утицати на 

подстицање економског раста 
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Планска решења 
Ранг утицаја у односу на циљеве СПУ 

Образложење утицаја 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Утврђивање напредног 

система управљања 

отпадом 

+3ЛМ +2ЛМ +3ЛМ +3ЛВ +3ЛМ +3ЛС   +3ЛМ 

Наведено планско решење може имати веће 

позитивне утицаје локалног типа на заштиту вода, 

смањење изложености становника штетним 

материјама из ваздуха, заштиту водног земљишта, 

смањење контаминације земљишта, али и заштиту 

природних добара, био и геодиверзитета и заштиту 

становника и очување и побољшање људског 

здравља и подстицање економског раста 
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4.5. Резиме значајних утицаја плана 

 

Реализација Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико 

Градиште, неће у планском периоду имати значајне дуготрајне негативне имликације на 

животну средину које неће моћи да буду контролисане антропогеним дејством. Посебну 

пажњу треба посветити очувању међународно значајног подручја за птице (IBA- Important 

Bird Areа) „Сребрно језеро-Голубац“, верификованог 2020. године од стране глобалне 

организације за заштиту дивљих птица и њихових станишта BirdLifeInternational и 

коришћењу и управљању овим простором у складу са препорукама и мерама датим од стране 

Завода за заштиту природе Србијеи других надлежних институција. 

Уз одговарајуће мере дате овом СПУ реализација планских решења неће оставити дуготрајне 

последице по квалитет животне средине и квалитет живота становника. 

Поред тога, поштовање смерница датим Планом детаљне регулације неће бити доведени у 

питање квалитет, обележја и вредности животне средине, са становишта релевантних 

републичких закона, прописа и стандарда и међународних препорука и директива, нити ће 

условити ризик по здравље људи. 

На основу спроведених оцена утицаја планских решења датих у претходним табелама могуће 

је извести следеће закључке: 

1) Изградња хотелског комплекса Т1 капацитета до 200 смештајних јединица, БРГП 

20.000 m2може имати локалне негативне ефекте на заштиту водног земљишта, смањење 

контаминације земљишта, заштиту природних добара, био и геодиверзитета и већи 

позитивни регионални утицај на заштиту становништва и очување људског здравља и 

већи позитивни општински утицај на подстицање економског раста. 

2) Изградња апартманског комплекса Т2 капацитета БРГП 8.000 m2може имати локалне 

негативне ефекти на заштиту водног земљишта, смањење контаминације земљишта, 

заштиту природних добара, био и геодиверзитета и већи позитивни регионални утицај на 

заштиту становништва и очување људског здравља и већи позитивни општински утицај 

на подстицање економског раста. 

3) Уређење акваторије, формирање привезишта (марине) капацитета до 50 пловила  и 

простора за постављање понтона и сплавова може имати мањи негативни утцај 

општинског типа на заштиту вода и водног земљишта, заштиту природних добара, био и 

геодиверзитета и већи позитивни локални утицај на подстицање економског раста. 

4) Уређење пратећих зелених (јавних) површина може имати веће позитивне утицаје 

локалног типа на смањење изложености становника штетним материјама из ваздуха, 

заштиту водног земљишта, смањење контаминације земљишта, али и заштиту природних 

добара, био и геодиверзитета и заштиту становника и очување и побољшање људског 

здравља. 

5) Изградња приступа са главне саобраћајнице и унутрашњних саобраћајница са 

паркинзима може имати мањи негативни утицај локалног типа на смањење изложености 

становника штетним материјама из ваздуха, заштиту водног земљишта, смањење 

контаминације земљишта, али и заштиту природних добара, био и геодиверзитета и 

заштиту становника и очување и побољшање људског здравља и значајан позитивни 

утицај локалног типа на  подстицање економског раста 

6) Изградња ободне интегрисане саобраћајнице са пешачком променадом и 

бициклистичком стазом може имати позитивне ефекте локалног типа на заштиту 

водног земљишта.. Такође, може имати већи позитивни локални утицај на заштиту 

становника и очување људског здравља 

7) Снабдевање пијаћом водом имаће извесни позитивни утицај општинског нивоа 

распростирања на заштиту вода, као и већи позитивни утицај локалног типа на заштиту 

становника и очување људског здравља. 
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8) Изградња сепарационог канализационог система имаће вероватни позитивни утицај 

локалног нивоа распростирања на заштиту вода, као и већи позитивни утицај локалног 

типа на заштиту становника и очување људског здравља и локални позитивни утицај на 

подстицање економског раста 

9) Алтернативно уградња биолошког уређаја за пречишћавање санитарно-фекалних 

вода и испуштање у Дунав имаће вероватни позитивни утицај општинског нивоа 

распростирања на заштиту вода, као и већи позитивни утицај локалног типа на заштиту 

становника и очување људског здравља и локални позитивни утицај на подстицање 

економског раста. 

