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УВОД 
 
Стратешка процена утицаја на животну средину (удаљем тексту: Стратешка процена) је средство 
којим се обезбеђује одговарајућазаштита животне средине у току припреме докумената којима се 
усмерава и планираразвој – планова, програма, стратегија итд. Стратешка процена треба да 
обезбедисагледавање развојних докумената са аспекта заштите и да предложи решења и 
мерекојима ће заштита животне средине бити остварена на оптималан и рационалан начин. 
Члан 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (у даљем тексту Закон) о 
стратешкој процени утицаја на животну средину,  прописује израду стратешке процене за 
различите врсте секторскихразвојних докумената, укључујући документе у области просторног 
планирања. 
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за израду секторскогразвојног 
документа (плана или програма), по прибављеном мишљењу органанадлежног за заштиту 
животне средине и других заинтересованих органа иорганизација, како је прописано чланом 9. 
Закона. Ова одлука је саставни део одлуке оизради развојног документа и објављује се у 
одговарајућем службеном гласилу,односно „Службеном гласнику Републике Србије”. Законом је 
прописан садржај свакогдела стратешке процене, док је садржај извештаја о стратешкој процени 
прописан 
чланом 12. Закона. 
Применом Стратешке процене утицаја у планирању, отвара се простор засагледавање насталих 
промена у простору и уважавање потреба предметне средине. 
Планирање подразумева развој, а стратегија одрживог развоја захтева заштитуживотне средине. 
Ако Пројектна анализа није била у могућности да усмерава развојуслед њене ограничене улоге у 
планирању, примена Стратешке анализе би требало даомогући постављање једног новог система 
вредности, уз уважавање сазнања онарушеном природном систему. Стратешка анализа 
интегрише социјално–економскеи био–физичке сегменте животне средине, повезује, анализира и 
процењује 
активности различитих интересних сфера и усмерава политику, план или програм карешењима 
која су, пре свега од интереса за животну средину. 
Чланом 3. став 1. тачка 3) дефинише да: ,,извештај о стратешкој процени подразумева део 
документације која се прилаже уз план илипрограм и садржи идентификацију, опис и процену 
могућих значајних утицаја на животну срединузбог реализације плана и програма, као и варијанте 
разматране и усвојене на основу циљева ипросторног обухвата плана и програма''. 
 
Чланом 8. Закона прописан је поступак спровођења стратешке процене којиобухвата три дела: 
1. Доношење одлуке о изради стратешке процене 
2. Израду извештаја о стратешкој процени 
3. Одлучивање о давању сагласности на извештај о стратешкој процени, узучешће 
заинтересованих органа и организација и јавности. 
 
Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују ипроцењују могући 
значајни утицаји на животну средину до којих може доћиимплементацијом плана и програма и 
одређују мере за смањење негативнихутицаја на животну средину. 
 
Заједно са Одлуком о изради стратешке процене и документацијом о учешћу јавности и о 
давању сагласности на извештај о стратешкој процени, предметни извештаја о стратешкој 



 

 

 

процени чини Стратешку процену  вредновања,  утицаја и имплементације ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНОГ ПАРКА У КО Доња Драгуша, на животну средину. 

САДРЖАЈ 

       ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

       Решење Агенције за привредне регистре  

       Решење о одређивању стручног тима 

      Лиценца одговорног урбанисте- руководиоца  израде  

 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ..................................................................................................................1 

1.1     Правни и плански основ....................................................................................................3 

1.2.    Разлози за израду стратешке процене.............................................................................4 

       1.3.    Кратак преглед садржаја и циљева Плана.......................................................................5 

       1.4.    О соларним електранама...................................................................................................6 

       1.4.1. Соларни паркови и животна средина...............................................................................7 

       1.5.    Однос са другим плановима и стратегијама....................................................................9 

       1.5.1. Просторни план Републике Србије...................................................................................9 

       1.5.2.  Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног  

                   Округа................................................................................................................................9  

       1.5.3.  Просторни план општине Блаце.....................................................................................10 

       1.5.4. Стратегија развоја енергетике републике Србије до 2015. Године............................. 12 

         1.6.   Резултати претходних консултација са заинтересованим органимаи организацијама  

                  битних за стратешку процену..........................................................................................12 

1.7.    Разматрана питања заштите животне средине у Плану................................................13 

1.8.    Приказ варијантних решења која се односе на заштиту животне средине у  

           плану.................................................................................................................................14 

1.9.    Разлози за изостављање појединих питања и проблема   из стратешке      

           процене.............................................................................................................................15 

 

2.       ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ..............................................15 

2.1.    Природни услови.............................................................................................................15 

