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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину је 
инструмент којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји 
планских решења на животну средину до којих може доћи имплементацијом 

плана. Такође, стратешком проценом утицаја на животну средину се 
одређују мере превенције, минимизације, ублажавања, ремедијације или 

компензације штетних утицаја на животну средину и здравље људи, једном 
речју, одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину и 
здравље људи.  

Стратешка процена утицаја на животну средину израђује се у поступку 
израде урбанистичког плана и представља његов саставни део. Носилац 

израде плана сачињава Извештај који, према чл.12 Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину, садржи нарочито: 

1. полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за 

обављање стратешке процене); 
2. циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и 

дијагнозу стања, дефинисања проблема и проналажења решења);  
3. процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење 

негативних утицаја на животну средину (процена утицаја у ужем 
смислу – дефинисање матричног оквира процене);  

4. смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, 

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

5. програм праћења стања животне средине (мониторинг – оквир за 
праћење спровођења плана, односно очекиваних ефеката, стварних 
утицаја и новог стања на планском подручју); 

6. коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и 
методолошки оквир коришћен у току израде стратешке процене, 

односно објективне тешкоће које су утицале на стратешку 
процену); 

7. начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно 

учешће јавности у поступку стратешке процене);  
8. закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке 

процене са визијом за спровођење и унапређења стратешке 
процене). 

Применом Стратешке процене утицаја на животну средину отвара се 

простор за сагледавање насталих промена у простору и уважавање потреба 
предметне средине. 

Извештај о стратешкој процени мора задовољити захтеве квалитета 
који су утврђени у Прилогу II Закона (Критеријуми за оцену извештаја о 
стратешкој процени). Одредба о квалитету извештаја установљена је и у 

Директиви 42/2001/ЕC, с тим што је појединачним земљама препуштено да 
прецизирају и утврде меру тог квалитета. 
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Спровођење стратешке процене утицаја заснива се на следећим 
основним постулатима: 

- Што раније укључивање стратешке анализе у процес израде планова и 
програма, а свакако пре него што се донесу коначне одлуке; 

- Испитивање еколошких ефеката алтернативних решења, што ће 

помоћи да се утврди како планови и програми могу смањити еколошки 
ризик; 

- Подизање на виши степен обавезе планског документа да установи, 
примени и прати мере спречавања и ограничавања негативних утицаја 
на животну средину; 

- Обухват анализе могућих еколошких ефеката треба да буде у 
сагласности са размерама очекиваних ефеката; 

- Повећава се транспарентност процеса израде планске документације и 
омогућава постизање ширег консензуса око циљева и решења 
планског документа из области заштите животне средине; 

- Користи постојеће механизме за анализу еколошких ефеката, вреднује 
учинак анализе, даје препоруке за заштиту елемената животне 

средине и простора и припрема извештај са резултатима. 
 

Извештај о Стратешкој процени утицаја урађен је у свему према 

постојећој законској регулативи, као и стручним захтевима и смерницама из 
званичних мишљења надлежних органа и организација.  

Обрађивач Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину је предузеће ''EKO Point'' из Београда. У њеној изради ангажовани су 
и експерти из других институција, за поједине области које разматра 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, а у циљу 
добијања што потпунијег и квалитетнијег документа. 

Једна од предности израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину огледа се у томе што процедура израде Извештаја прати 

процедуру израде Плана детаљне регулације комплекса ''СИНГИДУНУМ'' – 
сектор 1, градска општина Сурчин, што пружа могућност ефикаснијег утицаја 
на планска решења и благовременог достављања евентуалних примедби у 

циљу унапређења и заштите животне средине. 
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I  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 

 
 
 

 
 

 
 

Полазне основе стратешке процене утицаја, према чл.13 Закона о 

стратешкој процени, обухватају следећи садржај: 

- кратак преглед садржаја и циљева плана и програма и односа са другим 

плановима и програмима; 

- преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на које се 

извештај односи; 

- карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да 

буду изложене значајном утицају; 

- разматрана питања и проблеме заштите животне средине у плану или 

програму и приказ разлога за изостављање одређених питања и проблема из 

поступка процене; 

- приказ и оцену припремљених варијантних решења која се односе на заштиту 

животне средине у плану и програму, укључујући варијантно решење 

нереализовања плана и програма и најповољније варијантно решење са 

становишта заштите животне средине; 

- резултати претходних консултација са заинтересованим органима и 

организацијама битне са становишта циљева и процене могућих утицаја 

стратешке процене. 

 

У односу на законски дефинисан садржај у овом Извештају као 
посебно поглавље је издвојено и дат преглед постојећег стања и квалитета 

природне и животне средине на подручју Плана детаљне регулације. 
Обрађивачи су сматрали да је ово потребно с обзиром на специфичност 
Плана где је простор поред аутопута потенцијално угрожен у постојећем 

стању па су извршена циљна мерења квалитета животне средине. 

 План детаљне регулације за зону привредних и комерцијалних  

садржаја дуж подручја уз аутопутску обилазницу Добановци – Батајница, је 
плански документ којим се усклађују планске поставке са постојећим и 

планираним стањем на терену, као и потребама корисника на овом простору. 
Овим планским документом одређују се услови за изградњу објеката на 
подручју урбанистичког плана, сходно смерницама и критеријумима 

предвиђених тим планом и плановима вишег нивоа.  

Реализацијом планираних активности и намена коришћења земљишта 

у Плану детаљне регулације неопходно је обезбедити оптималне услове за 
функционисање целокупног простора, како у комуникацијском тако и у 
садржајном смислу, а мерама заштите онемогућити његову деградацију и 

загађивање, кроз прецизно дефинисање услова за нову изградњу. 
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I.1. Кратак преглед садржаја и циљева плана и програма и односа са 
другим плановима и програмима 

 

I.1.1. Законска регулатива 

 

Приликом израде Стратешке процене утицаја на животну средину, 
израде предметног Плана детаљне регулације, вредновање простора са 

аспекта еколошке одрживости и прихватљивости, избор најбоље понуђеног 
решења и предлагање мера и смерница заштите, коришћена је следећа 
законска регулатива:  

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 
72/09 и 43/11);  

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

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

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 

64/10 и 24/11);  
- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 91/10);  

- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС” бр. 71/94, 52/11, 99/11);  
- Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10);  
- Закон о шумама („Сл. гласник РС” бр. 30/10);  

- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10);  
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” бр. 36/09);  

- Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС” бр. 36/09);  
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 

36/09 и 88/10);  

- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр.111/09);  
- Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл.гласник РС” бр. 

36/09);  
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04);  

- Закон о ванредним ситуацијама (''Сл. Гласник РС'', бр.111/09 и 92/11) 
- Правилник о техничким нормативима за хидратантску мрежу за 

гашење пожара („Сл. лист СФРЈ” бр. 30/91);  
- Уредба  разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије 

угрожености од пожара (''Сл.гласник РС'', бр.76/10);  

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде 
и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11); 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената („Сл. гласник РС”, бр. 31/10 и 69/10)  

- Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС” бр. 

31/82);  
- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 

изворишта водоснабдевања („Сл. гласник СРС” бр. 92/08);  
- Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 

земљишту и методама за њихово испитивање („Сл. гласник РС” бр. 

23/94);  
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. 

гласник РС”, бр.11/10 и 75/10) 
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- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у 
ваздуху („Сл. гласник РС” бр. 71/10 и 6/11);  

- Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини 
методолоије израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса 
(„Сл. гласник РС” бр.41/10); 

- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 

животној средини (''Сл.гласник РС'', бр.75/10) 
- Правилник о методологији за одређивање акустичких зона („Сл. 

гласник РС” бр. 72/10);  

- Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања 
секундарних сировина („Сл. гласник РС” бр. 55/01, 72/09 и 56/10);  

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. 
гласник РС” бр. 56/10)  

- Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног 
отпада („Сл. гласник РС” бр. 92/10);  

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08); 

- Стратегија управљања водама Републике Србије до 2034.године („Сл. 
гласник РС” бр.03/17); 

 

 
I.1.2. Повод израде Плана и стратешке процене утицаја 

 
Иницијативу за израду Плана детаљне регулације покренуло је 

предузеће „Singidunum-buildings“ д.о.о,  које у свом власништву има преко 

300ha  земљишта на предметном подручју. Повод израде Плана је стварање 
планског основа за постепену трансформацију пољопривредног земљишта и 

активирање „greenfield“ типа инвестиција, а у складу са планским 
смерницама датим у Плану генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I-XIX), 

„Сл.лист града Београда“ бр.20/16.  

Инвеститор је, у циљу сукцесивног развоја подручја, иницирао 

истовремену израду и Плана детаљне регулације за Сектор 5, што заједно са 
Сектором 1 чини прву фазу планске разраде комплекса ''Сингидунум''. 

Непосредан повод за израду предметног Извештаја о стратешкој 

процени утицаја је Решење о приступању изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације 

комплекса ''СИНГИДУНУМ'' – сектор 1, градска општина Сурчин, под бројем 
IX-03 бр.350.14-52/16 од 12.09.2016.године, које је донео Секретаријат за 
урбанизам и грађевинске послове Града Београда.  

 
 

I.1.3. Правни и плански основ 
 
 

Правни основ за израду Плана детаљне регулације представља Закон 
о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10 и 24/11). 

Поред закона, правни основ за израду Плана представља Одлука о изради 
Плана детаљне регулације комплекса „Сингидунум“, Сектор 1, градска 
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општина Сурчин („Сл.лист града Београда“ бр.97/16), коју је Скупштина 
града Београда донела на седници одржаној 04.10.2016.године.  

Правни основ за израду Извештаја, поред Решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину, 
представља одговарајућа регулатива из ове области, пре свега Закон о 

заштити животне средине (“Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09 и 
43/11) и Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Сл. 

гласник РС”, бр.135/04 и 88/10).  

Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља План 
генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 

самоуправе – Град Београд (целине I-XIX), „Сл.лист града Београда“ 
бр.20/16. Према решењима ПГР, предметно земљиште припада просторној 

целини XI  (Аеродром, Зона Аутопут, Сурчин) и има потенцијал за развој 
привредних и комерцијалних садржаја.  

Плански основ за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину представља План детаљне регулације комплекса 
''СИНГИДУНУМ'' – сектор 1, градска општина Сурчин.  

 
 

I.1.4. Разлог за израду стратешке процене утицаја 
 
 

У поступку анализе простора у обухвату Плана, идентификовани су 
потенцијални могући конфликти у простору, а који се, пре свега односе на 

ограничења проистеклих из просторно-положајних карактеристика подручја, 
карактеристика планираних садржаја, објеката и технологија, као и нивоа и 
режима заштите простора и животне средине. Из тих разлога наметнула се 

обавеза:  
- валоризације простора у смислу процене постојећег стања животне 

средине и утицаја стратешког карактера планираних намена у Плану 
на животну средину;  

- дефинисања обавезујућих смерница и мера за спречавање и 

ограничавање негативних утицаја на животну средину. 

Обзиром на карактеристике предметног подручја - подручја Плана и 

окружења, на планиране намене и очекиване промене у простору, извршиће 
се процена могућих утицаја у циљу превенције и спречавања негативних 
ефеката Плана на животну средину и природне ресурсе.  

 
 

I.1.5. Кратак преглед обухвата, садржаја, циљева и задатака плана  
 
 

Карактер и садржај Плана је такав да се овим планским документом 
утврђује дугорочна концепција развоја и организација комерцијалне и 

привредне зоне дуж дела подручја (од петље ''Добановци'') уз аутопутску 
обилазницу Добановци–Батајница. Планом се утврђују правила коришћења, 
организације, уређења и заштите простора, правила грађења, затим 

усклађен развој и коришћење инфраструктурних система, саобраћајни и 
други облици интеграције подручја.  
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Обухват и границе Плана 

 
Подручје обухваћено предметним планом је део територије општине 

Сурчин,  дефинисано са западне стране регулацијом аутопута Е75, деоница 
Батајница-Добановци (Сл.лист града Београда, бр.32/08) и обухвата 

регулацију дела пратећих (прикључних) саобраћајница; са северне стране 
обухвата регулацију постојећег канала Земун-Добановци; са источне стране 
се простире паралелно са пољским путем на кп 3760 КО Добановци и са 

јужне стране обухвата саобраћајну везу са привредним парком у оквиру 
Сектора 5,  као и везе саобраћаја и инфраструктуре до постојеће односно 

планиране мреже. Због потребе адекватног саобраћајног и инфраструктурног 
повезивања предметног подручја, границом предметног плана су обухваћене 

и везе на постојећу саобраћајну и инфраструктурну мрежу. 

Граница Плана обухвата део територије градске општине Сурчин. 
Границом плана су обухваћене следеће катастарске парцеле, све КО 

Добановци: 

Делови кат.парцела бр.: 
3605/3, 3620/2, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626/1, 3633/1, 3633/2, 3637/3, 

3637/4, 3638/3, 3638/4, 3639/2, 3640/2, 3641/2, 3641/3, 3642/2, 3642/3, 3643/10, 

3643/11, 3643/12, 3643/5, 3643/6, 3643/7, 3643/8, 3643/9, 3644/2, 3644/3, 3645/2, 

3645/3, 3646/3, 3646/4, 3652, 3653, 3654, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 
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3672/1, 3678, 3679, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3717/1, 3717/2, 3729/1, 

3729/2, 3730, 3741/1, 3759/1, 3760, 3765, 3766, 3767/2, 3767/3, 3768/1, 3771, 3820, 

3821, 3822, 3824, 3825/1, 3825/2, 3826, 3827, 3828, 3829/1, 3829/2, 3830/1, 3830/2, 

3831/1, 3831/2, 3832/1, 3832/2, 3833/2, 3834/2, 3838, 3839, 3840, 3841/2, 3846/1, 

3847/1, 3847/2, 3848/2, 3863/2, 3864/1, 3864/2, 3865/1, 3865/3, 3875/2, 3876, 

3877/1, 3877/2, 4104, 4106/2, 4106/3, 4114, 4117, 4118/2, 4118/3, 4120/2, 4120/3, 

4121, 4139/2 

 

Целе кат.парцеле бр.: 
3640/3, 3646/1, 3646/2, 3646/5, 3647/1, 3647/2, 3648, 3649, 3650, 3651, 3655, 3656, 

3657, 3658/1, 3658/2, 3659/1, 3659/2, 3659/3, 3659/4, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 

3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3729/4, 3740, 3741/2, 3768/2, 3770, 3829/3, 

3832/5, 3832/6, 3833/3, 3841/3, 3846/2, 3865/4, 3865/5. 

 

Оријентациона површина плана износи 59,0 ha. 

 
 Основна намена простора, 
према решењима из Плана 

генералне регулације 
(просторна целина XI -   

(Аеродром, Зона Аутопут, 
Сурчин) су ''површине за 
привредне паркове'', а од 

других намена у ПГР-у су  
према карти ''План намене 

површина'', заступљене и 
водне површине (мелио-

рациони канали), шуме 
(заштитно зеленило уз 
аутопутну обилазницу) и 

мрежа саобраћајница. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

I.1.6. Предмет стратешке процене утицаја  

 
Предмет Стратешке процене утицаја и Извештаја о Стратешкој 

процени утицаја Плана детаљне регулације је валоризација простора, 

односно реализација планираних намена уз поштовање смерница и мера 
заштите животне средине. Планом се одређује пројекција развоја и 

просторног уређења, коришћења и изградње овог подручја на принципима 
одрживог развоја. Стратешком проценом утицаја разматрано је:  
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- постојеће стање животне средине и стање у простору,  
- постојећи начин коришћења простора и степен доступности и 

опремљености подручја и његових вредности,  
- потенцијали и ограничења предметног подручја, 
- могуће варијанте изградње и уређења подручја Плана,  

- степен угрожености животне средине,  
- степен (ниво) уређености и опремљености простора у контексту 

заштите животне средине и могућих начина унапређења стања,  
- приоритетне и дугорочне мере у функцији заштите простора и животне 

средине. 

Начин спровођења Стратешке процене утицаја и општи садржај 
Извештаја о СПУ дефинисани су Законом о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ("Сл.Гласник РС", бр.135/04, 88/10), а основ за доношење 
тог закона постављен је у Закону о заштити животне средине (''Сл.Гласник 

РС'', бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11). Доношењем и применом Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину извршено је благовремено и 
ефикасно усклађивање националне легислативе са европском Директивом 

2001/42/ЕС о "Процени утицаја одређених планова и програма на животну 
средину". 

 
 

I.1.7. Циљеви и задаци плана 

 
 

Циљ израде предметног плана је стварање планског основа за 
реализацију планираних намена. У до сада урађеним и усвојеним планским 
документима детаљне регулације није разматран нити узиман у обзир развој 

подручја уз аутопутску обилазницу Добановци – Батајница, као ни 
могућности и начини повезивања и коришћења овог подручја. 