10) Изградња ТС 10/0,4 у границама планског подручја може имати мањи негативни утицај 

на заштиту природних добара, био и геодиверзитета и локални позитивни утицај на 

подстицање економског раста. 

11) Употреба обновљивих енергетских извора може имати позитивни утицај општинског 

нивоа распростирања на заштиту вода и смањење изложености становника штетним 

материјама из ваздуха , као и већи позитивни утицај локалног типа на заштиту 

становника и очување људског здравља и локални позитивни утицај на подстицање 

економског раста 

12) Прикључење туристичког комплекса на јавну мрежу телекомуникација може утицати 

на подстицање економског раста 

13) Утврђивање напредног система управљања отпадом може имати веће позитивне 

утицаје локалног типа на заштиту вода, смањење изложености становника штетним 

материјама из ваздуха, заштиту водног земљишта, смањење контаминације земљишта, 

али и заштиту природних добара, био и геодиверзитета и заштиту становника и очување 

и побољшање људског здравља и подстицање економског раста 

На основу претходних анализа могуће је закључити да План детаљне регулације може имати 

дуготрајне позитивне ефекте на: 

1) развој туристичких капацитета у складу са локалним условима и плановима вишег 

реда; 

2) решавање проблема комуналног отпада на предметној територији; 

3) јачање знања локалног становништва о питањима и проблемима заштите животне 

средине; 

4) отварање нових туристичких капацитета који ће имати значај на националном и 

регионалном нивоу за одмор и рекреацију становника; 

5) повећање укупних економских ефеката и равномерног повећања запослености 

локалног становништва у области туризма; 
 

4.6. Кумулативни и синергетски ефекти 
 

У складу са Законом о стратешкој процени (члан 15.) стратешка процена треба да обухвати и 

процену кумулативних и синергетских ефеката. Ови ефекти настати као резултат 

интеракције између бројних мањих утицаја постојећих објеката и активности и различитих 

планираних активности у подручју плана.  

 

Кумулативни ефекти настају када појединачна планска решења немају значајан утицај, а 

неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат. Као пример се може 

навести загађивање ваздуха, вода или пораст нивоа буке.  

 

Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни 

ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергетски ефекти се најчешће 

манифестују код људских заједница и природних станишта. 
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Предметном СПУ нису идентификовани значајни кумулативни ни синергетски негативни 

утицаји који могу настати у интеракцији планираних и постојећих активности на подручју 

града 
 

4.7. Опис планираних мера за смањење негативних утицаја и планиране мере заштите 

животне средине 
 

Планска решења Плана детаљне регулације се заснивају на развоју туристичких капацитета и 

пратећих објеката у функцији туризма, у складу са одрживим развојем туризма и 

комплементарних активности на планском подручју.  

План детаљне регулације дају и мере за остале релевантне области, које су директно 

исказане кроз планска решења и правила за изградњу и уређење простора на овом подручју. 

Наведене мере су делом исказане и кроз циљеве и смернице плана. 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне 

средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу 

анализираног стања животне средине на подручју Плана и његовој околини и на основу 

процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите. Мере заштите имају за 

циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја сведу у оквире граница 

прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. 

Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору што је у 

функцији реализације циљева одрживог развоја.  
 