2.1.1. Географски положај.........................................................................................................15 

2.1.2. Геоморфолошке карактеристике подручја....................................................................15 

2.1.3. Геолошке карактеристике...............................................................................................16 

       2.1.4. Педолошке карактеристике............................................................................................17 

2.1.5. Сеизмичност.....................................................................................................................17 

2.1.6. Климатске карактеристике..............................................................................................17 

2.1.7. Хидрографске, хидролошке и хидрогеолошке карактеристике...................................18 

2.2.    Флора и фауна...................................................................................................................19 

2.3.    Заштићена природна добра.............................................................................................20 

2.4.    Могући утицаји на животну средину...............................................................................21 



 

 

 

 

 

3.  ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ПРОБЛЕМИ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ             

        ПРОЦЕНЕ..................................................................................................................22 

3.1.  Методологија за израду стратешке процене...............................................................22 

        3.2.  Тешкоће при изради Стратешке процене....................................................................23 

4.    ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА.................................................24 

4.1   Општи и посебни циљеви..............................................................................................24 

4.2.  Избор индикатора..........................................................................................................26 

5.     ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ...................................29 

5.1.  Приказ процењених утицаја варијантних решења......................................................29 

5.2.  Разлози за избор повољнијег варијантног решења....................................................31 

5.3.  Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења...............................31 

5.4.  Резиме утицаја планских решења.................................................................................33 

5.5.  Кумулативни и синергетски ефекти..............................................................................36 

6.     ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ  УТИЦАЈА...........................37 

6.1. Мере у току изградње.....................................................................................................37 

6.2. Мере током рада.............................................................................................................38 

6.3. Мере након престанка коришћења...............................................................................39 

7.    СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ................................................................40 

8.    ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ 

       СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА (МОНИТОРИНГ)..........................................................................40 

 

9. НАЧИН УЧЕШЋА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА И ЈАВНОСТИ У ПОСТУПКУ 

ИЗРАДЕ И РАЗМАТРАЊА СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ..................................................................41 

10. ЗАКЉУЧЦИ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ТОКОМ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА...41 

 

       ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

       ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

       ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА 

            ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

На основу члана  10. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(“Сл. глaсник РС”, бр. 135/04 и 88/2010) и члана 36. и 38.  Закона о планирању 

и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 

121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 132/14 и 145/14), 

доносим 

РЕШЕЊЕ 

 

о одређивању стручног тима за израдуИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

СОЛАРНОГ ПАРКА У КО Доња Драгуша 

 

За стручни тим одређује се: 

Драгана Ђорђевић дипл.инж.арх., Бр. Лиценце 200 0017 03 

одговорни руководиоц – одговорни урбаниста 

 

Стефана Спасојевића, дипл.инж.арх. 

сарадник 

 

Биљана Делчев, дипл.инж.техн. 

стручни консултант 

Биро за пројектовање ПЛАН ДД 

Прокупље 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНОГ ПАРКА У КО Доња Драгуша 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ СОЛАРНОГ ПАРКА У КО ДОЊА ДРАГУША 

 

1 

 

 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Стратешка процена утицаја на животну средину (СПУ) јесте вредновање потенцијално значајних 

утицаја планова и програма на животну средину и одређивање мера превенције, минимизације, 

ублажавања, ремедијације или компензације штетних утицаја на животну средину и здравље 

људи. Применом СПУ у планирању, отвара се простор за сагледавање насталих промена у 

простору и уважавање потреба предметне средине. У оквиру ње се све планом предвиђене 

активности критички разматрају са становишта утицаја на животну средину, након чега се доноси 

одлука да ли ће се приступити реализацији плана и под којим условима, или ће се одустати од 

планираних активности. 

Планирање подразумева развој, а стратегија одрживог развоја захтева заштиту животне средине. 

У том контексту, стратешка процена утицаја представља незаобилазани инструмент који је у 

функцији реализације циљева одрживог развоја. 

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

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

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

помаже да се приликом доношења одлука у просторном планирању интегришу циљеви и 

принципи одрживог развоја, уважавајући при томе потребу да се избегну или ограниче негативни 

утицаји на животну средину, на здравље и друштвено-економски статус становништва. Значај СПУ 

огледа се у томе што: 

- укључује аспект одрживог развоја бавећи се узроцима еколошких проблема на њиховом 

извору, 

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

кумулативни и социјални ефекти, 

- помаже да се провери повољност различитих варијанти развојних концепата, 

- избегава ограничења која се појављују када се врши процена утицаја на животну средину 

већ дефинисаног пројекта. 