План представља део прве фазе планске разраде комплекса 
''Сингидунум''. Подручје представља значајан развојни потенцијал овог дела 
града, те су основни циљеви израде Плана: 

 дефинисање јавног интереса, тј. јавних намена и објеката, 
 саобраћајно и инфраструктурно опремање подручја, 

 стварање услова за активирање нових локација за развој привредних 
и комерцијалних делатности у циљу рационалног коришћења градског 
земљишта, и 

 дефинисање капацитета изградње у складу са реалним захтевима и 
могућностима простора, односно инвестиционим потенцијалима. 

Имајући у виду наведене потенцијале задатак Плана детаљне 
регулације је дефинисање површина у оквиру границе Плана које су 
намењене за јавне намене и остале намене. Површине јавних намена 

представљају саобраћајне површине унутар ограде аутопута 
(уливно/изливне саобраћајнице аутопута); саобраћајне површине у смислу 

градске саобраћајне мреже; водно земљиште, гасоводна инфраструктура и 
објекти, ТТ базна станица и остали инфрастрултурни објекти (сепаратори, 
релејне и фекалне црпне станице и др). Површине осталих намена 

представљају: површине за привредне паркове и зелене и комуналне 
површине.   
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I.1.8. Садржај Плана детаљне регулације 

 
 
 Садржај Плана детаљне регулације комплекса ''СИНГИДУНУМ'' – сектор 

1, градска општина Сурчин, састоји се из текстуалног и графичког дела.  
 

I. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА  

А.  ОПШТИ ДЕО 

А.1. Полазне основе 

А.2. Обухват плана са пописом катастарских парцела 

А.3. Правни и плански основ 

А.4. Постојећа намена површина 

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

1. ПОЈМОВНИК 

  2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПОДЕЛА НА ЗОНЕ СА БИЛАНСОМ 

      ПОВРШИНА  

     2.1. Планирана намена површина и подела на зоне, 2.2. Биланс површина  

 3. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

3.1. Инжењерско геолошки услови, 3.2. Мере заштите (Заштита културних 

добара, Заштита природних добара, Заштита животне средине, Заштита од 

елементарних непогода и заштита од пожара, Мере заштите ваздушног 

саобраћаја), 3.3. Мере енергетске ефикасности, 3.4. Управљање отпадом  

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 

4.1. Јавне саобраћајне површине (Улична мрежа, Паркирање, Јавни градски 

превоз, Пешачки саобраћај, Бициклистички саобраћај, Услови за 

приступачност простора, Зеленило у оквиру саобраћајних површина), 4.2. 

Инфраструктурна мрежа, објекти и површине (Водоводна мрежа и објекти, 

Канализациона мрежа и објекти, Водопривреда, Електроенергетска мрежа и 

објекти, Телекомуникациона мрежа и објекти, Гасоводна мрежа и објекти, 

Обновљиви извори енергије).   

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

5.1. Привредни парк – зона П1, 5.2. Зелене и комуналне површине – зона ЗП  

6. БИЛАНСИ ПОСТИГНУТИХ ПОВРШИНА И УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТАРИ 

В. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 1. Потреба израде урбанистичких планова ван обухвата плана 

 2. Однос према постојећој планској документацији 

 3. Приоритети  реализације површина јавне намене 

 4. Могућност  финансирања површина јавних намена 

 

II. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
1. Катастарскa подлога са границом Плана (1:2500) 

2. Постојећа намена површина (1:2500) 

3. Планирана намена површина (1:2500) 

4а. 

4б. 

Регулационо нивелациони план са планом саобраћаја (R 1:2500) 

Попречни профили саобраћајница са аналитичким елементима (R1:2500) 

5. План парцелације са смерницама за спровођење (1:2500) 

6. Водоводна и канализациона мрежа и објекти (1:2500) 

7. Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти (1:2500) 

8. Гасоводна мрежа и објекти (1:2500) 

9а. 

9б. 

Синхрон план (1:2500) 

Синхрон план – попречни профили (1:2500) 
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I.1.9. Однос са другим плановима и програмима 

 

При процени могућих утицаја стратешког карактера Плана на животну 
средину, морају се у обзир узети планови вишег реда и планови од значаја 
за предметни План, због обавезујућих смерница које морају бити 

имплементиране у планска решења. На то обавезује једно од начела 
стратешке процене утицаја - начело хијерархије и координације на свим 

нивоима.  
Извештај о могућим утицајима Плана мора да обезбеди и информације 

о вези са другим плановима од значаја и циљевима заштите животне средине 

датим у тим плановима, као и начин на који су ти циљеви узети у обзир при 
изради Стратешке процене.  

 

Регионални просторни план административног подручја града Београда 

("Сл.лист града Београда", бр.10/04 и 38/11) 

 
Према Регионалном просторном плану, на предметном подручју 

планира се нова привредна зона, једна од неколико планираних на ободу 
града и на улазно-излазним правцима, уз аутопутеве и јаке саобраћајнице. 

У оквиру привредне зоне планирани су првенствено привредни 
паркови, складишно-транспортни садржаји док ће производна индустријска 
активност бити заступљена у знатно мањој мери.  

Активирање ове као и осталих сличних локација одвијаће се постепено 
јер захтева значајна материјална средства за уређење и опремање 

земљишта.  
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          ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
У новијим привредним зонама треба очекивати већи интерес за 

изградњу привредних и комерцијалних садржаја. Зоне привредних паркова 
су планиране на улазним правцима у град а основну намену чине савремени 

индустријски паркови нове генерације.  
 
 

Генерални план Београда 2021. ("Сл. лист града Београда" 27/03, 25/05, 
34/07, 63/09) 

 
Према Генералном плану Београда 2021., шира зона предметног Плана 

наведена је као привредна зона са највећим локационим вредностима. 

Директно је повезана са аутопутем и у непосредној је близини аеродрома.   
У просторно-функционалној категоризацији ГП Београда 2021. ово 

подручје припада спољној зони града, целини 35 – Зона Аутопут.  
Предметна локација намењена је за изградњу привредног парка. 

Привредни парк је савремени облик организовања простора за технолошки, 

економски и еколошки напредне гране и јединице привреде, пословања и 
примењене науке, кога развија и одржава јединствени организатор, на 

комплексу одређене величине. Садржи погодну мешавину привредних 
активности, изразито квалитетан еколошки и естетски амбијент. Привредни 
парк се мора планирати као целина (од најмање 10 ha) планом детаљне 

регулације.  
Према Генералном плану Београда 2021.године, предметна локација се 

налази у површинама претежно намењеним за: површине јавних намена - 
саобраћајне површине и зелене површине; површине осталих намена - 
привредне делатности и привредне зоне.  

Генерални план Београда је дефинисао смернице за заштиту 
животне средине, категоризацију предузећа и делатности према степену 

еколошког ризика, смернице за заштиту природе, културних и природних 
добара. Према потенцијалном еколошком оптерећењу, Генералним планом 
Београда 2021. је утврђено пет категорија:  
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- Категорија А - мале фирме чије је еколошко оптерећење знатно испод 
граничних вредности и које могу бити лоциране унутар стамбеног 

насеља и не изазивају непријатности суседном становништву, као што 
су пекарске и посластичарске радње, технички сервиси и др. Оне не 
смеју изазивати непријатности суседном становништву, не генеришу 

опасан отпад и немају ризик од хемијског удеса; 
- Категорија Б - мале и средње фирме које могу имати мали и локални 

утицај на окружење. Према нивоу еколошког оптерећења могу бити 
лоциране на рубним деловима стамбеног насеља тако да уз примену 
адекватне заштитне зоне њихове функције не изазивају непријатности 

суседству, као што су веће електромеханичке радионице, складишта 
грађевинског материјала, прерада пластичних маса, фабрике хлеба и 

друго; 
- Категорија В - фирме које могу имати средњи утицај на окружење 

општинског нивоа и које према нивоу еколошког оптерећења могу 
бити лоциране на одређеном одстојању од стамбеног насеља тако да 
њихова функција на том растојању не изазива непријатности 

суседству, као што су тржни центри и већа складишта (бруто површине 
веће од 5.000 м2), прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, итд. 

Морају се спроводити техничко-технолошке, урбанистичке и 
организационе мере заштите животне средине; 

 
КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА* А Б В Г Д 

ЗАШТИТНО ОДСТОЈАЊЕ** < 50 50 - 100 100 -500 
500 – 

1000 
> 1500 

Потребна урбанистичка 

документација за  заштиту 

животне средине*** 

- ПУ 
ПУ 

ПО 

ПУ, ПО 

СПУ 

ПУ,ПО 

СПУ 

*   Када је присутно више ризика, категорија предузећа се одређује према највећем ризику. 
**  Заштитна одстојања између индустрије и стамбених насеља обезбеђује се унутар граница привредног 
објекта или комплекса. 
***    ПУ - анализа утицаја објекта на  животну средину  
         ПО  - процена опасности од хемијског удеса 
         СПУ - стратешка процена утицаја комплекса на животну средину 

 

На подручју Плана детаљне регулације дозвољене су активности 
привредних предузећа из категорија А, Б и В уз услов да никаква емисија и 
имисија полутаната у ваздух, воде и земљиште не сме да се појави код 

привредних објеката и у комплексу привредног парка, изван прописима 
дозвољених вредности које се примењују за стамбене зоне.  

 



 

 17 

 
 

                      ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА 

 
 

Постојеће зеленило уз аутопут треба очувати као трајно добро 
Београда и чини значајан део екосистема на сремској страни.  

  
 

План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд (целине I-XIX), „Службени лист града Београда“ 
бр.20/16  

 
Према решењима из ПГР предметно подручје припада просторној 

целини XI (Аеродром, Зона Аутопут, Сурчин) и има потенцијал за развој 
привредних и комерцијалних садржаја. 

Основна намена простора су ''површине за привредне паркове'', а од 

других намена, у ПГР-у су према карти ''План намене површина'', 
заступљене: Водне површине (мелиорациони канали), Шуме (заштитно 

зеленило уз аутопутну обилазницу), и Мрежа саобраћајница.  
Основну намену зоне привредних паркова чине савремени 

индустријски паркови нове генерације,  различити видови организованих 

привредних комплекса и њима комплементарних садржаја у виду 
технолошких, бизнис паркова, научно-истраживачких комплекса, слободних 

зона и сл. У оквиру зона привредног парка могуће је организовати и 
стамбене зоне у складу са концептом јединственог места становања и рада. 

Концепција заштите животне средине заснива се на опредељењу за 

одрживи развој Београда, па тако и разматране територије што представља 
континуирани процес успостављања равнотеже између коришћења 

природних ресурса и и даљег развоја урбаних функција града. Стратегија 
одрживог развоја обезбеђује широк оквир за интегрисање аспеката заштите 
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животне средине у све секторе плана, почев од намене земљишта, преко 
земљишне и стамбене политике, планирања и унапређења саобраћаја, 

управљања водама, енергијом, отпадом и сл. 

Дозвољене активности из класификације привредних предузећа 
(према еколошком оптерећењу) могу бити из категорија А, Б и В, с тим да 

никаква емисија и имисија полутаната ваздуха, воде и земљишта не сме да 
се појави код привредних објеката и у комплексу привредног парка, изван 

прописима дозвољених вредности које се примењују за стамбене зоне. 

Овакви комплекси производ су напредних технологија и формирају се 
као самодовољне јединице и комплекси у којима се обједињава 

истраживање, производња и трговина и које прате све компатибилне 
делатности.  

 
 

 
 

У оквиру површина намењених за привредне паркове дозвољене су 
компатибилне намене, са уделом до 49%, и то: зоне комерцијалних 

садржаја, становање, површине јавних објеката и јавних служби, спортски 
објекти и комплекси, зелене површине, комуналне и инфраструктурне 
површине и саобраћајне површине. На појединачним парцелама у оквиру 

ове зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина. Општа 
правила и параметри за све намене у зони су исти.  
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Кроз израду плана детаљне регулације, на појединачној грађевинској 
парцели параметри могу да одступају од параметара одређених планом 

генералне регулације, са тим да максималне вредности на нивоу блока 
остану у оквиру максималних вредности дефинисаних у ПГР. 

Сагледавајући смернице дате ПГР-ом, а имајући у виду величину 

подручја и његов  ''greenfield''  карактер, осим дефиниције, правила грађења 
и спектра намена дозвољених у зони привредних паркова, ПГР-ом нису дате 

детаљније смернице за урбанизацију, као ни опремање земљишта 
саобраћајном и техничком инфраструктуром. 
 

 
Остали планови у окружењу предметне локације   

 
У до сада урађеним и усвојеним планским документима детаљне 

регулације није разматран нити узиман у обзир развој подручја уз 
аутопутску обилазницу Добановци – Батајница. Са аспекта животне средине 
утицај планских решења усвојених планова контактног подручја није 

релевантан јер нема опасности од кумулативног или синергетског утицаја. 
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Планови детаљне регулације који су усвојени у контактном подручју су: 
- ПДР деоница аутопута Е75 Батајница-Добановци и деонице аутопута Е70 са 

локацијом наплатне рампе и петље за аеродром „Никола Тесла“ у Земуну и 

Сурчину, 1 фаза (сектори 1 и 2), Сл.лист града Београда бр.32/08 

- ПДР деонице државног пута IА реда БР. 1 (Аутопута Е–75) Батајница – 

Добановци (Сектор 1) ГО Земун, Сл. лист града Београда бр.52/12 

- ПДР за подручје привредне зоне „Аутопут“ у Новом Београду, Земуну и 

Сурчину, Сл.лист града Београда бр.61/09 

- ПДР привредног парка на локацији северно од аутопута Е70, градска општина 

Сурчин, Сл.лист града Београда бр.70/13  

 

I.2. Разматрана питања рационалног коришћења и заштите простора 

 
 

Питања и проблеми угрожавања и заштите животне средине, као и 

рационалног коришћења и заштите простора у току израде ПДР-а и СПУ 
морају се разматрати истовремено са планирањем развојних активности у 

овој зони. Заштита животне средине представља комплексно питање које 
обухвата све аспекте разматрања могућег утицаја оваквих врста објеката на 
елементе животне средине. Из тих разлога, у Извештају су разматрана 

питања угрожавања ваздуха, воде и земљишта, ниво буке и проблем отпада 
на основу карактеристика постојећег стања животне средине. 

Питања која су разматрана у току израде стратешке процене утицаја 
дефинисана су Решењем о приступању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације комплекса ''СИНГИДУНУМ'' – 

сектор 1, градска општина Сурчин, а генерално дефинисана су чланом 12. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', 

бр.135/04, 88/10).  

У оквиру Стратешке процене утицаја разматрана су питања која се 
односе на: постојеће стање животне средине на подручју обухваћеном 

Планом, значај и карактеристике Плана и карактеристике утицаја 
планираних садржаја на локацији. 

Како се ради о типичној ''greenfield'' инвестицији, на инфраструктурно 
неопремљеном терену, финансијер плана је, са циљем сукцесивног развоја 
комплекса (као једним од најбитнијих аспеката економске одрживости 

пројекта) иницирао, у првој фази, израду два Плана (за Сектор 1 и Сектор 5) 
са намером да се:  

- омогући  плански основ за реализацију садржаја у обухвату прве фазе 
планске разраде (Сектори 1 и 5) у временском хоризонту од 5-10 
година,  

- омогући реализација наредних фаза у временском хоризонту од 20-30 
година кроз прилагођавање планских решења и динамике развоја 

новим технолошким, економским и тржишним потенцијалима и 
условима. 

Основне планске поставке и карактеристике предметног Плана су:  
 У циљу контролисане урбанизације простора и рационалног 

коришћења земљишта, извршено је функционално груписање намена, 

уз поштовање услова из ПГР-а да је претежна намена комплекса 
''привредни парк''. 
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 Урбанизација гринфилд зона ове величине мора да омогући, поред 
концентрације функционално повезаних целина (односно предузећа 

или компанија) и  развој осталих намена (стамбених, терцијалних и 
других) како би се остварио принцип одрживих суседстава 

 Према основном урбанистичком концепту потребно је обезбедити:  

- максимум приступачности (обезбедити адекватну основу за 
надоградњу саобраћајне мреже у контексту целине),  

- минимум инфраструктуре (у што већој мери базирати енергетска 
и електроенергетска решења на концепту обновљивих извора – 
геотермална енергија; користити постојећу и планирану мрежу 

мелиорационих канала за одвођење пречишћених кишних и 
отпадних вода; и предложити прелазна решења за снабдевање 

водом, користећи постојећи издашни ресурс подземних вода, до 
реализације магистралне мреже) 

- максимално флексибилне намене. 

 Уочена је потреба за фазном и етапном реализацијом подручја. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

I.3.  Приказ разлога за изостављање одређених питања и проблема 
из поступка процене 

 
У складу са чланом 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину, у Извештају о стратешкој процени утицаја нису посебно разматрана 
следећа питања из области заштите животне средине: 

- климатске промене и промене озонског омотача, обзиром на очекивану 

емисију CO2 и других гасова са ефектом стаклене баште, простор у 
границама Плана није посебно меродаван у потенцијално негативном 

смислу (а са аспекта обавеза према међународним споразумима); 
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- јонизујуће и нејонизујуће зрачење, обзиром да планирана намена 
простора не представља опасност по животну средину и утицај на ниво 

постојећег природног зрачења. 