На основу анализе стања животне средине, планираних активности и циљева у планском 

подручју, процењених могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и услова и 

резултата консултација са надлежним институцијама, утврђене су и имплементиране 

мере/смернице заштите у сваком појединачном сектору Стратешке процене, а додатне мере 

заштите животне средине које је потребно спроводити у току имплементације предметног 

плана су: 

 

Опште мере 

➢ у циљу заштите животне средине у планском подручју спроводити све мере заштите 

животне средине предвиђене предметним планом и овом СПУ; 

➢ условљавање изградње свих туристичких садржаја претходним обезбеђивањем свих 

неопходних мрежа и објеката; 

➢ обавезно је стриктно спровођење законске регулативе која се односи на заштиту 

животне средине и поједине њене чиниоце; 

➢ прекинути радове и обавестити министарство и локалне органе управе надлежне за 

послове у области пољопривреде и заштите животне средине ако се у току радова 

наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-

петрографског порекла; 

➢ уколико се у току грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта и 

археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове 

и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се 

налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен; 

➢ у спровођењу Плана обавезна је примена мера заштите природних вредности, односно 

дивљих врста и њихових станишта, предела и геонаслеђа утврђених у складу са 

Законом о заштити природе; успостављање сталног мониторинга заштићених 

подручја, био и геодиверзитета; 

;
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Заштита квалитета ваздуха, бука 

➢ ограничавање емисија из нових извора загађивања: туристичких објеката – хотела и 

апартмана; 

➢ за појединачне објекте размотрити могућност коришћења обновљивих извора 

енергије за сопствене потребе; 

➢ нису дозвољене намене које производе висок ниво буке, аерозагађење и отпадне 

материје које могу да угрозе друге намене у непосредном окружењу. У случају да 

постоје објекти који имају нивое буке веће од нормираних Законом о буци, неопходно 

је извршити акустичко зонирање простора и применити мере смањења буке; 

 

Заштита квалитета вода 

➢ спровођење контроле  тока и квалитета  воде у границама Плана током изградње и 

током реализације спортско-рекреативних активности, провера  усклађености са 

параметрима квалитета воде; 

➢ предузети све мере како би се спречило доспевање горива, мазива и других штетних и 

опасних материја до подземних и површинских вода (нарочито у зонама 

новопланираних саобраћајница); 

➢ израдња система за пречишћавање отпадних вода; 

➢ израда наредних фаза техничке документације за генерални и идејни пројекат 

водоснабдевања и каналисања отпадних вода туристичког комплекса 

➢ приликом израде пројектне документације за одвођење атмосферских вода с паркинга 

и других саобраћајних површина потребно је предвидети сепараторе за масти и уља; 

 

Заштита земљишта 

➢ очување економских и екосистемских функција земљишта спровођењем техничких и 

биолошких радова и мера заштите; 

➢ све активности у водном земљишту спроводити уз стриктно поштовање пропозиција 

Закона о водама и услова надлежних јавних предузећа; 

➢ реализација и одржавање система за прикупљање и третирање вода са тротоара и 

других површина; 

• садња аутохтоних биљних врста и то лишћарских шума: букве, белобрека, каменике, 

и храста, а ретко и смрче;  

• обезбеђивање система елиминације комуналног отпада из објеката туристичког 

комплекса прво у рециклажно двориште (према правилима датим у Плану детаљне 

регулације), а потом и евакуација отпада на регионалну или општинске депоније; 

 

Заптита квалитета живота и здравља становника 

➢ проширење санитарног надзора система за водоснабдевање и пречишћавање отпадних 

вода; 

➢ развој и унапређење квалитета и доступности јавних служби од значаја за јавно 

здравље; 

➢ подизање јавне свести о заштити животне средине, што подразумева: боље и брже 
информисање и комуникација са јавношћу; и развијање механизама за учешће 
јавности у одлучивању о питањима животне средине;  

➢ обезбеђивање услова за брзо реаговање у случају еколошких акцидената. 
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V Смернице за израду процена утицаја на животну средину на нижим 

хијерархијским нивоима  

 

Инвеститори/носиоци пројекта за појединачне објекте су у обавези да се, у складу са 

Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр.135/04, 36/09 и 72/09 – 

43/11 – Уставни суд, 14/16, 76/18, 95/28 – др.закон и 95/2018 – др. закон), Законом о процени 

утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о 

садржини студије о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 

69/2005), обрате надлежном органу за послове заштите животне средине са Захтевом за 

одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну за све објекте који се 

планирају предметним планом, а који се налазе на листама I или II Уредбе о утврђивању 

Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 114/08). 

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

пројекта, односно за потребе прибављања грађевинске дозволе. У оквиру ње се, на основу 

конкретних података о локацији и детаљних података о планираном објекту (техничких 

спецификација, карактеристика објекта и његових капацитета), утврђују детаљне техничко-

технолошке мере заштите животне средине. 

Уколико се за разраду неког од стратешких циљева овог Плана детаљне регулације укаже 

потреба за реализацијом идејног пројекта, његову израду мора пратити и Студија о процени 

утицаја на животну средину. 



 

 33 

VI Програм праћења стања животне средине 
 

Успостављање ефикасног мониторинга предуслов је остваривања циљева у области заштите 

природе и животне средине, односно циљева СПУ и представља један од основних 

приоритета имплементације овог Плана детаљне регулације.  

У циљу ефикасне заштите животне средине у процесу имплементације реализације 

дефинисаних мера заштите, потребна је контрола спровођења планских решења у свим 

фазама реализације Плана. Посебан значај има формирање базе података и развој система 

индикатора датих у Плану детаљне регулације, чију ће контролу вршити надлежни органи на 

општинском нивоу. Принцип праћења различитих индикатора квалитета животне средине у 

овом Плану је интегрисан и у аспект функционалних веза и сарадње на локалном нивоу, где 

се очекује унапређење сарадње у домену заштите и мониторинга животне средине, заштите 

природног наслеђа, квалитета живота и здравља становника и др. Локални систем 

мониторинга квалитета ваздуха, воде и земљишта, као и квалитета живота локалног 

становништва је недовољно развијен на територији целог плана.  

Успостављање ефикасног мониторинга предуслов је остваривања циљева Плана у области 

заштите природе и животне средине, као и заштите квалитета живота локалног 

становништва, односно циљева Стратешке процене и представља један од основних 

приоритета имплементације Плана. Према Закону о заштити  животне средине, Влада доноси 

програм мониторинга на основу посебних закона за период од две године за територију 

Републике Србије, а јединица локалне самоуправе, доноси програм праћења стања животне 

средине на својој територији, који мора бити усклађен са претходно наведеним програмом 

Владе. Законом о Стратешкој процени вишег реда (општински ниво) утврђена је обавеза 

дефинисања програма праћења стања животне средине у току спровођења плана или 

програма за који се Стратешка процена ради. Законом је прописан и садржај програма 

мониторинга који, нарочито, садржи: 1) опис циљева плана и програма; 2) индикаторе за 

праћење стања животне средине; 3) права и обавезе надлежних органа; 4) поступање у 

случају појаве неочекиваних негативних утицаја; 5) друге елементе у зависности од врсте и 

обима плана и програма. При томе, дата је могућност да овај програм може бити саставни 

део постојећег програма мониторинга који обезбеђује орган надлежан за заштиту животне 

средине. Такође, мониторинг би требало да обезбеди информације о квалитету постојећег 

извештаја које се могу користити за израду будућег извештаја о стању квалитета животне 

средине. 

Мониторинг основних чинилаца животне средине и природе се на општинском нивоу 

спроводи у складу са релевантном законском регулативом. Све наведене параметре потребно 

је пратити у односу на индикаторе дате према рецепторима животне средине који су 

дефинисани и презентовани у табели 2.1. и у складу са законским и подзаконским актима за 

одређене аспекте животне средине, а посебно у складу са Правилником о Националној листи 

индикатора заштите животне средине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 37/2011). 

 

6.1. Мониторинг систем за контролу квалитета вода 

 

Основни документ за мониторинг квалитета вода је Годишњи програм мониторинга 

квалитета вода који се на основу члана 108. и 109. Закона о водама („Службени гласник 

РС“ број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18) утврђује уредбом Владе на почетку календарске године 

за текућу годину. Програм реализује републичка организација надлежна за 

хидрометеоролошке послове и он обухвата месечна, недељна или дневна мерења и 

осматрања водотока, водоакумулација, изворишта од посебног значаја и једнократна 

годишња испитивања квалитета седимената, као и годишња испитивања подземних вода. 

Препоручује се и утврђивање субјеката деловања у случају удеса са последицама на квалитет 

вода, као и начин поступања у таквим ситуацијама. Неопходно је проширење 
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пунктова/профила из мреже осматрачких места на којима се врши узорковање и испитивање 

квалитета вода. Све наведене активности су у надлежности репујбличких и локалних органа 

управе. 

 

6.2. Мониторинг систем за контролу квалитета ваздуха 

 

Правни основ за праћење квалитета ваздуха представља Закон о заштити животне средине 

("Службени гласник РС", 35/04, 36/09, 36/09 –др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС,  

14/16, 76/18 и 95/18), Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, 36/09 и 10/13) и 

Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник PC", 

бр. 11/10, 75/10 и 63/13). 