 
 

Овом стратешком проценом, у складу са донетим Решењем о приступању 
стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину (IX-03 

бр.350.14-52/16), неће се разматрати прекогранична природа утицаја 
обзиром да имплементација Плана не може имати негативан утицај на 
животну средину друге државе. 

 
 

I.4.   Приказ варијантних решења која се односе на заштиту животне 
средине 

 
 
На основу чланова 13. и 15. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину, обрађивачи су у Извештају разматрали две варијанте, и 
то: варијанта да се план не усвоји па тиме и не реализује и варијанта да се 

план усвоји и имплементира. Ово је најважније поређење варијантних 
решења како би се приказао избор најповољнијег решења са становишта 
заштите животне средине. 

Укупни ефекти Плана, па и утицаји на животну средину, могу се утврдити 
само поређењем са постојећим стањем, са циљевима и решењима плана. 

Ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте које би 
имало усвајање или неусвајање предметног плана, стратешка процена се 
бавила разрадом обе варијанте. Избор најповољније варијанте извршио се 

на основу анализе свих позитивно и негативно оцењених ефеката сваког 
планског решења. 

 
 
I.5. Резултати претходних консултација са заинтересованим  

органима и организацијама 

 

У поступку израде Плана детаљне регулације и спровођења стратешке 
процене утицаја на животну средину, обављене су консултације са 
представницима заинтересованих органа и организација, у складу са 

одредбама чл.11 Закона о стратешкој процени утицаја. Такође, у поступку 
израде Извештаја обављене су консултације и прибављени подаци, услови и 

мишљења надлежних органа и организација и као такви уграђени у 
одговарајућа планска решења. За потребе Извештаја о стратешкој процени 
утицаја нарочита пажња се посветила следећим условима надлежних 

институција: 

Бр. Институција Допис 

1. ЈП ''Београд пут'' V 54147/2016 od 13.01.2017 

2. ЈП ''Београд воде'' 7661/3 od 23.12.2016 

3. Директорат цивилног 

ваздухопловства  

6/3-09-0216/2016-0002 od 

31.01.2017 
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4. Републички хидрометеоролошки 

завод Србије 

922-3-167,168/2016 od 

26.12.2016 

5. SMATS-a CNS-10-21/6 od 24.01.2017. 

6. ЈКП ''Београдски водовод и 

канализација – канализација'' 

80661/1 od 03.02.2017 

7. ЈКП ''Београдски водовод и 

канализација – водовод'' 

80661/1 I4-1/1266 od 

17.01.2017. 

8. ЈП ''Електропривреда Србије – 

Електродистрибуција Београд''  

34483/1-17 od 09.02.2017 

9. Министарство унутрашњих 

послова 

217-446/2016 od 20.12.2016. 

10. Секретаријат за образовање и 

дечију заштиту Града Београда 

35-88/2016 od 23.01.2017 

11. Секретаријат за заштиту 

животне средине Града Београда 

501.2-135/2016-V-04 od 

24.01.2017. 

12. ЈП ''Србијагас'' 06-03/3226 od 3.02.2017 

13. ЈКП ''Градска чистоћа''  25020 od 22.12.2016. 

14. Завод за унапређење 

образовања и васпитања  

1751/2016 od 13.01.2017. 

15. Завод за заштиту природе 

Србије  

020-2531/3 od 31.01.2017 

16. Републички завод за заштиту 

споменика културе  

R 5349/16 od 17.01.2017. 

17. Секретаријат за саобраћај Града 

Београда  

344.4-50/2016 od 20.02.2017 

18. ЈКП ''Зеленило Београд''  6216 od 01.03.2017 

19. Министарство одбране 3922-4/16 od 24.02.2017 

20. ЈКП ''Београдске електране''  IX-1251/2 od 14.03.2017. 

21. ЈП ''Сурчин'' 2069/17 od 20.03.2017 

22. ЈП ''Телеком Србија'' 82772/2-2017 od 24.03.2017 

23. ЈП ''Путеви Србије'' 953-3580/17-2 od 11.04.2017. 

24. Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфрастрултуре   
350-01-5103/2016-11 od 
19.12.2016 

 
Сви услови који су добијени од надлежних органа испоштовани су 

приликом израде Плана и уграђени у одговарајућа планска решења. 
Експертска решења и сугестије консултованих институција били су од велике 

помоћи приликом израде Плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја. 
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  II.  ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА 
ПРИРОДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗА 

КОЈЕ СЕ ИЗВЕШТАЈ ОДНОСИ 

 

 
 

 
 
 

Приликом израде Стратешке процене утицаја потребно је дати преглед 
постојећег стања и квалитета природне и животне средине на подручју за 

које се Извештај односи, јер карактеристике постојећег стања представљају 
основу за свако истраживање проблематике животне средине на одређеном 
простору. Основне карактеристике постојећег стања за потребе овог 

истраживања дефинисане су на основу: постојећих планских докумената, 
урађених студијских истраживања, доступне стручне и научне литературе, 

као и директним увидом у стање на терену, укључујући и мерења квалитета 
елемената животне средине.  
 

II.1.  Природне карактеристике подручја 

 

Географски положај 

 
Подручје истраживања административно припада градској општини Сурчин и 

налази се непосредно уз обилазницу око Београда на потезу Добановци-
Батајница, односно уз аутопут Београд Е-75 и Е-70.   
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Геоморфолошке карактеристике 
 

Предметни простор у геоморфолошком смислу представља део сремске 
лесне заравни. Подручје истраживања се одликује релативно једноставном 
морфологијом, где доминирају облици: пространа лесна зараван (Лес се 

према својим одликама може третирати као типична еолска творевина 
створена у копненој фази за време интерглацијалне епохе) и терасни 

седименти. 

Шире подручје истраживања представља део простране лесне заравни и 
ерозионе терасе. Део лесне заравни и ерозионе терасе је раздвојен 

прегибом висине око 5m, нагиба око 4-5о. На ширем подручју могу се 
запазити резидуални флувијални облици рељефа. Такође су присутни и 

облици који припадају еолском процесу, ту се пре свега мисли на лесолике 
суглине које се налазе унутар терасних седимената.  

Уже посматрано, на истражном терену у геоморфолошком смислу издваја се 
средња тераса - плато од преталоженог и барског леса, чије се надморске 
висине углавном крећу између кота 74 и 80 м.н.в., лоциран је у централним 

и западним деловима истражног терена. Терен је благо нагнут ка 
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североистоку, а посебно га карактерише појава изражене депресије у 
централном делу подручја.  

У морфолошком погледу, подручје чини целину са Земунски лесним платоом. 
У садашњим условима терен је стабилан, изграђен од лесонидних 

седимената.  Генерално, лесна зараван се на овом простору карактерише 
благо заталасаном површином терена. Цео истражни простор издвојен је у 
један инжењерскогеолошки рејон, рејон А. Предметно земљиште припада 

Рејону А који обухвата терен са апсолутним котама терена 76-79,5мнв 
субхоризонталног нагиба, укључујући и будућу саобраћајницу који се 

протеже од Сектора 5 ка аутопуту Е-70 а која је у већем нагибу, до 5% и са 
већом надморском висином од 79.5-90 мнв. 
 

 
Инжењерскогеолошке карактеристике 
 

Инжењерскогеолошке карактеристике терена указују на нормално 
урбанистичко планирање будућих објеката. Ископе преко 1.00м дубине је 
потребно штитити од зарушавања и прилива воде. У случају да се изводе 

насипи до завршне коте ауто-пута, за потребе нивелисања терена потребно 
је извести уклањање интензивно хумизираног површинског слоја дебљине 

око 40-50 цм.  
 

 
 

Након скидања овог слоја насипање терена извести од шљунковито-
песковитог материјала. Детаљне препоруке ће бити дефинисане у 
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геотехничком елабoрату за ниво главног пројекта и пројекту саобраћајних 
површина. Према GN-200 сви материјали на истражном простору припадају 

II-III  категорији тла.  

 

Хидролошке карактеристике 
 

Предметни план ближе се налази на подручју слива канала Велики 

Бегеј, односно делу на коме је развијена мрежа мелиорационих канала који 
припадају подсливу канала Земун-Добановци. Локација предметног Плана 

налази се у оквиру територије мелиорационог подручја Галовица чији је 
истоимени канал, главни канал система за одводњавање вишкова вода са 
гравитирајућег слива. 

Воде се из канала Галовица, при граничном водостају испред црпне 
станице на нивоу 71.20mnm, преко црпне станице ''Галовица'' и ''Петрац'', 

лоциране у приобаљу леве обале реке Саве, препумпавају у водоток. 
Генерално се може рећи да је терен на разматраном потезу, у домену 
каналске мреже, на коти од око 76,50 mnm, односно да расте ка аутопуту 

Београд-Загреб. 
У оквиру комплекса постоји развијена мрежа мелирационих канала 

нижег реда који гравитирају ка Великом каналу „Земун – Добановци“. Ови 
канали имају дренажну улогу и служе за одводњавање унутрашњих вода са 
најнижег терена пољопривредних површина, као и са ширег рубног 

простора. Постојећа каналска мрежа, посебно канали нижег реда, нису на 
адекватан начин одржавани, те исте одговарајућим хидротехничким мерама 

треба оспособити и довести у функционално стање. 

У оквиру ''Сектора 1'' развијена је мрежа мелиорационих канала и то: 
- на северном делу комплекса канал Земун - Добановци,  
- на северном делу са уливом у канал Земун - Добановци, канал (38), 

канал (39) и канал (40), који су део секундарне каналске мреже, 
- на западном делу, ближе Обилазници, канал ЗД-13 (30), који је делом 

измештен и реконструисан при изградњи обилазнице,и 
- преко комплекса дијагонално канал ЗД-13-1 (30). 

Планско подручје обухвата простор који се налази у првој висинској зони 
снабдевања водом града Београда, припада ''батајничком'' канализационом 

систему на коме је канализациона мрежа заснована на сепаратном систему.  

 
Геолошка грађа терена 

 

На основу Основне геолошке карте Србије, лист Београд, терен 

изграђују плеистоценски терасни седименти. Према геолошком профилу 
урађеном у склопу ОГК дефинисана је подина терена на истражном 
простору. На површини истражног терена заступљене су седиментне 

творевине квартарне старости, које су представљене лесом, терасним 
седиментима и рецентним барама. 

Од површине терена, испод хумусног покривача који је просечне 
дебљине 1м па до дубине бушења (15м) терен изграђују алувијално-барски 
седимент рекe Дунав. До дубине просечно 4м терен изграђују заглињене 

прашине и пескови GPr,P (CI) средње пластичности. До дубине од 7.5м 
(Сектор 1) односно 9.5м (Сектор 5) терен изграђују прашинасте глине PrG 
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(CH) високе пластичности. Испод овог слоја заступљен је слој погребене 
земље pg5 (CI-CH) средње до високе пластичности. Овај слој је ралативно 

мале дебљине око 2м и простире се до дубине од око 10м. 
Одређене бушотине су завршене у слоју песковито глиновита прашина 

PGPr (CI-CH) средње до високе пластичности, па је дебљина овог слоја 
дефинисана у преосталим бушотинама и износи 2м тј 4.5м и простире се до 
дубине 12м тј. 14м. Глина муљевита (CI) средње пластичности је 

дефинисана као завршни слој овог литолошког стуба без дефинисане дубине 
залегања. Ниво подземне воде у овом рејону износи око 2м од површине 

терена.  
Од савремених геолошких процеса на овом простору су развијени 

суфозија (слегање терена) и формирање тзв. лесних вртача.  

 

 
 

На основу истражног бушења до дубине од 15м, као и на основу 

анализе постојеће документације, о истражном простору закључено је да се 
састоји од квартарних наслага и то: до дубине бушења седименти су 



 

 29 

алувијално-барског порекла у чијој подини су алувијално-језерске 
творевине на дубини од преко 20м. Површна терена прекривена је хумусом. 

 
АНТРОПОГЕНЕ НАСЛАГЕ   

- Хумус (h), у локалном профилу терена простире се на дубини до 0,5-
1,3 м. Хумизирани површински слој је прашинастог састава. Услед 
повећаног садржаја органске материје, боја средине је тамно смеђа, 

скоро црна. Боја материјала се поступно мења, односно са повећањем 
дубине од тамно смеђе скоро црне прелази у смеђу.  

 
КВАРТАРНЕ НАСЛАГЕ. Плеистоцен.  

- Алувијално-барски седимент (al-b). На овом делу терена алувијално-

барски седименати обухватају цео истражни простор до дубине 
бушења од 15м. У оквиру овог комплекса појављују се прашинасто-

глиновити и прашинасто-песковити седименти који су по својим 
особинама врло сличних карактеристика. Према GN-200 спада у II  
категорију тла.  

- Заглињене прашине и пескови GPr,P (CI) средње пластичности. 
Претстављене са два литофацијлна члана која се често верикално И 

бочно смењују. Разликујемо заглињене прашине и (прашинасте) 
пескове. Често нижи слој пескова изостаје у литолошком стубу терена. 

На инжењерско-геолошким пресецима ове две средине су одвојене 
шрафуром.  

- Прашинасте глине PrG (CH) високе пластичности. Састава су 

прашинастог и прашинасто глиновитог. Боје су наранџасто окер услед 
забојења од Mn и Fe. Тешко гњечиве, мат прелома. Пластичне су. 

Водозасићене. Добро консолидоване, слабо водопропусне.  
- Погребена земља pg5 (CI-CH) средње до високе пластичности. Састава 

прашинастог и прашинасто глиновито песковитог. Богата оксидима Mn 

и Fe, лимонитисана, боја мрко-црвенкаста. CaCO3 садржи у облику 
жилица белог праха. Овај слој је повољних физичко-механичких 

карактеристика.   
- Песковито-глиновита прашина PGPr(CI-CH) средње до високе 

пластичности. Боје жућкасто сиве. Садрже CaCO3 у виду конкреција 

величине 0.5-1cm подређено до 5cm. Унутар масе су забојења сиве 
глине дуж прслина. Структуре су зрнасте. Богата оксидима Mn и Fe. 

Тешко се ваља и гњечи. У природно влажном стању су полутврдог 
стања консистенције. Водозасићене. Добро консолидоване, слабо 
водопропусне.  

- Глина муљевита Gm (CI) средње пластичности. Глина је сиве до сиво 
плаве боје. Прашинасто песковитог састава, садрже CaCO3 у маси. 

Масивне текстуре. Пластичног стања консистенције. Средина је 
интергрануларне порозности. Водозасићена. Глине су слабо 
консолидоване, муљевите, слабо водопропусне.  

 

Хидрогеолошке одлике терена 

 

Територија града Београда подељена је на десет хидрогеолошких рејона са 
одговарајућим подрејонима. Подручје истраживања припада Рејону II који 

обухвата лесни плато чије се границе могу пратити дуж десне обале Дунава 
од Батајнице до Земуна, те преко Бежанијске косе до Сурчина.   
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Геолошки склоп, литолошки састав и морфологија терена условили су и 
одговарајуће хидрогеолошке одлике терена.   

Са хидрогеолошког аспекта, најзначајније обележје на овом терену дају 
песковити и песковито-шљунковити слојеви у којима је формирана збијена 

издан са субартерским нивоом. Регионално посматрано, истражни терен 
лоциран је на делу терена на коме је формиран збијени тип издани мање 
издашности.  
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Уже посматрано, на територији рејона II издвојени су следећи типови 
издани: збијени тип издани у оквиру седимената квартарне старости и 

збијени тип издани у оквиру седимената терцијарне старости. На основу 
хидродинамичких карактеристика нивоа, у оквиру наслага квартарне 

старости ормирана је издан са слободним нивоом, док је у оквиру 
седимената терцијарне старости формирана издан под притиском.  

Издан је збијене структуре и формирана је у слоју заглињене прашине и 

пескови GPr,P (CI) средње пластичности. Дубина до нивоа поџемне воде је 
од 1,5m до 2,7m. Како не постоје повлатни изолатори, издан је слободна па 

се њено прихрањивање одвија инфилтрациом падавина. Ниво воде издани је 
у хидрауличкој вези са Дунавом. Као хидрогеолошки спроводник дефинисан 
је слој хумуса, а као хидрогеолошки колектори-акумулатори поџемне воде 

алувијално-барски седименти.  

Према расположивим подацима анализирани делови терена, преспективни 

су и са аспекта захватања и експлоатације хидрогеотермалних ресурса 
температуре преко 30oC. Очекиване дубине бушења бунара у циљу 
захватања подземних вода температуре преко 30oC крећу се око 400-500m.  