Стандарди и методе мониторинга ваздуха прописани су Уредба о мерењима емисија 

загађујућих материја у ваздух из стационалних извора загађивања ("Службени гласник РС" 

бр.5/2016) и Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 

("Службени гласник РС" бр.71/2010 и 6/2011), које су донете на основу Закона о заштити 

животне средине. Предмет систематског мерења су одређене неорганске материје 

(сумпордиоксид, чађ, суспендоване честице, азотдиоксид, приземни озон, угљемоноксид, 

хлороводоник, флуороводоник, амонијак и водониксулфид), таложне материје из ваздуха, 

тешки метали у суспендованим честицама (кадмијум, манган, олово, жива, бакар), органске 

материје (угљендисулфид, акролеин и др), канцерогене материје (арсен, бензен, никл, 

винилхлорид). Такође, правилником су прописане и материје које дефинишу стање имисије 

упозорења и епизодно загађење, места и динамику узорковања, као и граничне вредности 

наведених загађујућих материја. 

Агенција за заштиту животне средине континуирано спроводи мониторинг квалитета ваздуха 

у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије и води 

информациони систем квалитета ваздуха за Републику Србију, на основу података 

прикупљених у националној, поикрајинској и локалним мрежама. Ова обавеза Агенције је 

дефинисана у Закону о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13). Може се 

приметити да у државној мрежи долази до значајних потешкоћа у мониторингу и услед тога 

опада обим података предвиђених постојећом регулативом. Подаци о квалитету ваздуха на 

предметном подручју преузимају се са мерне станице Велико Градиште, а мерење врши 

Завод за јавно здравље Пожаревац. 

 

6.3.  Мониторинг систем за контролу квалитета земљишта 

 

Основе мониторинга земљишта намењеног пољопривредној производњи постављене су 

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

пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08, 41/09,112/15, 80/17, 

95/18) и Законом о шумама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12, 89/15, 95/18) и односе 

се на испитивање количина опасних и штетних материја у том земљишту и води за 

наводњавање, а према програму који доноси Министар надлежан за послове пољопривреде. 

То испитивање могу обављати стручно и технички оспособљена и од стране надлежног 

министарства овлашћена правна лица (предузећа, привредна друштва и др.). Министар, 

такође, прописује дозвољене количине опасних и штетних материја и метод њиховог 

испитивања. Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта и количине унетог 

минералног ђубрива и пестицида врши се по потреби, а најмање једном у пет година. Те 

послове може обављати регистровано, овлашћено и оспособљено правно лице, а трошкове 

сноси власник, односно корисник земљишта. Уз извештај о обављеним испитивањима 

обавезно се даје препорука о врсти ђубрива које треба користити и најбољим начинима 

побољшања хемијских и биолошких својстава земљишта. 
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Заштита пољопривредног земљишта, као и мониторинг његовог стања обавезан су елемент 

пољопривредних основа, чији су садржај, начин израде и доношења регулисани члановима 5. 

до 14. Закона о пољопривредном земљишту. Истим законом предвиђено је спровођење 

Стратешке процене пољопривредних основа на националном нивоу. Праћење стања тла у 

односу на ерозионе процесе, посебно спирања и акумулирања материјала дејством воде, 

значајан је инструмент успешне заштите како пољопривредног, тако шумског и осталог 

земљишта, што је као експлицитна обавеза уграђено у Закон о пољопривредном земљишту и 

Закон о шумама и као начелна обавеза у Закон о заштити животне средине. Контролу 

квалитета земљишта периодично врше надлежне националне, регионалне или локалне 

институције. 

 

6.4. Mониторинг буке 

 

Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном одређеног 

индикатора буке, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини. Подаци из 

мониторинга буке саставни су део јединственог информационог система животне средине у 

складу са законом којим се уређује заштита животне средине. Мерење буке на територији 

Плана требало би да буде обавеза надлежне институције на нивоу општине Велико 

Градиште.  

 

6.5. Мониторинг квалитета живота и здравља становника 

 

Мониторинг здравља становништва треба спроводити у складу са пропозицијама закона 

којим је регулисана ова област: 1. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 

107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15), уређује се ситем 

здравствене заштите, организација здравствене службе, друштвена брига за здравље 

становништва, општи интерес у здравственој, надзор над спровођењем овог закона, као и 

друга питања од значаја за организацију и спровођење здравствене заштите; и 2. Закон о 

јавном здрављу („Службени гласник РС“, број 15/16) уређују се области деловања јавног 

здравља, надлежности, планирање, спровођење активности у вези са очувањем и 

унапређењем здравља становништва, начин финансирања; циљ закона је остваривање јавног 

интереса, стварањем услова за очување и унапређење здравља становништва путем 

свеобухватних активности. 
 

 

6.6. Мониторинг биодиверзитета 
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VII Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради Стратешке 

процене утицаја Плана 

 
Основна намена стратешке процене утицаја на животну средину је да олакша благовремено и 

систематично разматрање могућих утицаја на животну средину на нивоу стратешког 

доношења одлука о плановима и програмима уважавајући принципе одрживог развоја. 

Стратешка процена је добила на значају доношењем EU Directive 2001/42/EC о процени 

еколошких ефеката планова и програма (са применом од 2004. године), а код нас доношењем 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (са применом од 2005. године). 

Будући да су досадашња искуства недовољна у примени стратешке процене предстоји 

решавање бројних проблема. У досадашњој пракси стратешке процене планова присутна су 

два приступа: 

 

(1) технички: који представља проширење методологије процене утицаја пројеката на 

планове и програме где није проблем применити принципе за ЕIА (процену утицаја на 

животну средину), и  

 

(2) планерски : који захтева битно другачију методологију из следећих разлога: 

 

➢ планови су знатно сложенији од пројеката, баве се стратешким питањима и имају 

мање детаљних информација о животној средини,  

➢ планови се заснивају на концепту одрживог развоја и у већој мери поред еколошких 

обухватају друштвена (социјална) и економска питања, 

➢ због комплексности структура и процеса, као и могућих кумулативних и синергетских 

ефеката у планском подручју нису примењиве софостициране симулационе 

математичке методе, 

➢ при доношењу одлука већи је утицај заинтересованих страна и нарочито јавности, 

због чега примењене методе и резултати процене морају бити разумљиви учесницима 

процеса процене. 

  

Због наведених разлога у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске методе 

као што су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријална анализа, просторна 

анализа, SWOT анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета, анализа ланца 

узрочно-последичних веза, процена повредивости, процена ризика, итд.  Као резултанта 

примене било које методе појављују се матрице и графикони којима се испитују промене у 

простору и животној средини које би имплицирала имплементација плана и изабраних 

варијанти. Графикони и матрице се формирају успостављањем односа између циљева плана, 

планских решења и циљева стратрешке процене са припадајућим индикаторима.  

 

Приликом израде стратешке процене утицаја на животну средину за предметни план, 

примењен је модел мултикритеријумске квалитативне експертске евалуације планских 

решења  датих кроз План детаљне регулације у односу на дефинисане посебне циљеве 

стратешке процене и припадајуће индикаторе одрживог развоја. Начин приказивања могућих 

утицаја применом графикона омогућује јасан увид у позитивне и негативне утицаје сваког 

појединачног планског решења што је у контексту учешћа заинтересованих органа, 

организација и јавности од посебног значаја. Као основа за развој овог модела послужиле су 

методе које су потврдиле своју вредност у земљама Европске уније. Примењена 

методологија заснована је на квалитативном вредновању животне средине у подручју плана, 

непосредном и ширем окружењу, као основе за валоризацију простора за даљи одрживи 

развој. У смислу општих методолошких начела, стратешка процена утицаја је урађена тако 
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шти су претходно идентификовани: полазни програмски елементи, полазне основе, постојеће 

стање животне средине. Битан део истраживања је посвећен: 

 

➢ процени постојећег стања, на основу кога се могу дати еколошке смернице за 

планирање,  

➢ квалитативном одређивању могућих утицаја планираних активности на основне 

чиниоце животне средине који су послужили и као основни индикатори у овом 

истраживању,  

➢ анализи планских решења на основу којих се дефинишу еколошке смерница за 

спровођење плана и имплементацију, тј. за утврђивање еколошке валоризације 

простора за даљи развој. 