 
Сеизмичност терена 

 

Сеизмичку активност ових простора условљавају различити геолошки, 

геотехнички, хидрогеолошки, инжењерскогеолошки и геоморфолошки 
фактори. Према карти сеизмичке рејонизације подручје припада сложеним 
теренима на којима су могући потреси 7о-8оMCS 

Анализом расположивих сеизмолошких података констатовано је да не 
постоје подаци који ће указивати на то да се предметни локалитет или нека 

непосредна околина јављају као аутохтоно подручје утицаја потреса. Према 
техничким прописима за грађење у сеизмички активним подручјима 
коефицијент сеизмичности износи Кс= 0,033-0,037, док степен сеизмичког 

интензитета износи VIIо-VIIIо MCS.  

 

Климатске карактеристике 
 

Град Београд се налази у зони умерено-континенталне климе са јасно 

издиференцираним годишњим добима. Расподела вредности климатских 
параметара, пре свега падавина и температуре ваздуха, на подручју града 

Београда није униформна и у великој мери зависи од нивоа урбанизације.   

Метеоролошка станица Сурчин покрива подацима шире подручје у 
оквиру кога се налази и предметна локација.  

Просечна годишња температура ваздуха износи 12.1°С. Температурни 
режим се одликује месечном температуром у интервалу од 0,1°С у јануару 

до 21,2 °С у јулу.  

Средње месечне вредности релативне влажности су 80% и крећу се у 
интервалу од 69% током априла и јуна до 82% у јануару месецу.  

Највећи средњи број облачних дана се јавља у јануару 13,2 а најмањи 
у августу 1,9 дана.  
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Магла се овде чешће јавља него у граду, услед спуштања хладног 
ваздуха у ниже зоне и његовог ујезеравања, као и повећаног испаравања и 

задржавања влаге близу тла .  У периоду од октобра до фебруара највећи је 
средњи број дана са маглом.  

Средња годишња количина падавина за подручје Сурчина је 618 mm. 
Сума падавина у топлијем делу године (април - септембар) је 361 mm а у  
хладнијем делу године (октобар - март)  је 264 mm. 

Доминантан ветар на предметном подучју је из правца југоистока. 
 

 
Картирање и вредновање биотопа 
 

Картирање и вредновање градских биотопа представља свеобухватни 
инструмент за снимање и вредновање животних простора – биотопа1, а у 

циљу одрживог планирања града. 

За потребе израде предметног планског документа припремљен је 
извод из Базе података о биотопима Београда2. Извод садржи приказ 

просторних података за предметно подручје у виду: 
1. Карте биотопа и 

2. Приказа изведених података, односно резултата вредновања градских 
биотопа извршеног са аспекта очувања и унапређења квалитета 

животне средине Града.  

На основу резултата вредновања, односно значаја биотопа за 
унапређење квалитета животне средине, дата су основна усмерења за 

формирање планског решења. 

Карта биотопа јесте просторни приказ података о разноврсности 

евидентираних биотопа и њиховој просторној заступљености. На предметном 
подручју површине oko 64 ha евидентирано је 5 подтипова биотопа у оквиру  
4 типа и 3 главне групе. На предметном подручју, осим главне групе 7 

(Пољопривредне површине) која заузима преко 92 % разматраног простора, 
заступљени су и биотопи главних група 2 (Саобраћајне структуре) и 5 

(Копнене воде) који заузимају мање од  8% површине Плана. 

У односу на припадност евидентираних биотопа главној групи, њихову 
бројност и просторну заступљеност, оцењено је да је разноврсност 

биотопа на предметном подручју мала. Разноврсност биотопа (станишта) 
посредно говори о укупном комплексу еколошких фактора на једном 

простору модификованом специфичним начином и интезитетом коришћења, 
и као таквог насељеног живим светом способним за преживљавање у 
формираним условима. 

Вредновање биотопа Београда извршено је са аспекта очувања и 
унапређења квалитета животне средине, а на основу успостављеног 

вредносног система који се заснива на експертској процени потенцијалне 
вредности свих биотопа на територији ГП Београда, на нивоу подтипа (у 

                                                 
1 Биотоп је подручје са релативно добро окарактерисаним условима животне средине, које 

представља станиште и животни простор једне карактеристичне биоценозе, односно животне 

заједнице. 
2 Ова база обезбеђује информације неопходне за еколошки орјентисано планирање града, 

односно очување биодиверзитета, заштиту вода, ваздуха, земљишта и др. 
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ретким случајевима типа). Као резултат вредновања добијене су процењене 
потенцијалне вредности биотопа Београда у оквиру четири основне теме, а 

све у циљу очувања и унапређења квалитета животне средине Београда : 

 

1) значај биотопа за очување биодиверзитета и заштиту природе 
 
Савремени принцип очувања биодиверзитета подразумева очување 

станишта – биотопа. Неконтролисани процес урбанизације проузрокује 
губитак и фрагментацију станишта, функционалне промене у екосистемима и 

промене структуре станишта, његовог богатства и састава врста. 
Процена потенцијалне вредности биотопа, са становишта очувања 
биодиверзитета и заштите природе, извршена је на основу вредносних скала 

дефинисаних за сваки од појединачних критеријума, а исказана је 
седмостепеном вредносном скалом.  

 

 

 
 

Анализом добијених резултата, за предметно подручје, закључено је да 
највећу потенцијалну вредност, са становишта очувања биодиверзитета и 

заштите природе, имају биотопи главне групе 5 – Копнене воде и поједини 
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биотопи главне групе 7 – Пољопривредне површине које, у конкретном 
случају, чине: мелиорациони канали и старе утрине са значајним учешћем 

жбунастих врста. То су вредни биотопи са важном функцијом рефугијума 
или бафера у изграђеним подручјима, значајни за очување биодиверзитета 

и заштиту природе(Оцена 5) и још увек вредни биотопи добре способности 
развоја, са постојећом рефугијалном функцијом и функцијом очувања 
биодиверзитета и заштиту природе (Оцена 4) и као такве их, у поступку 

планске разраде, треба очувати и унапредити. 
 

2) значај биотопа за услуге урбаних екосистема 

Услуге екосистема се могу дефинисати као вредности добијене од 
екосистема које су значајне за добробит човека, односно као укупне користи 

које човек има од екосистема. На основу збира вредности које је сваки тип, 
односно подтип биотопа добио на основу 13 критеријума вредновања услуга 

урбаних екосистема и корективних фактора, биотопи су коначно разврстани 
у седам категорија. 
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Анализом добијених резултата, за предметно подручје, закључено је да 
највећу потенцијалну вредност, за услуге урбаних екосистема, имају 

биотопи главне групе 5 – Копнене воде које, у конкретном случају, чине 
мелиорациони канали. Они представљају биотопе од великог значаја за 

услуге урбаних екосистема (Оцена 6), тј. станишта која имају значајну 
позитивну улогу у регулисању квалитета и температуре ваздуха, oчувању и 
пречишћавању воде и водних ресурса, ублажавању климатских екстрема, 

смањењу буке, значајно су станиште бројних врста, пружају естетске и 
амбијенталне вредности и др. Због тога, ове површине представљају 

вредност од општег интереса и у даљој планској разради се морају сачувати 
и унапредити. 

3) значај биотопа за јавно коришћење и спонтану рекреацију становника 

Јавно коришћење и неформална рекреација у граду, посебно у оквиру 
зелених површина, директно је у зависности од њихове опремљености, 

приступачности, али и од квалитета биотичких и абиотичких компоненти 
простора, односно врсте биотопа.  

Анализом добијених резултата закључено је да слободне површине, у 

оквиру предметног плана, нису од значаја за јавно коришћење и 

неформалну рекреацију становника. 

 

4) значај биотопа са становишта порозности тла 

Једна од доминантних последица урбанизације је увећање непорозних 

површина. Због тога се процена стања порозности земљишта сматра важном 
као један од аспеката који утичу на квалитет животне средине, поготово 
имајући у виду и актуелно питање климатских промена. Имајући у виду да 

савремена урбанистичка планерска пракса, уз стандардне урбанистичке 
параметре, уводи нови параметар – „индекс биотопа“ или „фактор површине 

биотопа“ (Biotope Area Factor– BAF) или „зелени фактор“ (Green Factor – GF) 
који, као један од стандарда за планирање отворених простора и зелених 
површина, прописује обавезно учешће порозних/незастртих површина 

извршено је вредновање биотопа са становишта порозности тла. 

Процена потенцијалне вредности биотопа разматраног простора по овом 

критеријуму извршена је на основу подтипа биотопа и дефинисана 
вредносном скалом.  

Анализом добијених резултата за предметно подручје, може се констатовати 
да, са становишта порозности тла, највећу потенцијалну вредност имају 

биотопи главне групе 7 – Пољопривредне површине које, у конкретном 
случају, чине пољопривредне површине и старе утрине обрасле жбунастом 
вегетацијом, чије је тло у највећој мери порозно (60–90 %) и који су 

вредновани оценом 4, односно у потпуности порозно (90–100 %) и који су 
вредновани оценом 5.  
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Закључна разматрања картирања и вредновања биотопа. Имајући у виду 

резултате извршеног вредновања, биотопи главних група 5 – Копнене воде 
и 7 – Пољопривредне површине, пре свега старе утрине обрасле жбунастом 

вегетацијом, по свим одабраним критеријумима, оцењени су као биотопи од 
великог значаја за очување биодиверзитета и заштиту природе, услуге 
урбаних екосистема, очување и унапређење квалитета животне средине.  

У циљу одрживог планирања града и унапређења квалитета животне 
средине предметног простора, од изузетне је важности очувати и унапредити 

систем мелиорационих канала на предметном простору. С тим у вези, 
потребно је тежити формирању плаво-зелених коридора, односно подизању 
дрвореда, комбинованих са жбунастом вегетацијом, дуж постојећих и 

планираних мелиорационих канала. 

На крају, у циљу побољшања микроклиматских услова, неопходно је 

обезбедити: 
 одговарајуће процентуално учешће зелених и незастртих површина у 

директном контакту са тлом, а у складу са утврђеним нормативима и 

стандардима планирања зелених површина града из Плана генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 

самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Сл. лист града Београда“, 
број 20/16),  

 подизање појаса заштитног зеленила између привредне зоне и зоне 

намењене становању, 
 подизање дрвореда дуж саобраћајница и озелењавање паркинг 

површина 
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Разноврсност евидентираних биотопа и њихова просторна 
заступљеност приказана је на Карти биотопа. 

 

 

Заштићена природна добра 

 

Заштита природе се заснива на очувању природних добара и 
природних вредности које се исказују биолошком, геолошком и предеоном 

разноврсношћу. Очување, заштита и одрживо коришћење природних 
вредности и природних добара спроводи се првенствено у складу са Законом 

о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16) 
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Увидом у документацију Завода за заштиту природе Србије и Регистар 
заштићених природних добара, констатовано је да у обухвату Плана нема 

заштићених природних подручја за које је спроведен или покренут поступак 
заштите, на налази се у просторном обухвату еколошких мрежа нити у 

простору евидентираног природног добра.   
 
 

Заштићена културна добра 

 

Простор у оквиру границе Плана, са аспекта заштите културних добара и 

Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр.71/94, 52/11, 99/11), није 
утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно - 
историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру 

претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра, нити 
добра под претходном заштитом.  

У оквиру границе Плана налази се део евидентираног археолошког 
локалитета ''Настини салаши'' – римски период и средњи век. 

Приликом извођења земљаних радова на изградњи предвиђених објеката и 

инфраструктуре обавеза Инвеститора је да обезбеди стални археолошки 
надзор док трају радови на ископу. У случају да се приликом земљаних 

радова наиђе на археолошке остатке или налазе, Инвеститор и Извођач 
радова дужни су да све радове обуставе и о томе обавесте Завод за заштиту 

споменика културе града Београда и предузму све мере да се налаз не 
уништи, не оштети и да се сачува на месту у коме је откривен.  
 

 

II.2. Намена и начин коришћења површина 

 

Постојећи начин коришћења земљишта у оквиру Плана детаљне 
регулације је пољопривредно земљиште и инфраструктурни коридори. 

Агроекосистем не поседује природне елементе и вредности које треба 
ставити под посебну заштиту. На овом подручју, местимично се јавља слаба 

вегетација - мање групације стабала, појединачни примерци или шпалири у 
међама, која прати пољопривредно земљиште. Високе вегетације и трајно 
присутних зелених површина нема. 

Предметно подручје се налази у оквиру интензивно обрађиваних 
пољопривредних површина. Земљиште је испресецано мрежом 

мелиорационих канала за одвод површинских и подземних вода и претежно 
je под ораницама. У оквиру ових површина налазе се: 

а) Површине јавне намене и то: 

- Атарски путеви 
- Мелиорациони канали 

б) Површине осталих намена:  
- Пољопривредно земљиште 

Планиране површине у оквиру Плана детаљне регулације могу се 

поделити на површине за јавне намене и површине за остале намене у 
оквиру карактеристичних зона. У оквиру предметног подручја, укупне 

планиране површине за јавне намене заузимају 29,68ха, односно око 
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50,17%, а површине осталих намена 29,47ха што чини око 49,82% у односу 
на укупан просторни обухват. 

 

 
 
Планиране површине јавних намена су: 

Саобраћајне површине   
- Саобраћајне површине унутар ограде аутопута (уливно- 

изливне саобраћајнице Аутопута ) – државни путеви 
- Саобраћајне површине – градска саобраћајна мрежа  
- Зеленило у оквиру саобраћајних површина  

Инфраструктурне површине и објекти: 
- Водно земљиште  
- Гасоводна инфраструктура и објекти  
- Инфраструктурни објекти - сепаратори, релејне и фекалне 

црпне станице(ЦС)  
- ТТ Базна станица  

Планиране површине осталих намена су: 

- Привредни парк: ЗОНА ''П1''  
- Зелене и комуналне површине – зона ''ЗП'' 
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НАМЕНА ПОВРШИНА 
Постојеће (ha) 

(оријентационо)    
(%)  

Укупно 

планирано (ha)  

(оријентационо) 

(%)  

Површине јавних намена         

Саобраћајне површине  унутар 

ограде аутопута 
0,44 

 
0,44 0,74 

Саобраћајне површине - градска 

саобраћајна мрежа 
/ 

 
19,84 33,54 

Зеленило у оквиру саобраћајних 

површина 
/ 

 
2,11 3,57 

Инфраструктурне површине и 

објекти 
4,03 ха  7,29 ха 12,32 

Укупно – јавне намене 4.47 
 

29,68 50,17 

Површине осталих намена 
    

Привредни парк   зона „П1“ / 
 

27,64 46,73 

Зелене и комуналне површине – 

зона „ЗП“ 
/ 

 
1,83 3,09 

Укупно осталих намена 
  

29,47 49,82 

Укупно 59,15* * 59.15 100 

 
У оквиру површина осталих намена планиран је Привредни парк 

зона П1 - комплекс напредних технологија у којима се обједињава 
истраживање, производња, трговина и логистика. Обухвата привредне 

делатности које, према степену еколошког оптерећења, подразумевају 
категорије А, Б и В у оквиру следећих намена: производне делатности, 

истраживачки и научни центри, робно транспортни центри/логистички 
центри, и трговина на велико. У оквиру површина намењених за привредне 
паркове дозвољене су компатибилне намене до 49% БРГП, и то: 

комерцијални садржаји, становање, спортски објекти и комплекси, зелене 
површине, комуналне и инфраструктурне површине и саобраћајне 

површине. На појединачним грађевинским парцелама у оквиру комплекса 
привредног парка, компатибилна намена може бити доминантна или једина. 
У случају реализације стамбене намене привредни и комерцијални објекти у 

комплексу привредног парка морају бити из категорије А. Планом су 
формирана 2 комплекса привредних паркова и то Блок 1 и Блок 2.  

У комплексу привредног парка зона П1 минимум 40% површина мора 
бити под уређеним слободним и зеленим површинама, док максимално 10% 
отворених површина комплекса може бити под водонепропусним, 

саобраћајним и манипулативним површинама. За специфичне делатности 
које захтевају велике паркинг просторе и велику заузетост парцеле 

(хипермаркети, велепродаје, робно-дистрибутивни центри и сл), проценат 
укупних незастртих слободних и зелених површина може бити мин. 30% у 
корист паркинга и саобраћајних површина са водопропусним застором и 

високим зеленилом које покрива крошњама најмање 1/2 ове површине. 

Планом је дефинисан појас заштитног зеленила у оквиру комплекса 

привредног парка у Блоку 1. У овом појасу није дозвољена изградња 
објеката нити постављања технолошких елемената. Заштитни зелени појас 
озеленити формирањем травњака и садњом шибља и перена. Садња дрвећа, 

појединачно или у групама, дозвољена је под условом да се не омета 
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прегледност на раскрсници и да постоји довољна удаљеност од 
инфраструктурних водова а у сарадњи са надлежним институцијама 

У оквиру Зелених и комуналних површина – зона ЗП основна 
намена је зеленило. У оквиру површине намењене за зеленило дозвољене су 

компатибилне намене до 100% БРГП, и то комуналне и инфраструктурне 
површине. Планирано је озелењавање пре свега постављањем травњака, 
нижег и полеглог шибља и перена. Садња дрвећа, појединачно или у 

групама, дозвољена је само под условом да се не омета прегледност 
саобраћаја. Обезбедити репрезентативне и школоване аутохтоне саднице.  

 
 

II.3. Анализа и оцена стања квалитета животне средине  

 
 За анализу постојећег стања животне средине важно је напоменути 
да у оквиру предметног подручја до данас нису вршена мерења стања 

загађености елемената животне средине. Генерално посматрано, постојеће 
стање животне средине (квалитет ваздуха, воде, земљишта, ниво буке и 

вибрација) доминантно је под утицајем емисија загађујућих материја и буке 
пореклом од моторног саобраћаја који се одвија аутопутем Београд-Загреб, 
односно аутопутне обилазнице Добановци-Батајница.  

 Имајући у виду да се на предметном подручју не врше континуирана 
мерења параметара квалитета животне средине, постојеће стање животне 

средине анализирано је на основу: 

1. Постојећих података из доступних студија, планова и публикација,3 и 
2. Циљних мерења извршених за потребе предметне СПУ, обављених од 

стране релевантних организација. 

У складу са Решењем о приступању изради стратешке процене утицаја 

планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације 
комплекса ''СИНГИДУНУМ'' – сектор 5, градска општина Сурчин, под бројем 
IX-03 бр.350.14-52/16 од 12.09.2016.године, извршена су циљна мерења јер 

нису постојали релевантни подаци. На основу непосредних мерења и 
опсервације на терену приказано је стање квалитета ваздуха, квалитета 

земљишта, квалитета површинских вода, квалитета подземних вода и нивоа 
комуналне буке.  

                                                 
3 Еколошки атлас града Београда - Градски завод за јавно здравље, Београд, 2002.; Квалитет животне 
средине града Београда, Градска управа града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине, 
Градски завод за јавно здравље 
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На прегледној карти приказана су места узорковања подземних вода, 

земљишта и површинских вода, места мерења квалитета ваздуха и мерења 

нивоа буке на комплексу ''СИНГИДУНУМ''.  
 

Квалитет ваздуха 

 

На основу података из Еколошког атласа Београда, предметно 

подручје се налази у зони која је према индексу квалитета ваздуха за 
сумпордиоксид и чађ (AQI2) вреднована као зона благо загађеног ваздуха, 
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према индексу квалитета ваздуха за сумпордиоксид, чађ и азотдиоксид 
(AQI3) вреднована као зона благо загађеног ваздуха, док је према индексу 

квалитета ваздуха за сумпордиоксид, чађ, азотдиоксид и суспендоване 
честице (AQI4) вреднована као зона нездравог ваздуха. 

Територија обухваћена Планом налази се у зони где је: концентрација 

суспендованих честица PM90, (PM ГВИ 70 g/m3), просечан број дана са 

концентрацијама чађи преко ГВИ 20N50, а количина аероседимента 

200AS300 mg/m2/дан (ГВИ=200 mg/m2/дан). 

Узорковање ваздуха извршено је на једном мерном месту у зони 
планираној за комплекс ’’Сингидунум’’ – Сектор 1. Узорковање је вршено 

вишеканалним микроконтролерским узоркивачима ваздуха Тип 2Г у периоду 
од 22-25.новембра 2016.године. Испитивања је извршило привредно 

друштво за хемију, биотехнологију и консалтинг ''ИНСТИТУТ МОЛ'' д.о.о. из 
Београда.  

Оцена квалитета ваздуха дата је на основу граничних вредности (ГВ) 

за SО2 и NО2 и MDV (максимално дозвољена вредност за укупне 
суспендоване честице) за период усредњавања 1 дан према Уредби о 

условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС бр. 
11/10, 75/10 и 63/13). 

 

 
 

Метеоролошки подаци за Сурчин (12.00h) који су владали у периоду 

узорковања од 22-25.11.2016.године дати су у доњој табели.  
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 Резултати физичко-хемијских испитивања узорака ваздуха дата су у 
следећим табелама (2V-1 l.b.3762-4, 2V-2 l.b.3762-5, 1V-3 l.b.3762-6):  

 

 
 

 
 

 
 

Резултат мерења квалитета ваздуха. Концентрације сумпор диоксида 
(SО2 ) и азот диоксида (NО2) ниже су од граничних вредности прописаних 

наведеном Уредбом у периоду мерења од 22-25.11.2016. године. 
Концентрација укупних суспендованих честица нижа је од максимално 

дозвољене вредности прописане наведеном Уредбом у периоду мерења од 
22-25.11.2016. године. 
 

 
Бука 

 

Мерење нивоа буке у животној средини (у спољној средини) на 
парцелама комплекса “Сингидунум” – Сектор 1 извршено је 30.новембра 

2016. и 01.децембра 2016.године од стране овлашћене организације  
РУДАРСКОГ ИНСТИТУТА Београд д.о.о.  

Мерно место је распоређено на 20m од ауто пута, одмах испред 
канала за одвођење воде, у позадини њиве. Мерено на травнатој површини. 
Мерења су извршена у дневном, вечерњем и ноћном режиму рада.  
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Највиши дозвољени ниво буке је дефинисан Уредбом о индикаторима 
буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник 
РС", бр.75/10). Гранична вредност за буку за урбану средину на отвореном 

простору за предметно подручје износи 65 dB(А) за дан и вече, односно 55 
dB(А) за ноћ.  

Мерења су извршена у 15 петнаестоминутних интервала на једном 

мерном месту у зони Сектора 1. Мерни уређаји који су коришћени приликом 
мерења:  Fonometar, tip 2250 -Bruel&Kjaer- Danska, klasa 1/serijski broj 

instrumenta 2701793, mikrofon Bruel&Kjaer- Danska tip 4950/serijski broj 
2678797, Kalibrator, tip-4231 Bruel&Kjaer /serijski broj 2385205. Aквизиција 
података: Noise Explorer Type 7815. 

Укупни резултати мерења нивоа буке у животној средини на мерном 
месту МТ-1 дати су у доњој табели 

 
 

Резултат мерења. Према наведеној Уредби, а према граничним вредностима 
индикатора буке на отвореном простору за дан, вече и ноћ, може се 

закључити да предметни простор није акустички зониран и не постоје 
објекти становања на које би утицала бука у околини мерних места на 
којима је испитиван ниво буке у животној средини.  

 
 

Квалитет површинских вода 
 
 Испитивања квалитета површинских вода, са локалитета комплекса 

Сингидунум, - Сектор 1, извршена су на основу достављеног узорка воде из 
канала Галовица. Узорковање је извршено дана 22.новембра 2016.године. 

Лабораторијска хемијска испитивања на узорцима воде урађена су од 
стране привредног друштва за хемију, биотехнологију и консалтинг 
''ИНСТИТУТ МОЛ'' д.о.о. из Београда. Испитивање површинских вода вршено 

је на једном узорку. Место узорковања је приказано на следећој слици.  



 

 47 

 

Оцена степена загађености површинских вода дата је на основу 

граничних вредности загађујућих материја за II класу вода према Уредби о 
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС, 

бр.50/12). 
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Узорак површинских вода узоркован из канала Галовица задовољава 

граничне вредности прописане Уредбом за II класу вода, изузев смањене 
концентрације раствореног кисеоника и повећане вредности специфичне 

проводљивости (према вредностима ових параметара вода је III класе).  
 
 

Квалитет подземних вода 
 

Испитивања узорка подземних вода са локалитета комплекса 
Сингидунум, - Сектор 1, извршена су на основу достављеног узорка, дана 
14.септембра 2016.године. Лабораторијска хемијска испитивања на 

узорцима подземне воде урађена су од стране привредног друштва за 
хемију, биотехнологију и консалтинг ''ИНСТИТУТ МОЛ'' д.о.о. из Београда. 

Испитивање подземних вода вршено је на једном узорку.   

Графички приказ положаја бушотине Б-5, као и геолошки профил 

бушотине Б-5, у којој су вршена испитивања подземних вода и земљишта 
дат је на следећим прилозима.  
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Ремедијациона вредност и вредност која може указати на значајну 
контаминацију подземних вода дате су према Уредби о програму системског 

праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од 
деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма 

(Сл. гласник РС бр. 88/10). 

 Резултат физичко-хемијског испитивања узорка подземних вода Б-5 
дат је у наредној табели. 

 
 

Резултат испитивања. У испитиваном узорку подземних вода Б-5 
концентрације хрома, олова, кадмијума, арсена, бакра, цинка и никла ниже 
су од ремедијационих вредности прописаних наведеном Уредбом. 

Концентрација живе нижа је од границе детекције методе.  

Концентрације органских полутаната – минералних уља C10-C40 и 

полицикличних ароматичних угљоводоника (нафталена, фенантрена, 
флуорантена, антрацена и бензо(а)антрацена) ниже су од граница детекције 
метода, као и од концентрација које могу указати на значајну контаминацију 

подземних вода у испитиваном узорку подземних вода. Концентрације 
полицикличних ароматичних угљоводоника пирена, флуорена и 

бензо(а)пирена и полихлорованих бифенила (PCB) ниже су од граница 
детекције метода. 
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Квалитет земљишта 
 

Физичко-хемијска испитивања узорка земљишта са локалитета 
комплекса Сингидунум, - Сектор 1, извршена су на основу достављеног 

узорка, дана 14.септембра 2016.године. Лабораторијска хемијска 
испитивања на узорцима земљишта урађена су од стране привредног 
друштва за хемију, биотехнологију и консалтинг ''ИНСТИТУТ МОЛ'' д.о.о. из 

Београда.  
Гранична вредност, ремедијациона вредност и вредност која може 

указати на значајну контаминацију тла дате су као кориговане вредности у 
односу на садржај органске материје и садржај глине према Уредби о 
програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену 

ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 
програма (Сл. гласник РС бр. 88/10). 

 Резултат физичко-хемијског испитивања узорка земљишта Б-5 дат је у 
наредној табели. 

 

Резултат испитивања. У испитиваном узорку тла из бушотине Б-5 (0,8-
1,0m) концентрације хрома, олова, кадмијума, арсена, бакра, цинка, никла 

и живе ниже су од граничних вредности прописаних наведеном Уредбом.   
Концентрације органских полутаната – минералних уља C10-C40, 

полихлорованих бифенила (PCB) и полицикличних ароматичних 

угљоводоника (PAH) ниже су од граница детекције методе, као и од 
концентрација које могу указати на значајну контаминацију тла. 
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III.  ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА 

 

 

 

 
 
 

 
 

  Ради успешне израде Извештаја о стратешкој процени утицаја 
изузетно је важно адекватно дефинисати циљеве и индикаторе животне 
средине, односно одрживог развоја. 

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

oпшти и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева 
и циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и 

програмима, циљева заштите животне средине утврђених на нивоу 
Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању животне 
средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите 

животне средине у плану или програму. На основу дефинисаних циљева 
врши се избор одговарајућих индикатора који ће се користити у изради 

стратешке процене.  

Са становишта дугорочне организације коришћења, уређења и 

заштите предметног простора концепт одрживог развоја представља 
стратешку активност којом се дефинишу плански принципи и критеријуми 

заштите. Стратегија одрживог развоја огледа се у детаљној планској 
организацији и уређењу кроз вредновање капацитета простора у односу на 
одговарајуће делатности и активности у њему, као и усклађивање 

коришћења простора са природним и створеним потенцијалима и 
ограничењима. 

 
 
Општи циљеви стратешке процене  

 

Општи циљеви заштите животне средине, као што је наведено, 

подржавају опште циљеве постављене плановима вишег реда и били би: 
 Обезбеђивање квалитетне животне средине; 

 Постизање рационалне организације, уређења и заштите простора 
усклађивањем његовог коришћења са могућностима и ограничењима; 

 Заустављање даље деградације природне средине одређивањем 

стања, приоритета заштите и услова одрживог коришћења простора; 
 Предузимање адекватних мера уз успостављање система контроле 

свих облика загађивања и праћења стања квалитета животне средине. 

Имајући у виду да су израда Плана и Извештаја рађени паралелно 
извршено је интегрисање аспеката заштите животне средине у све секторе 

плана. Стога, заштита животне средине се заснива на следећим начелима: 
- превенција и предострожност, за активности које могу да изазову 

негативне утицаје на околину, применом система процене утицаја на 
животну средину пре доношења инвестиционих одлука, 
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- заштита, заштита природних ресурса као приоритетна активност, 
- усклађеност, усклађивање привредног и технолошког развоја са 

природним вредностима и еколошком капацитетом средине, 
- управљање, у складу са критеријумима одрживости развоја и 

коришћења простора, 
- рационалност, рационално коришћење земљишта и ресурса у 

комерцијално-привредне сврхе, 

- минимизирање, смањење количине свих врста отпада, 
- санација, санирање стања постојећих еколошких проблема. 

На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине 
наведеним у плановима и стратегијама дефинисани су општи циљеви СПУ 
који се односе на следеће области животне средине: 

o управљање квалитетом основних чинилаца животне средине (вода, 
ваздух и земљиште),  

o унапређење природних вредности, и  
o социо-економски развој. 

 

 
Посебни циљеви стратешке процене  

 

За реализацију општих утврђују се посебни циљеви стратешке 

процене у појединим областима. Посебни циљеви представљају разраду 
општих циљева и дефинисани су на основу сагледаних проблема и захтева 
за заштитом животне средине на конкретном простору.  

Општи и посебни циљеви стратешке процене утицаја на животну 
средину за предметни план, садржани су у мастер плану и смерницама 

планова вишег реда и развојним документима вишег реда. На основу општих 
циљева и на основу: просторног обухвата плана, планираних садржаја на 
подручју плана, стања животне средине на планском подручју и ширем 

окружењу, дефинисани су посебни циљеви стратешке процене који ће 
представљати основ за евалуацију утицаја плана.  

Општи циљеви СПУ Посебни циљеви СПУ 

Заштита и очување квалитета вода - Заштитити воде 

Смањити ниво штетних материја у 

ваздуху 

- Смањити изложеност становништва    

штетним материјама из ваздуха 

Заштита и одрживо коришћење 

шумског и пољопривредног земљишта 

- Заштитити шумско и   

пољопривредно земљиште 

- Смањити контаминацију земљишта 

Заштита и очување природних добара 

биодиверзитета и геодиверзитета 

- Заштитити природна добра, 

  биодиверзитет и геодиверзитет 

Заштита културног наслеђа - Очувати културно наслеђе 

Социо-економски развој 

- Заштита од буке 

- Заштита од акцидента 

- Подстицати економски раст 

 

Посебни циљеви стратешке процене чине, првенствено, методолошко 
мерило кроз које се проверавају ефекти плана на животну средину. Они 

треба да обезбеде субјектима одлучивања јасну слику о суштинским 
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утицајима плана на животну средину, на основу које је могуће донети 
одлуке које су у функцији заштите животне средине и реализације основних 

циљева одрживог развоја. 
 

 
Избор индикатора 
 

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 у могућности смо да 
предузмемо 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 просторног или урбанистичког плана и 
један ниво у оквиру комплексног просторног информационог система. Сврха 

њиховог коришћења је у усмеравању планских решења ка остварењу 
циљева који се постављају.  

Показатељи су веома прикладни за мерење и оцењивање планских 
решења са становишта могућих штета у животној средини и за утврђивање 

које неповољне утицаје треба смањити или елиминисати. Представљају 
један од инструмената за систематско идентификовање, оцењивање и 
праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. 

 У оквиру Стратешке процене утицаја избор индикатора је извршен 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''. 

Имајући у виду просторни обухват плана, планиране активности на 
подручју плана и њихове могуће утицаје на квалитет животне средине 

извршен је избор индикатора у односу на које ће бити вршена процена 
утицаја планских решења на 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 
(„Сл. Гласник РС“, бр.37/11). 

 Врло је важно напоменути да су наведени индикатори дефинисани у 
контексту реализације планских, а не технолошких решења. При томе, треба 
направити разлику између Стратешке процене утицаја (СПУ) и Процене 

утицаја (ПУ). СПУ је плански оријентисана и разматра планска решења као 
основ за реализацију циљева одрживог развоја и заштите животне средине. 

Управо на оваквом схватању СПУ базирана је и предметна стратешка 
процена. Са друге стране, процене утицаја су технички и технолошки 
оријентисане са циљем да дефинишу мере заштите приликом израде главних 

пројеката (а не планова) како би се одређени негативни утицаји свели у 
законски дефинисане оквире.  
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Табела. Oпшти и посебни циљеви СПУ и избор релевантних индикатора у односу на рецепторе животне средине 

 

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 шумског и 

пољопривредног 

земљишта 

- Заштитити шумско и  

  пољопривредно земљиште 

- Смањити контаминацију земљишта 

- Промена површина шумског и 

пољопривредног земљишта (ha) 

- Повећање површина 

контаминираног земљишта (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, биодиверзитет и 

геодиверзитет 

СОЦИО-

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

Заштита културног 

наслеђа 
- Очувати културно наслеђе 

- Број потенцијално угожених 

локалитета на којима могу 

постојојати објекти културне 

баштине (археолошки 

локалитети) 

 - Заштита од буке 
- Изложеност становништва 

повећаном нивоу буке 

Социо-економски развој 

- Заштита од акцидента 

- Изложеност становништва, 

објеката, живог света могућим 

акцидентима 

- Подстицати економски раст 

- Очекивани број новозапослених 

као резултат примене Плана 

- Комунално инфраструктурно 

опремање локације 
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IV.  ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА 
ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

 

 

 

 
Као што је већ истакнуто, циљ израде стратешке процене утицаја предметног 
плана на животну средину је сагледавање могућих негативних утицаја 

планских решења на квалитет животне средине и прописивање 
одговарајућих мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве 

оквире (границе) дефинисане законском регулативом, не стварајући 
конфликте у простору и водећи рачуна о капацитету животне средине на 
посматраном простору. Да би се постављени циљ остварио, потребно је 

сагледати Планом предвиђене активности.  
 