 

 

Слика 7.1. Процедура и методологија израде извештаја о СПУ  
 

 
 

 

Непостојање егзактних и ажурних података о квалитету животне средине на планском 

подручју, односно непостојање циљних мерења квалитета основнох чинилаца животне 

средине, условило је да се постојеће стање квалитета животне средине утврди на основу 

расположивих података и планске и друге документације која је на индиректан или директан 

начин третирала простор који је у обухвату Плана детаљне регулације и СПУ. 
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VIII Приказ начина одлучивања 
 

Према члану 18. Закона о СПУ, орган надлежан за припрему плана и програма доставља 

заинтересованим органима и организацијама на мишљење извештај о стратешкој процени. 

Заинтересовани органи и организације дужни су да доставе мишљење у року од 30 дана од 

дана пријема захтева за давање мишљења.  

 

Према члану 19. Закона о СПУ, потребно је обезбедити учешће јавности у разматрању 

извештаја у оквиру излагања плана и програма на јавни увид и одржавања јавне расправе. 

Орган надлежан за припрему плана и програма обавештава јавност о начину и роковима 

увида у садржину извештаја и достављање мишљења, као и времену и месту одржавања 

јавне расправе у складу са Законом. 

 

Досадашњи начин јавне расправе у оквиру процеса доношења планова није усклађен са 

савременом праксом у већини европских земаља, а посебно одступа од пропозиција 

"Архуске конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и 

доступности правосуђа по питањима заштите животне средине" (ECE/CEP/43/98), које су 

нашле своје место у Закону о заштити животне средине (члан 81).  

 

Због значаја пројекта, односно могућих утицаја (позитивних и негативних) предложеног 

плана на животну средину, социјални и економски статус локалне заједнице, важно је 

адекватно и "транспарентно" укључивање заинтересованих страна (инвеститора, надлежних 

државних органа, локалних управа, невладиних организација и становништва) у процес 

доношења одлука по питањима заштите животне средине.  

 

Израда Плана и Стратешке процене текла је упоредо, чиме се створила могућност да се 

циљеви СПУ укључе у најранију фазу дефинисања планских концепција по секторима плана 

чима се остварио интегрални приступ у планирању и заштити животне средине. Резултат 

тога је да су планска решења креирана у контексту заштите животне средине и то у односу 

на оне елементе које овакав пројекат може доминантно имплицирати.  
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IX Учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања 

извешатаја о стратешкој процени 
 

Консултације и учешће јавности су једна од основних и обавезних одредница процеса 

стратешке процене. Приликом израде Плана детаљне регулације и спровођења стратешке 

процене утицаја на животну средину, остварена је потребна сарадња са свим меродавним 

републичким органима (ресорним министарствима, Заводом за заштиту природе Србије, 

јавним предузећима и др.), као и са органима  и службама локалне самоуправе. Учешће 

јавности биће обезбеђено кроз јавно излагање, односно стављање на увид и расправу овог 

Извештаја, заједно са Планом детаљне регулације. 
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X Закључци – завршни, нетехнички резиме 
 

 

Израда Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико 

Градиште (у даљем тексту: План), реализује се на основу Одлуке о изради плана детаљне 

регулације („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/20), (у даљем тексту: 

Одлука), коју је донела Скупштина  општине Велико Градиште,  на  седници 29. одржаној 

10.02.2020. године, на предлог Одељења за урбанизам и имовинско-правне послове, а на 

основу члана 46.  став 1. 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 и 37/19 – др. закон)  и члана 40.  Статута  општине Велико Градиште 

(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/19).  

Чланом 14. Одлуке дефинисана је потреба израде Стратешке процене утицаја планираних 

намена на животну средину (у даљем тексту Стратешка процена или СПУ), у складу са 

законом одређеним садржајем и процедуром. 

Предмет Плана детаљне регулације је изградња туристичког комплекса „Шпиц“ у општини 

Велико Градиште и унапређење атрактивности недовољно искоришћеног простора тз. 

,,шпица'' (к.п. 744) на коме се планира изградња хотелског комплекса одређене 

категоризације са пратећим апартманима, приступом и простором за паркирање или 

гаражирање на делу водне парцеле која је у фактичком стању насута, те представља 

потенцијално погодно земљиште за изградњу. На основу наведеног описа активности, у 

Извештају о СПУ је вршена евалуација утицаја планских решења на претходно дефинисане и 

описане циљеве животне средине. 