IV.1. Процена могућих утицаја на животну средину 

 
Увидом у планску документацију вишег ранга установљено је да су 

предвиђене активности у потпуности у сагласности са стеченим 
урбанистичким обавезама, условљеним и дефинисаним Генералним планом 

Београда 2021., односно Планом генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I-
XIX). 

Предметни План детаљне регулације ће представљати оквир, пре 
свега, за   развој привредног парка на планском подручју а Извештај о 

стратешкој процени утицаја ће посебан акценат ставити на заштиту основних 
чинилаца животне средине. Развој привредног парка и комерцијалних 
садржаја може имплицирати одређене негативне ефекте на квалитет 

животне средине па их је у том контексту неопходно анализирати, што је 
урађено у наставку.  

Према члану 15. Закона о стратешкој процени, процена могућих утицаја 

плана на животну средину садржи следеће елементе: 
- 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; 

- поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег 
решења; 

- приказ процењених утицаја плана на животну средину са описом мера за 

спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних 
утицаја на животну средину; 

- 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, културно-историјској 
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баштини, инфраструктурним, индустријским и другим објектима или 
другим створеним вредностима; 

- начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: 
вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска 
димензија (трајање, учесталост, понављање), просторна димензија 

(локација, географска област, број изложених становника, прекогранична 
природа утицаја), кумулативна и синергијска природа утицаја. 

Планиране активности по својим карактеристикама, интензитету и 

просторном распростирању немају велики утицај на квалитет животне 
средине, али свакако могу негативно утицати на општу неповољну слику у 
зони предметног Плана па их је у том контексту неопходно анализирати.  

 
 

Процена утицаја варијантних решења 
 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину не прописује 

шта су то варијантна решења плана која подлежу стратешкој процени 
утицаја, али у пракси се морају разматрати најмање две варијанте: 

1) вaријанта да се план не усвоји и имплементира и 
2) вaријанта да се план усвоји и имплементира. 

Варијантна решења предметног плана представљају различите 

рационалне начине, средства и мере реализације циљева плана у појединим 
секторима развоја, кроз разматрање могућности коришћења одређеног 

простора за специфичне намене и активности.  

Укупни ефекти плана, па и утицаји на животну средину, могу се 
утврдити само поређењем са постојећим стањем, са циљевима и решењима 

плана. Ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте 
које би имало доношење или недоношење предметног плана, стратешка 

процена ће се бавити разрадом обе варијанте (А – варијанта примене плана 
и Б – варијанта да се план не примени) и разрадом подваријанти уколико 
постоје у оквиру њих. 

Могући позитивни и негативни ефектима варијанти плана показују 
следеће: 

1. У варијанти да се предметни план не донесе, на планском подручју не 
би било значајних промена. Простор би се и даље користио за 

обављање пољопривредне производње у којој би квалитет 
пољопривредних производа био упитан због близине деонице аутопута  
Београд-Нови Сад који непосредно тангира планско подручје. То би 

неминовно имплицирало извесне негативне трендове који се огледају у 
недостатку предуслова (инфраструктурних пре свих) за развој 

простора који је у обухвату плана. Поред тога, у таквим условима би 
постојале негативне импликације на квалитет земљишта због употребе 
хемизације у пољопривреди, а постојећа каналска мрежа не би била 

адекватно одржавана што је случај и сада. Постојала би претња за 
изградњом бесправних објеката који за собом извесно доносе 

вишеструке негативне ефекте на животну средину. 

2. У варијанти да се план детаљне регулације имплементира могу се 
очекивати бројни позитивни ефекти, који отклањају већину 
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негативних тенденција у развоју посматране локације ако се план не 
би имплементирао. Простор би се привео одговарајућој намени на 

принципима заштите животне средине, енергетској ефикасности и 
употреби чистих технологија. Локација би се инфраструктурно 
опремила и реализовали би се садржаји и активности који би с једне 

стране допринели социо-економском развоју планског подручја и 
његовог окружења, док би с друге стране онемогућили да се у 

перспективи планирани простор реализује на начин који би могао 
оптеретити капацитет простора. У овој варијанти могу се очекивати и 
појединачни мањи негативни ефекти у одређеним секторима плана, а 

који су неминовно имплицирају кроз развој привредних и 
комерцијалних делатности које је могуће реализовати на планском 

подручју, а које по својој природи могу имати негативне ефекте на 
животну средину уколико се не примењују планске, урбанистичке и 

техничко-технолошке мере заштите. Развој привредних и 
комерцијалних делатности одвијаће се плански, контролисано и уз 
примену савремених технологија које минимизирају потенцијална 

загађења.  

Важно је напоменути да су, када је реч о позитивним и негативним ефектима 

Плана, побољшања и погоршања стања у обе варијанте процењена као мала 
и у просторном смислу и по интензитету, с обзиром на то да планиране 
активности не доприносе загађењу ни деградацији простора у мери која 

може значајно утицати на постојећи еколошки капацитет простора. 

С друге стране, побољшања која се могу очекивати реализацијом планских 

поставки имају позитиван ефекат у ширем контексту који превазилази 
локалне оквире и границе плана, поготово у еколошком смислу, али и у 
економском и социјалном смислу. 

На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења 
предложеног плана знатно повољнија у односу на варијанту да се план не 

донесе. 

 

IV.2. Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења 

 
У наставку стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, 

просторних размера, вероватноће и трајања утицаја планских решења на 
животну средину, односно дефинисане циљеве стратешке процене.  

 
Табела. 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 
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У доњој табели приказани су критеријуми за вредновање просторних 

размера могућих утицаја. 

 

Значај утицаја Ознака Опис  

Општински О Могућ утицај на подручју општине 

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 следећој 

табели. 
 

Табела. Скала за процену вероватноће утицаја 

Вероватноћа Ознака Опис 

100% С утицај известан 

више од 50% В утицај вероватан 

мање од 50% M утицај могућ 

 
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 планских решења на циљеве стратешке 

процене врши се евалуација значаја идентификованих утицаја за 
остваривање циљева стратешке процене.  

 
Табела. Планска решења обухваћена проценом утицаја 

Р.бр. Планско решење 

1 Површина за привредне паркове 

2 Површина за мешовите намене 

3 Заштитно зеленило у оквиру привредних паркова 

4 Зелени/комунални коридор 

5 Саобраћајне површине 

6 Водне површине 

7 Водоводна мрежа и објекти 

8 Канализациона мрежа и објекти 

9 Електроенергетска мрежа и објекти 

10 Коришћење ОИЕ 

11 Гасоводна мрежа 

12 Урбанистичке мере заштите 

 
У наставку је извршена мултикритеријумска експертска евалуација 

одабраних планских решења у односу на дефинисане циљеве стратешке 

процене и припадајуће индикаторе. Процена утицаја на животну средину и 
елементе одрживог развоја извршена је и приказана у наредним табелама. 
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Циљеви стратешке процене 
 

Р.бр. Циљеви СПУ 
1 Заштитити воде 

2 
Смањити изложеност становништва штетним 
материјама из ваздуха 

3 
Заштитити шумско и пољопривредно 
земљиште  

4 Смањити контаминацију земљишта 

5 
Заштитити природна добра, биодиверзитет и 
геодиверзитет 

6 Очувати културно наслеђе 

7 Заштита од буке 

8 Заштита од акцидента 

9 Подстицати економски раст 

 
Табела. Процена величине утицаја планских решења   

ПЛАНСКА РЕШЕЊА  
 Циљеви СПУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Површина за привредне паркове -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 +2 

Површина за мешовите намене -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 

Заштитно зеленило у оквиру 
привредних паркова 

0 +1 0 +1 +1 0 0 0 0 

Зелени/комунални коридор 0 +1 0 +1 +1 0 0 0 0 

Саобраћајне површине -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 +1 

Водне површине +1 0 0 0 +1 0 0 0 0 

Водоводна мрежа и објекти 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Канализациона мрежа и објекти +1 0 +1 +1 +1 0 0 0 +1 

Електроенергетска мрежа и објекти 0 +1 0 0 0 0 0 0 +1 

Коришћење ОИЕ +1 +1 +1 +1 0 0 0 0 +1 

Гасоводна мрежа 0 +1 0 0 0 0 0 -1 +1 

Урбанистичке мере заштите +2 +1 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +1 
* - критеријуми према табели 3.1. 

, 

 
Табела. Процена просторних размера утицаја планских решења 

ПЛАНСКА РЕШЕЊА  
 Циљеви СПУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Површина за привредне паркове Л Л Л  Л  Л Л Л 

Површина за мешовите намене Л  Л Л Л Л Л Л Л 

Заштитно зеленило у оквиру 
привредних паркова 

 Л  Л Л     

Зелени/комунални коридор  Л  Л Л     

Саобраћајне површине Л Л  Л  Л Л Л Л 

Водне површине Л    Л     

Водоводна мрежа и објекти         Л 

Канализациона мрежа и објекти Л  Л Л Л    Л 

Електроенергетска мрежа и објекти  Л       Л 

Коришћење ОИЕ Л Л Л Л     Л 

Гасоводна мрежа  Л      Л Л 

Урбанистичке мере заштите Л Л 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 шумско и пољопривредно 
земљиште  

4 Смањити контаминацију земљишта 

5 
Заштитити природна добра, биодиверзитет и 
геодиверзитет 

6 Очувати културно наслеђе 

7 Заштита од буке 

8 Заштита од акцидента 

9 Подстицати економски раст 

 
Табела 3.7. Процена вероватноће утицаја планских решења 

ПЛАНСКА РЕШЕЊА  
 Циљеви СПУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Површина за привредне паркове М М М  М  М М С 

Површина за мешовите намене М  М М М М М М С 

Заштитно зеленило у оквиру 
привредних паркова 

 В  М М     

Зелени/комунални коридор  М  М М     

Саобраћајне површине М М  М  М С М С 

Водне површине М    М     

Водоводна мрежа и објекти         С 

Канализациона мрежа и објекти С  М М М    С 

Електроенергетска мрежа и објекти  В       С 

Коришћење ОИЕ М В М М     М 

Гасоводна мрежа  В      М С 

Урбанистичке мере заштите В М М В М С М В М 
* - критеријуми према табели 3.3. 
 

 

 

Табела. Процена времена трајања утицаја планских решења 

ПЛАНСКА РЕШЕЊА  
 Циљеви СПУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Површина за привредне паркове П П Д  П  П П Д 

Површина за мешовите намене П  Д П П П П П Д 

Заштитно зеленило у оквиру 

привредних паркова 
 П  П П     

Зелени/комунални коридор  П  П П     

Саобраћајне површине П П  П  П П П Д 

Водне површине П    П     

Водоводна мрежа и објекти         Д 

Канализациона мрежа и објекти Д  П П П    Д 

Електроенергетска мрежа и објекти  Д       Д 

Коришћење ОИЕ Д Д Д Д     Д 

Гасоводна мрежа  Д      П Д 

Урбанистичке мере заштите Д Д Д Д Д Д Д Д Д 
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Табела. 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  

Површина за 

привредне 

паркове 

-1/Л/ 

М/П 

-1/Л/ 

М/П 

-1/Л/ 

М/Д 
/ 

-1/Л/ 

 М/П 
/ 

-1/Л/ 

М/П 
-1/Л/ 

 М/П 

+2/Л/ 

 С/Д 

Развој привредних паркова „greenfield“  
карактера неминовно ће довести до заузећа, 
односно пренамене пољопривредних површина 

у грађевинско земљиште и могућих мањих 
негативних утицаја на основне чиниоце 
животне средине. Ови утицаји имају локални 

карактер, а привременог су карактера. Овакви 
утицаји могући су само уколико би се 
привредни паркови реализовали на начин који 

не узима у обзир принципе заштите животне 
средине и примену еколошки напредних грана 
и јединица привреде. То значи да овакве 
утицаје треба имати у виду приликом 
имплементације планских порпозиција. На 
локацији привредног парка не налази се 
културно историјско добро које ће бити под 

утицајем реализације пројекта. Потребна је  
примена превентивних мера заштите дела 

археолошког локалитета ''Настини салаши'' 
који се налазе у окружењу планског подручја. 
С друге стране, извесни су јаки позитивни 
утицаји на социо-економски развој планског 
подручја и његовог непосредног окрушења 

кроз комунално инфратсруктурно опремање 
планског подручја и стварање предуслова за 
економски развој и запошљавање.  

Површина за 

мешовите 

намене 

-1/Л/ 

М/П 
/ 

-1/Л/ 

М/Д 

-1/Л/ 

М/П 

-1/Л/ 

М/П 

-1/Л/ 

М/П 

-1/Л/ 

М/П 
-1/Л/ 

М/П 

+1/Л/ 

С/Д 

Заштитно 

зеленило у 

оквиру 

привредних 

паркова 

/ 
+1/Л/ 

В/П 
/ 

+1/Л/ 

М/П 

+1/Л/ 

М/П 
/ / / / 

Очекују се позитивни утицаји на смањење 

изложености становништва загађеном ваздуху 
који настаје као последица одвијања 
саобраћаја на и у близини локације (директан 
утицај) и на ограничавање просторне 
дисперзије негативних утицаја на околни 
простор (индиректни утицаји). Утицаји су 
локалног карактера.  Комунални коридори ће 

поред тога побољшати квалитет визура и 
утицати на подизање квалитета амбијента. 

Зелени / 

комунални 

коридор 

/ 
+1/Л/ 

М/П 
/ 

+1/Л/ 

М/П 

+1/Л/ 

М/П 
/ / / / 
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Планска решења Ранг утицаја у односу на циљеве СПУ Образложење утицаја 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Саобраћајне 

површине 

-1/Л/ 

М/П 

-1/Л/ 

М/П 
/ 

-1/Л/ 

М/П 
/ 

-1/Л/ 

М/П 

-1/Л/ 

М/П 
-1/Л/ 

С/П 

+1/Л/ 

С/Д 

Планирано решење саобраћајних површина у 
оквиру Сектора 1 надовезује се на предложено 
решење у оквиру Сектора 5 и на планирану 
саобраћајну матрицу у оквиру привредне зоне 
„Аутопут“. У синергији са постојећим 
саобраћајним површинама очекују се мањи 
негативни утицаји на емисију загађујућих 

материја на основне чиниоце животне средине, 
као и на повећање интензитета буке које је 

већ идентификовано извршеним циљним 
мерењима. Позитиван утицај је у контексту 
инфраструктурног опремања као предуслова 
за развој планског подручја и његово 

повезивање са окружењем. Сви утицаји су 
локалног карактера. 

Водне површине 
+1/Л/ 

М/П 
/ / / 

+1/Л/ 

М/П 
/ / / / 

Концепција развоја каналске мреже 
подразумева реализацију планских активности 
на на чин да се заштите водни ресурси и 
природни ресурси. Утицаји су мањи позитивни, 

локалног карактера. 

Водоводна мрежа 

и објекти 
/ / / / / / / / 

+1/Л/ 

С/Д Инфраструктурним комуналним опремањем 
планског подручја оствариће се извесни 
позитивни дугорочни утицаји локалног 
карактера на подизање квалитета простора и 

стварање предуслова за развој. 

Канализациона 

мрежа и објекти 

+1/Л/ 

С/Д 
/ 

+1/Л/ 

М/П 

+1/Л/ 

М/П 

+1/Л/ 

М/П 
/ / / 

+1/Л/ 

С/Д 

Електроенергетска 

мрежа и објекти 
/ 

+1/Л/ 

В/Д 
/ / / / / / 

+1/Л/ 

С/Д 

Коришћење ОИЕ 
+1/Л/ 
М/Д 

+1/Л/ 
В/Д 

+1/Л/ 
М/Д 

+1/Л/ 
М/Д 

/ / / / 
+1/Л/ 

М/Д 

Коришћење расположивих обновљивих 
енергетских ресурса локације позитивно ће 
утицати на већину циљева стратешке процене 

утицаја и чиниоце животне средине.  

Гасоводна мрежа / 
+1/Л/ 

В/Д 
/ / / / / 

-1/Л/ 

М/П 

+1/Л/ 

С/Д 

Приукључење локације на гасоводну мрежу 
позитивно ће утицати на инфраструктуру, али 
повећати опасност у случају акцидента. 

Урбанистичке 

мере заштите 

+2/Л/ 

В/Д 

+1/Л/ 

М/Д 

+2/Л/ 

М/Д 

+2/Л/ 

В/Д 

+2/Л/ 

М/Д 

+3/Л/ 

С/Д 

+1/Л/ 

М/Д 

+2/Л/ 

М/Д 

+1/Л/ 

В/Д 

Очекују се повољне промене у животној 

средини и у односу на све циљеве стратешке 
процене, као резултат примене урбанистичких 
мера заштите.  
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Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог 
развоја може се констатовати да нису идентификовани стратешки значајни 

негативни утицаји планских решења у односу на конкретан простор и његово 
шире окружење. Мањи негативни утицаји које је могуће очекивати 
реализацијом планских решења су ограниченог интензитета и просторних 

размера, што је потврђено кроз вишекритеријумску евалуацију планских 
решења. С друге стране, очекују се значајни позитивни утицаји планских 

решења у односу на циљеве СПУ који у појединим случајевим превазилазе 
просторне оквире предметног плана. Посебан допринос види се такође и у 
односу на социо-економске циљеве СПУ који ће реализацијом предметног 

плана бити значајно изражени.  

Све наведене констатације су очекиване с обзиром на планску концепцију 

која се базира управо на заштити простора и очувању квалитета животне 
средине, укључујући природну средину и културна добра. 

 
 
IV.3. 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 настају као резултат интеракције између бројних мањих утицаја 

постојећих 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.  

Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који 
производе укупни ефекат који је већи од простог збира појединачних 
утицаја.  

Предметном СПУ идентификовани су могући синергетски ефекти на местима 
где се суперпонирају утицаји буке из више извора (саобраћај на постојећој и 

планираној мрежи). Ови утицаји немају стратешки значајан карактер, а 
идентификовани су и у анализи постојећег стања животне средине и у 
мултикритеријумској евалуацији појединачних планских решења. Други 

значајни кумулативни ни синергетски утицаји који могу настати у 
интеракцији планираних и постојећих активности на планском подручју нису 

идентификовани. 

 

IV.4. Опис мера предвиђених за смањење негативних утицаја  

 
 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера 
заштите животне и природне средине и прописа утврђених законском 

регулативом. У том смислу се, на основу анализираног стања животне 
средине на планском подручју и његовој околини и на основу процењених 
могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите. 
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Мере заштите имају за циљ да се утицаји на животну средину сведу у 
границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или 

отклањању сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину. Мере 
заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору што 
је у функцији реализације циљева одрживог развоја.  

Према еколошком оптерећењу из Планa генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I-

XIX), у обухвату предметног Плана детаљне регулације дозвољене су 
активности из категорије А, Б и В привредних предузећа, с тим да никаква 
емисија и имисија полутаната у ваздух, воду и земљиште не сме да се појави 

код привредних објеката и у комплексу привредног парка, изван прописима 
дозвољених вредности које се примењују за стамбене зоне. 

У поступку израде пројектне документације обавеза је инвеститора да се, 
пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу 

објеката наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, 

бр.114/08), обрати надлежном органу за заштиту животне средине,  ради 
одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну 

средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04, 36/09). Кроз процес израде пројектне 
и техничке документације потребно је спровести одговарајућа планска 

решења у циљу заштите животне средине. 

Планом детаљне регулације обезбеђени су општи услови заштите природе и 

животне средине који су, између осталог, дефинисани Решењем о 
утврђивању мера и услова заштите животне средине од стране Секретаријата 
за заштиту животне средине Градске управе града Београда, број 501.2-

135/2016-V-04 од 24.01.2017.године. Утврђеним мерама и условима заштите 
обезбедиће се спречавање, односно смањење утицаја планираних садржаја, 

на чиниоце животне средине, као и непосредну околину.   

Обавеза је корисника објеката на предметном простору да, приликом 
изградње, односно коришћења планираних објеката, предвиди примену и 

увођење технологија и процеса, који испуњавају прописане стандарде 
заштите животне средине, тј. обезбеђују заштиту животне средине (ваздух, 

вода, земљиште, заштита од буке) смањењем, односно отклањањем штетног 
утицаја на животну средину на самом извору загађења.  

На основу анализе стања животне средине, просторних односа планског 

подручја са својим окружењем, планираних активности у планском подручју,  
процењених могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и 

услова надлежних институција, утврђене су мере заштите и уграђене у 
сваком појединачном сектору плана, а додатне мере заштите животне 
средине које је потребно спроводити у току имплементације предметног 

плана наведене су у наставку текста.  

На предметном простору није дозвољено: 
- изградња производних објеката делатности категорија Г и Д; 
- изградња производних објеката категорије В на удаљености мањој од 

100м од границе зоне намењене становању (у случају реализације 
становања као компатибилне намене) 
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- складиштење опасних и отпадних материја, као и отворених складишта 
за посебне токове отпада, секундарне сировине и сл; 

- изградња упојних бунара за одвођење санитарно-фекалних и 
технолошких отпадних вода; 

- упуштање санитарних отпадних вода из објеката, зауљених 
атмосферских вода (са саобраћајних и манипулативних површина) и 
технолошких отпадних вода у Главни канал, односно друге 
мелиорационе канале чија је изградња планирана, без претходног 
пречишћавања до квалитета вода класе II; 

У циљу заштите животне средине предметног простора предвиђено је 
предузимање одређених мера заштите ваздуха: 

- за планиране привредне објекте обавезна је уградња опреме и 
техничко-технолошких решења којима се обезбеђује задовољење 
прописаних граничних вредности емисије загађујућих материја у 
ваздуху; 

- потребно је реализовати План озелењавања чиме ће се унапредити 
микроклиматски и санитарно-хигијенски услови простора, подизањем 
дрвореда дуж саобраћајница и озелењавањем слободних и незастртих 
површина;  

- у случају реализације становања као компатибилне намене, 
предвидети појас заштитног зеленила између привредних и стамбених 
објеката, односно формирање зелених коридора дуж постојећих и 
планираних мелиорационих канала; 

- коришћењем расположивих видова обновљиве енергије за 
загревање/хлађење објеката (нпр. геотермална и др).  

У циљу заштите животне средине предметног простора предвиђено је 
предузимање одређених мера заштите земљишта: 

- изградњом свих саобраћајних и манипулативних површина од 
водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате; 

- привредни субјекти у зони морају да обезбеде простор, услове и 
опрему за сакупљање и привремено чување различитих отпадних 
материја (у складу са карактером отпада и прописаним условима за 
одређене врсте отпада); 

- ако при уређењу терена и извођењу радова дође до удеса на 
грађевинским машинама или транспортним средствима, односно 
изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да одмах 
прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене 
површине; 

У циљу заштите животне средине предметног простора предвиђено је 
предузимање одређених мера заштите вода. Мере заштите вода се могу 
спроводити: 

- потребно је пројектовати сепарациони систем каналисања, 
раздвајајући употребљене воде од атмосферских вода. У том смислу 
планирати изградњу организованог система градске канализације, 
како канализације унутар комплекса, тако и непосредних низводних 
одводника до главних реципијената Батајничког система, који су 
изван границе овог плана; 

- загађене атмосферске воде са манипулативних, саобраћајних и 
паркинг површина, пре упуштања у реципијент, путем одговарајућег 
таложника и сепаратора за нафту и њене деривате пречистити према 
одредбама Закона о водама ("Сл. лист РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16), 
само чисте кишне воде (воде са кровова, надстрешница и сл.) могу се 
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без претходног пречишћавања упуштати у околне зелене површине 
или мелиорационе канале;.  

- Таложнике и сепараторе масти и уља димензионисати на основу 
сливне површине и меродавних падавина, а учесталост чишћења 
сепаратора и одвожење талога из сепаратора одредити током њихове 
експлоатације и организовати искључиво преко овлашћених 
институција. 

- Потребно је придржавати се Одлуке о одвођењу и пречишћавању 
атмосферских и отпадних вода на територији града Београда (''Сл. 
лист града Београда'', бр.12/10). 

- до реализације јавне канализационе мреже, санитарно-фекалне воде 
решавати локално (путем водонепропусних септичких јама, пакет 
постројења за обраду фекалних вода и др.) у оквиру парцеле, блока, 
водећи рачуна да се не угрози квалитет подземне воде, нити воде у 
мелиорационим каналима; 

- садржај материја у ефлуенту, након пречишћавања треба да буде у 
границама максималних количина опасних материја које се не смеју 
прекорачити, а дефинисане су Уредбом о граничним вредностима 
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
("Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Уредбом о 
граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и и роковима за њихово 
достизање ("Службени гласник РС", бр. 24/14) и Уредбом о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама 
и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 50/12); 

- за евентуалне технолошке воде предвидети одговарајући третман у 
складу са наведеним уредбама уз прибављање водних аката, сходно 
Закону о водама ("Сл. лист РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16) до 
прикључења на градски канализациони систем; 

- квалитет пречишћених вода редовно контролисати у складу са 
Законом о водама ("Сл. лист РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16);  

- у случају да се ради обезбеђења алтернативног начина снабдевања 
електричном енергијом предвиђају дизел аграгати и резервоари течног 
горива, зависно од нивоа подземне воде, предвидети изолован 
резервоар са двоструким плаштом у бетонској танквани; 

- изградња планираних објеката и инфраструктуре на сме да угрози 
нормално функционисање и одржавање постојећих водопривредних 
објеката.  

- До реализације мреже комуналне инфраструктуре, реципијент условно 
чистих и свих третираних вода (атмосферских, санитарно-фекалних и 
технолошких) су  постојећи и реконструисани мелиорациони канали и 
планирани Главни канал. 

- Праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у 
реципијент вршити у складу са одредбама Уредбе о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.67/11, 48/12, 1/16) и 
Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање 
квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним 
мерењима („Сл. гласник РС“, бр.33/16). 

У циљу очувања биотопа, као природних вредности у процесу одрживог 
развоја града, сва планска решења треба: 
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- усмерити тако да се у потпуности очувају биотопи од великог значаја 
за очување биодиверзитета и заштиту природе, услуге урбаних 
екосистема, очување и унапређење квалитета животне средине, 
(приказани на Карти биотопа која је саставни део Извештаја о 
стратешкој процени утицаја на животну средину); 

- максимално сачувати биотопе главне групе 5 – Копнене воде и главне 
групе 7 – Пољопривредне површине углавном ван континуално 
изграђеног градског ткива које, у конкретном случају, чине 
мелиорациони канали; 

- за просторе који нису оцењени као вредни биотопи не постоје 
ограничења у процесу планирања, с тим да је неопходно водити 
рачуна да се новом изградњом не угрози опстанак, претходно 
наведених, вредних биотопа.  

Концепт управљања отпадом обезбеђује одговарајући начин поступања са 

отпадним материјама и материјалима насталих у току коришћења објеката и 
активности на комплексу, и то: 

- планирати начине прикупљања и поступања са отпадним материјама, 
односно материјалима и амбалажом, у границама предметног плана, у 
складу са законом којим је уређено управљање отпадом и другим 
важећим прописима из ове области и Локалним планом управљања 
отпадом града Београда 2011-2020 („Сл.лист Града Београда”, 
бр.28/11); обезбедити посебне просторе и довољан број 
контејнера/посуда за прикупљање, привремено складиштење и 
одвожење отпада, на водонепропусним површинама и на начин којим 
се спречава његово расипање.  

Када су у питању зелене површине потребно је:  
- Зеленило формирати у складу са наменом и функцијом простора ради 

поправке микроклиматских услова и амбијенталних вредности;  
- Заштитно зеленило у оквиру привредног парка (Блок 1) дуж аутопута 

Е75 озеленити формирањем травњака и садњом шибља и перена. 
Садња дрвећа, појединачно или у групама, дозвољена је само под 
условом да се не омета прегледност за све учеснике у саобраћају и да 
постоји довољна удаљеност од инфраструктурних водова. У оквиру 
овог појаса није дозвољена изградња објеката нити постављање 
технолошких елемената. 

- пејзажним обликовањем обезбедити биолошко уклапање планираних 
садржаја у пејзаж; 

- У оквиру привредних паркова обезбедити 40% зелених и незастртих 
површина. За специфичне делатности које захтевају велике паркинг 
просторе и велику заузетост парцеле (хипермаркети, велепродаје, 
робно-дистрибутивни центри, филмски студији и слично), проценат 
укупних незастртих слободних и зелених површина може бити мин. 
30% у корист паркинга и саобраћајних површина са водопропусним 
застором и високим зеленилом које покрива крошњама најмање 1/2 
ове површине. Утврдити обавезу израде Пројекта уређења слободних и 
незастртих површина планираних објеката; засену планираних 
паркинг места обезбедити садњом дрворедних садница високих 
лишћара 

- при избору врста за озелењавање одабрати оне са најмањим 
захтевима у односу на услове средине, резистентне на екстремне 
температурне услове, аерозагађења, високу концентрацију соли у 
земљишту и са захтевом за минимално одржавање; 
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- по завршеном извођењу грађевинских радова успоставити биљни 
покривач (култивисати терен) на свим угроженим местима, применом 
одговарајуће флоре и вегетације; 

Остале мере заштите које је потребно предузети у циљу спречавања 
загађивања животне средине су: 

- Уколико се у току радова наиђе на геолошко–палеонтолошка 
документа или минералошко–петролошке објекте, а за које се 
претпоставља да имају својсво природног добра, извођач радова је 
дужан да у року од осам дана обавести министарство надлежно за 
послове заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите 
од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица 

- Очувати и унапредити систем мелиорационих канала на предметном 
простору; 

- Правилним распоредом намена површина/целина унутар привредне 
зоне, обезбедити да бука емитована током функционисања привредних 
објеката не прекорачује прописане граничне вредности у контактним 
зонама других намена 

- Обезбедити испуњење минималних захтева у погледу енергетске 
ефикасности планираних објеката, при њиховом пројектовању, 
изградњи, коришћењу и одржавању, у складу са законом 

- За планиране трафостанице обезбедити додатну заштиту земљишта и 
подземних вода изградњом непропусних танкване за прихват опасних 
материја из трансформатора, као и додатну звучну заштиту, заштиту 
од нејонизујућег зрачења и вибрација, применом одговарајућих 
изолационих материјала. Није дозвољена уградња трансформатора 
који садржи полихлороване бифениле (РСВ). 

- Грађевински и остали отпадни материјал који настане у току извођења 
радова сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и искоришћење 
или одлагање преко овлашћене организације која има дозволу за 
управљање отпадом. 

- Испуњавање минималних захтева у погледу енергетске ефикасности 
планираних објеката при њиховом пројектовању, изградњи, 
коришћењу и одржавању, у складу са законом. 
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V.  СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА 
ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

 
 

 
 

Према члану 16. Закона, Извештај о стратешкој процени садржи разрађене 

смернице за планове или програме на нижим хијерархијским нивоима. Кроз 

смернице се дефинишу потребе за израдом стратешких процена и процена 
утицаја пројеката на животну средину, одређују аспекти заштите животне 

средине и друга питања од значаја за процену утицаја планова и програма 
нижег хијерархијског нивоа.  

 Предметна стратешка процена утицаја је урађена у складу са 
одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину а за 

потребе израде Плана детаљне регулације комплекса ''СИНГИДУНУМ'' – 
сектор 1, градска општина Сурчин. У фази спровођења Плана, на основу 
постављених циљева и индикатора у овом Извештају, може се констатовати 

да планиране активности неће значајније утицати на квалитет елемената 
животне средине. 

Предметни План детаљне регулације представља основ за издавање 
Информације о локацији, Локацијских услова, као и за израду Урбанистичког 

пројекта са елементима парцелације и основ за формирање грађевинских 
парцела јавних и осталих намена у складу са Законом о планирању и 
изградњи.  

У поступку даље разраде планског документа, односно израде 
техничке/пројектне документације, у складу са одредбама Закона о процени 

утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 36/09) обавеза је 
инвеститора да се, за потребе прибављања грађевинске дозволе за изградњу 
планираних садржаја, обрати надлежном Секретаријату за заштиту животне 

средине Града Београда, са захтевом за одлучивање о потреби израде 
процене утицаја на животну средину.  

Надлежни орган ће донети одлуку о потреби израде Процене утицаја на 
животну средину, односно утврдити обим и садржај студије о процени 
утицаја. Садржај студије о Процени утицаја на животну средину прописан је 

чланом 17.Закона о процени утицаја.  
Студија процене утицаја израђује се на нивоу генералног, односно 

идејног пројекта и саставни је део захтева за издавање одобрења за 
изградњу.  

Носилац пројекта не може приступити извођењу пројекта тј. радовима 

без спроведеног поступка процене утицаја и добијене сагласности надлежног 
органа на студију о процени утицаја.  
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VI.  ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА (МОНИТОРИНГ) 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 

 

 
 

  
 

Успостављање система мониторинга је један од задатака како би се 

све предложене мере заштите животне средине могле успешно 
имплементирати у пракси.  