За вредновање је коришћење на мултикритеријумска експертска евалуација планских 

решења у односу на постављене циљеве стратешке процене утицаја и релевантне индикаторе 

за њихову оцену засноване на основном сету индикатора одрживог развоја УН и Правилнику 

о Националној листи индикатора заштите животне средине („Службени гласник РС“, број 

37/11). Укупно је вредновано 13 планских решења из 8 сектора (туризам, развој саобраћајне 

инфраструктуре, хидротехничка инфраструктура - коришћење вода и управљање отпадним 

водама, енергетска инфраструктура, коришћење обновљивих енергетских извора, 

телекомуникациона инфраструктура, зелене површине и чврсти отпад), у односу на 9 циљева 

Стратешке процене и 10 припадајућих индикатора. 

Акценат у процесу вредновања планских решења посвећен је анализи њиховог утицаја на 

потенцијално најосетљивије чиниоце животне средине на конкретном простору, а посебно 

квалитет вода, квалитет ваздуха, квалитет земљишта и биодиверзитет, који могу бити 

угрожени планираном изградњом хотелског иа апартманског комплекса и припадајућом 

инфраструктуром.. 

Овакав приступ резултирао је превентивном заштитом наведених важним природних 

чинилаца, односно формулисањем планских концепција и стратешких циљева на начин да се 

не ремети баланс и не стварају конфликти у планском подручју, што се има сматрати 

најзначајнијим доприносом Стратешке процене чија је израда текла паралелно са израдом 

предметног Плана детаљне регулације. 

Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог развоја може се 

констатовати да је негативних утицаја изузетно мало и да се углавном односе на утицај 

изградње туристичког комплекса на заштиту природе и то првенствено на заштиту фауне, 

будући да се ово подручје налази се у граници међународно значајног подручја за птице (IBA- 

Importand Bird Areа) „Сребрно језеро-Голубац“, верификованог 2020. године од стране глобалне 

организације за заштиту дивљих птица и њихових станишта BirdLifeInternational. Самим тим, 

неопходно је у потпуности поштовати мере прописане овом стратешком проценом а које се 

односе на заштиту птица током периода изградње туристичког комплекса и након спровођења 
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планираних активности. Уз примену мера заштите и мониторинга животне средине 

прописаних кроз ову СПУ наведени утицаји се могу значајно редуковати или у потпуности 

анулирати. 

Остали негативни утицаји (које проузрокује изградња туристичког комплекса, изградња 

приступа са главне саобраћајнице и изградња ободне интегрисане саобраћајнице) које је 

могуће очекивати реализацијом стратешких циљева Плана су ограниченог интензитета и 

просторних размера, што је потврђено кроз вишекритеријумску евалуацију планских 

решења. С друге стране, очекују се значајни позитивни утицаји стратешких циљева у односу 

на циљеве СПУ који у појединим случајевим превазилазе просторне оквире ПЛана детаљне 

регулације (нарочито у погледу потенцијалног економског развоја који овакав пројекат може 

генерисати). Посебан допринос види се такође и у односу на социо-економске циљеве СПУ 

који ће реализацијом предметног плана бити значајно изражени.  

С друге стране, све остале планиране активности имаће јаке позитивне утицаје локалног, и 

општинског карактера на економски развој уз поштовање свих мера заштите животне 

средине и квалитета живота људи на планском подручју  (пре свега због употребе ОИЕ у 

укупном енергетском билансу, унапређење управљања чврстим комуналним отпадом, 

побољшање енергетске ефикасности и др.) 

Детаљне организационе и техничко технолошке мере заштите за појединачне објекте и 

пројекте који су предвиђени овим планом биће могуће дефинисати у оквиру студија о 

процени утицаја на животну средину на нивоу техничке документације уколико надлежни 

орган за послове заштите животне средине донесе такву одлуку, што је предвиђено као 

могућност овом стратешком проценом утицаја на животну средину, а у складу са 

релевантном легислативом.  

Резимирајући све наведено, закључак Извештаја о стратешкој процени утицаја је да су овим 

Планом детаљне регулације и Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину, 

анализирани могући утицаји планираних намена и стратешких циљева и предвидеђене 

одговарајуће планске смернице заштите и мере мониторинга, како би планиране активности 

биле у функцији реализације циљева одрживог развоја на предметном простору. У том 

контексту, предметни План детаљне регулације сматра се у целости прихватљивим са 

аспекта могућих утицаја на животну средину. 

 
 