Рeaлизaциja Плaнoм прeдвиђeних aктивнoсти (изградња привредног 
парка и компатибилних намена, саобраћајница, инфраструктурних система и 
др.) oдвиjaће се сукцeсивнo а изгрaдњa нoвих oбjeкaтa може бити фaзнa, па 

се у циљу праћења и очувања квалитета животне средине даје предлог за 
праћење стања животне средине.  

 

Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана садржи, 

према члану 17. Закона о стратешкој процени утицаја, следеће ставке:  
     -  опис циљева плана и програма;  

     -  индикаторе за праћење стања животне средине;  
     -  права и обавезе надлежних органа; и 

     -  поступање у случају појаве акцидентних ситуација.  

 

VI.1. Опис циљева плана и програма 

 
 

Опис циљева стратешке процене утицаја, општих и посебних, 
детаљније је наведен у поглављу III овог Извештаја па ће се више пажње 

посветити циљевима Програма праћења стања животне средине. 

Такође, циљеви израде Плана дефинисани су као: 
 стварање планског основа за развој привредних и компатибилних 

намена у рубном подручју Града у складу са савременим потребама, 
технологијама и условима заштите животне средине; 

 формирање одрживог модела за покретање инвестиционог циклуса 
кроз примену фазних планских и техничких решења у сукцесивном 
опремању земљишта саобраћајном и комуналном инфраструктуром, уз 

максимално коришћење природних ресурса; 
 дефинисање намена површина, правила уређења и грађења у складу 

са ограничењима локације и 
 утврђивање мера заштите животне средине. 

Основни циљ формирања мониторинг система је да се обезбеди, поред 
осталог, правовремено реаговање и упозорење на могуће негативне процесе 
и акцидентне ситуације, као и потпунији увид у стање елемената животне 

средине и утврђивање потреба за предузимање мера заштите у зависности 
од степена угрожености и врсте загађења. Потребно је обезбедити 

континуирано праћење стања квалитета животне средине и активности у 
простору чиме се ствара могућност за њеним рационалним управљањем. 
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VI.2. Индикатори за праћење стања животне средине 

 

 
Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, 

испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине 

које обухвата праћење природних фактора, односно промена стања и 
карактеристика животне средине. 

Имајући у виду просторни обухват плана, постојеће стање квалитета 
животне средине, карактер предвиђених активности и могућа загађења, 
систем мониторинга се, пре свега, односи на следеће показатеље: 

– контролу и праћење квалитета вода на подручју плана, 
– сталну урбанистичко-грађевинску контролу лоцирања и изградње 

објеката. 
 

Законски оквир 

 
Систем праћења стања животне средине успостављен је следећим правним 

актима: 
 Законом о заштити животне средине (''Службени Гласник РС'', 

бр.135/04, 36/09, 72/09 и 43/11);  
 Законом о заштити ваздуха (''Службени Гласник РС'', бр. 36/09) 
 Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у 

ваздуху („Сл. гласник РС” бр. 71/10 и 6/11);  
 Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

(''Службени Гласник РС'', бр. 11/10, 75/10); 
 Законом о водама (''Службени Гласник РС'', бр. 30/10), 
 Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде 

и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11,48/12); 
 Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета 

отпадних вода (''Сл.гласник СРС'', бр. 47/83 и 13/84) 
 Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 

земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање 

(''Сл. гласник РС'', бр. 23/94); 
 Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, 

индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и 
методологији за израду ремедијационих програма (''Сл. гласик РС'', 
бр.88/10); 

 Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у 
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 

достизање („Сл. Гласник РС“, бр.36/09 и 88/10); 
 Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник 

РС“, бр. 36/09 и 88/10); 

 Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 

животној средини (''Сл.гласник РС'', бр.75/10); 
 

Мониторинг систем за контролу квалитета ваздуха 

 
Праћење квалитета ваздуха се остварује системским мерењем концентрација 

загађујућих материја у ваздуху, праћењем и истраживањем утицаја 
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квалитета ваздуха на животну средину и извештавањем о резултатима 
мерења, праћења и истраживања. Законом о заштити ваздуха (Службени 

гласник РС, бр. 36/09) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха (Службени Гласник РС, бр. 11/10, 75/10), дате су 
смернице истраживања, праћења и утврђивања општег стања загађености 

ваздуха у насељеним местима и ненасељеним подручјима. На основу 
обављених анализа утврђује се стање и трендови на основу којих се 

предузимају одговарајуће мере заштите ваздуха.  

Сагледавајући постојеће стање животне средине и карактер планираних 
објеката у оквиру ''Сектора 1'' обрађивачи Извештаја о стратешкој процени 

утицаја су мишљења да нема потребе успоставити систем мониторинга 
квалитета ваздуха на комплексу предметног Плана.   

 

Мониторинг систем за контролу квалитета вода 

 
Предузећа која имају уређаје за пречишћавање отпадних вода и мерне 
уређаје, дужна су да ове уређаје одржавају у исправном стању, обезбеде 

њихово редовно функционисање и воде дневник рада уређаја за 
пречишћавање вода. Уколико испуштају отпадне воде у пријемнике и јавну 

канализацију, потребно је да обезбеде испитивање квалитета воде које 
испуштају и њихов утицај на пријемник и то преко овлашћених организација 
за вршење ових испитивања. 

Садржај материја у реципијенту, након пречишћавања треба да буде у 
границама максималних количина опасних материја које се не смеју 

прекорачити, а дефинисане су Уредбом о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник 
РС", бр.67/11, 48/12), Уредбом о граничним вредностима приоритетних и 

приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и 
роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр.35/11), којом је 

дефинисано да ће се до истека преиспитаног рока примењивати максималне 
количине опасних материја у водама прописане Правилником о опасним 
материјама у водама ("Сл. гласник РС", бр.31/82), као и Уредбом о 

граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр.50/12) и 

Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Сл. 
гласник РС", бр.74/11).  

Обрађивачи Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину 
предлажу да се два пута годишње врши узимање узорака и испитивање 

квалитета отпадних вода након њиховог третмана а пре упуштања у 
реципијент и најмање једанпут годишње врши узимање узорака Главног 
канала. 

Праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у реципијент 
врши се у складу са одредбама Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/10, 

93/12, 101/16), Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, 
бр.67/11, 48/12, 1/16) и Правилника о начину и условима за мерење 

количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о 
извршеним мерењима („Сл. гласник РС“, бр.33/16).  
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Мониторинг систем за контролу квалитета земљишта 

 
У циљу утврђивања количина опасних и штетних материја у земљишту врши 
се испитивање у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних 

и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама за 
њихово испитивање. Испитивања опасних и штетних материја обавља 

организација која има овлашћење за обављање ове делатности.  

Сагледавајући постојеће стање квалитета земљишта и карактер планираних 
објеката у оквиру ''Сектора 1'' обрађивачи Извештаја о стратешкој процени 

утицаја су мишљења да нема потребе успоставити систем мониторинга 
квалитета земљишта на комплексу предметног Плана.   

 

Управљање отпадним, опасним и штетним материјама 

 
Према Закону о заштити животне средине, заштита од отпадних и опасних 
материја врши се прописивањем начина поступања са појединим отпацима 

који имају својства опасних материја и прописивањем начина вођења 
евиденције о врстама и количинама опасних материја у производњи, 

употреби, превозу, промету, складиштењу и одлагању.  

Мониторинг контроле генерисања и количине отпада дефинисан је Законом о 
управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', бр.36/09 и 88/10), Законом о 

амбалажи и амбалажном отпаду (''Сл. гласник РС'', бр.36/09), Правилником о 
условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина 

(''Сл. гласник РС'', бр.55/01) и Правилником о начину поступања са отпацима 
који имају својство опасних материја (''Сл. гласник РС'', бр.12/95).  

У предузећима у којима се производи, превози, ставља у промет, користи, 

прерађује, складишти или која одлажу опасне материје, морају се 
предузимати следеће активности, односно, она су дужна да: 

– воде евиденцију о врстама и количинама опасних материја; 
– израде план заштите од удеса;  
– спроводе превентивне и друге мере управљања ризиком од удеса 

из плана заштите од удеса; и 
– израде извештај о стању сигурности који је доступан јавности и да 

најмање сваких пет година, као и у случају промена у раду 
постројења или обављању активности, врше ревизију извештаја о 
стању сигурности. 

 

Мониторинг буке 

 
Ниво буке у животној средини се контролише системским мерењем буке које 
обезбеђује Град. Мерење буке могу да обављају овлашћене стручне 

организације у складу са Законом о заштити од буке у животној средини 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10). Обрађивачи Извештаја о 

стратешкој процени утицаја су мишљења да нема потребе за успостављањем 
система мониторинга нивоа буке на комплексу предметног Плана.    
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VI.3. Права и обавезе надлежних органа 

 

 
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС” бр.135/04 и 88/10), обавезе надлежних органа су:  

 Орган надлежан за припрему Плана обезбеђује учешће 
заинтересованих органа и организација и јавности у поступку 

прибављања сагласности на Извештај о стратешкој процени 
утицаја;  

 Орган надлежан за припрему Плана израђује извештај о учешћу 

заинтересованих органа и организација и јавности који садржи сва 
затражена мишљења, као и мишљења изјављена у току јавног 

увида и јавне расправе о Плану и Извештају о стратешкој процени 
утицаја;  

 Орган надлежан за припрему плана и програма доставља органу 
надлежном за послове заштите животне средине захтев за оцену и 
сагласност на извештај о стратешкој процени са извештајем о 

учешћу заинтересованих органа и организација и јавности;  
 Орган надлежан за послове заштите животне средине врши оцену 

Извештаја о стратешкој процени на основу критеријума садржаних 
у Прилогу II Закона о стратешкој процени утицаја и даје сагласност 
или одбија захтев за давање сагласности;  

 Орган надлежан за припрему Плана не може упутити План у даљу 
процедуру усвајања без сагласности на Извештај о стратешкој 

процени од органа надлежног за послове заштите животне средине;  

Када су у питању прaвa и oбaвeзе рeпубличких oргaнa и oргaнa лoкaлнe 
зajeдницe зaдужeних зa зaштиту живoтнe срeдинe то је jaснo дeфинисaно у 

Зaкoну o зaштити живoтнe срeдинe („Сл.глaсник РС“, бр.135/05, 36/09, 72/09 
и 43/11) у члaнoвима 69-78., a дeo прaвa и oбaвeзa прoистичe из 

мeђунaрoдних кoнвeнциja и угoвoрa чиjи смo пoтписници, кojи су у 
кoнкрeтнoм случajу ирeлeвaнтни, oбзирoм нa сaдржaj и oбухвaт Плaнa 
дeтaљнe рeгулaциje. 

Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге 
организације дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, 

обавештавају јавност о стању животне средине, односно о појавама које се 
прате у оквиру мониторинга, као и мерама упозорења или развоју загађења 
која могу представљати опасност за живот и здравље људи, у складу са 

Законом о заштити животне средине и другим прописима. Такође, јавност 
има право приступа прописаним регистрима или евиденцијама које садрже 

информације и податке у складу са овим законом. 
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VII.  ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ  
У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ТЕШКОЋЕ 

ПРИЛИКОМ ЊЕНЕ ИЗРАДЕ 
 

 
 

 
 

 
 

Стратешка процена утицаја на животну средину ради се са циљем 

обезбеђивања заштите животне средине интегрисањем основних начела 
заштите у поступак припреме, израде и доношења Плана. Главни задатак 

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 уважавајући принципе одрживог 

развоја. Интегрисањем поступка стратешке процене утицаја у процес 
припреме, израде и доношења Плана омогућава се ефикаснија 

инструментализација стратешке процене утицаја на животну средину у 
урбанистичком планирању. 

Стратешка процена је добила на значају доношењем EU Directive 

2001/42/EC о процени еколошких ефеката планова и програма, а код нас 
доношењем Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.  

У досадашњој пракси стратешке процене планова присутна су два 
приступа: 

 (1) технички: који представља проширење методологије процене утицаја 
пројеката на планове где није проблем применити принципе за ЕIА, 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 и економска питања, 

 због комплексности структура и процеса, као и кумулативних и 
синергетских ефеката у планском подручју нису примењиве 

софистициране 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 изазвала 
имплементација плана и изабраних варијанти. Матрице се формирају 
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успостављањем односа између циљева плана, планских решења и циљева 
стратешке процене са одговарајућим индикаторима. 

Овде је примењена методологија процене која је код нас развијана и 
допуњавана у последњих неколико година и која је углавном у сагласности 
са новијим приступима и упутствима за израду стратешке процене у 

Европској Унији.  
 

Процедура и методологија израде извештаја о СПУ  

 

Приликом израде стратешке процене утицаја на животну средину за 

предметни план, примењен је модел мултикритеријумске квалитативне 
експертске евалуације планских решења у односу на дефинисане посебне 

циљеве стратешке процене и припадајуће индикаторе одрживог развоја. 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.  
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У смислу општих методолошких начела, стратешка процена утицаја је 
урађена тако што су претходно идентификовани: полазни програмски 

елементи, полазне основе и постојеће стање животне средине. Битан део 
истраживања посвећен је: 

 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 

смернице за спровођење плана и имплементацију, тј. за утврђивање 
еколошке валоризације простора за даљи развој, 

 дефинисању мера заштите животне средине. 

Садржај стратешке процене утицаја на животну средину дефинисан је  

Законом о стратешкој процени утицаја, а специфичности конкретног плана  
условили су да се садржај у одређеној мери модификује и прилагоди 
основним карактеристикама Плана, али да обухвати све потребне сегменте 

дефинисане Законом. 

 

 

VII.1. Тешкоће приликом израде стратешке процене утицаја 
 
 

У процесу израде стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације 
комплекса ''СИНГИДУНУМ'' – сектор 1, градска општина Сурчин, нису уочене 

битне тешкоће које би утицале на ток и поступак процене утицаја планских 
решења на животну средину. Оцена стања животне средине извршена је на 
основу мерења које је, за потребе израде Извештаја, урадило привредно 

друштво за хемију, биотехнологију и консалтинг ''ИНСТИТУТ МОЛ'' д.о.о. из 
Београда и РУДАРСКИ ИНСТИТУТ Београд д.о.о. Током израде Нацрта Плана 

детаљне регулације више пута је мењан концепт решења која се односе на 
саобраћајнице унутар комплекса и саобраћајни прикључак, а што није 
значајније утицало на дефинисање Извештаја о стратешкој процени утицаја.   
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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. 

Због значаја пројекта, односно могућих утицаја 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.  

Учешће надлежних органа и организација обезбеђује се писаним путем 
и путем презентација и консултација у свим фазама израде и разматрања 

стратешке процене. Учешће заинтересоване јавности обезбеђује се путем 
средстава јавног информисања у оквиру јавног излагања Плана. 
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Што се тиче начина на који су питања животне средине укључена у 
План, у Стратешкој процени је истакнуто да су израда Плана и Стратешке 

процене текли упоредо, чиме се створила могућност да се циљеви СПУ 
укључе у најранију фазу дефинисања планских концепција по секторима 
плана чиме 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.  ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 
 
 

 
 

Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину предметног плана је био сагледавање могућих значајних утицаја 
планских решења на квалитет животне средине и прописивање 

одговарајућих мера за смањење негативних утицаја, односно довођење у 
прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском регулативом. Да би се 

постављени циљ могао остварити, потребно је било сагледати постојеће 
стање животне средине и Планом предвиђена планска решења. 

Заштита животне средине разматрана је у оквиру планског документа 

али и у склопу Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину. 
Примењена методологија је описана у претходном поглављу и сагласна је са 

претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину којим се дефинише садржина Извештаја. 

На основу евалуације значаја утицаја планских решења закључено је  
да имплементација плана не производи стратешки значајне негативне 
утицаје на животну средину на планском подручју.  

Идентификација стратешки значајних утицаја планских решења на 
животну средину је ирелевантна с обзиром да је вишекритеријумска 

евалуација планских решења у односу на циљеве стратешке процене 
показала да се ради искључиво о утицајима локалног карактера. Ови утицаји 
немају стратешки значајну величину нити просторну размеру. 

Мањи негативни и позитивни утицаји које је могуће очекивати 
реализацијом планских решења су ограниченог интензитета. Међутим, да би 

се овакви негативни утицаји свели у оквире који неће оптеретити капацитет 
простора, потребно је спроводити мере за спречавање и ограничавање 
негативних утицаја плана на животну средину који су дефинисани у 

посебном делу стратешке процене. 

Имајући у виду постојеће и планирано коришћење земљишта и 

карактер планираних намена, како на самом планском подручју, тако и у 
његовом ширем просторном обухвату, може се закључити да се на самом 
планском подручју не очекују кумулативни и синергетски ефекти.  

Како се ради о типичној ''greenfield'' инвестицији, усвајањем овог 
Плана створиће се плански основ за развој привредних и компатибилних 

намена у рубном подручју Града у складу са савременим потребама, 
технологијама и условима заштите животне средине.  
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