- обезбећује локациону компатибилност планираних решења са аспекта животне средине, 

- утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја конкретних пројеката, укључујући и 

претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније истраживање, 

итд. 

На основу Уговора закљученог између Компаније DD Global Ltd Ниш, (Наручилац) и Бироа за 

пројектовање ''План ДД'' Прокупље, (Извршилац), задатак Извршиоца је да за потребе Наручиоца 

уради Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за 

изградњу соларног парка у КО Доња Драгуша (у даљем тескту: План) на локацији Доња Драгуша у 

општини Блаце. 

Препознавши значај заштите пре свега значајних природних добара који могу бити захваћени 

утицајем пројекта, Скупштина Општине Блаце је, Одлуком о изради Плана детаљне регулације за 

изградњу соларног парка у КО Доња Драгуша у општини Блаце (''Службени лист општине Блаце'', 
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број 1/2016, од 26.01.2016. године), у члану 14. обавезала инвеститора да приступи изради 

стратешке процене утицаја на животну средину за предметни план.  

Правни основ за доношење овакве одлуке је Законо стратешкој процени утицаја на животну 

средину (''Сл.гласник РС'', број 135/04 и 88/2010). 

С тим у вези, инвеститор је за потребе Плана приступио изради Извештаја о стратешкој процени 

утицаја на животну средину. 

 

Применом Стратешке процене утицаја у планирању, отвара се простор за сагледавање насталих 

промена у простору и уважавање потреба предметне средине. 

Ако Пројектна анализа није била у могућности да усмерава разво јуслед њене ограничене улоге у 

планирању, примена Стратешке анализе би требало да омогући постављање једног новог система 

вредности, уз уважавање сазнања о нарушеном природном систему. Стратешка анализа 

интегрише социјално–економскеи био–физичке сегменте животне средине, повезује, анализира и 

процењује активности различитих интересних сфера и усмерава политику, план или програм ка 

решењима која су, пре свега од интереса за животну средину. 

Чланом 8. Закона прописан је поступак спровођења стратешке процене који обухвата три дела: 

1.     Доношење одлуке о изради стратешке процене 

2.     Израду извештаја о стратешкој процени 

3. Одлучивање о давању сагласности на извештај о стратешкој процени, уз учешће 

заинтересованих органа и организација и јавности. 

 

Садржај извештаја о стратешкој процени обухвата нарочито: 

1. полазне основе стратешке процене; 

2. опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора; 

3. процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на 

животну средину; 

4. смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја 

пројеката на животну средину; 

5. програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и програма (мониторинг); 

6. приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене; 

7. приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и програма са 

аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине 

укључена у план или програм; 

8. закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене на 

начин разумљив јавности; 

9. друге податке од значаја за стратешку процену. 

Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући 

значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и програма 

и одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину. 
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1.1 Правни и плански основ 

Стратешка процена утицаја на животну средину уводи се у нашу праксу израде планова Законом о 

заштити животне средине (Службени гласник РС број 135/2004). Премачлану 35. овог закона 

"Стратешка процена утицаја на животну средину врши се за планове, програме и основе у области 

просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, енергетике, индустрије, 

саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама и других области и саставни је део плана, 

односно програма или основе". СПУ мора бити усклађена са другим проценама утицаја на 

животну средину,као и са плановима и програмима заштите животне средине и врши се у складу 

са поступком прописаним посебним законом, тј. "Законом о стратешкој процени утицаја на 

животну средину” (Службени гласник РС бр. 135/2004 и 88/2010). 

 

Правни основ за израду Извештаја о стратешкој процени су: 

• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'' бр.135/04 и 88/2010), 

• Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09,36/09, 72/09 и 

43/11-УС) 

• Закон о заштити природе („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 36/09, 88/2010, 91/2010 –исп. и 

14/2016) 

• Закон о планирању и изградњу („Сл. гласник Републике Србије“ бр.72/09, 81/09-исправке, 64/10- 

одлука УС,  24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС,  50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 

и 145/2014 ), 

• Одлука о утврђивању Стратегије развоја енергетике републике Србије до 2015.године („Сл. 

гласник Републике Србије“ бр. 44/05); 

• Одлука о приступању изради СПУ, коју је донео надлежни орган Општине Блаце (''Службени лист 

општине Блаце'', број 1/2016.године). 

Плански основ за израду и доношење Плана и СПУ чине: 

• Просторни план Општине Блаце и Стратешка процена утицаја на животну средину за Просторни 

план Општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ бр.04/2011) 

• Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа 

(„Службени лист општине Блаце“ бр.01/2013) 

 

Кључни прописи, конвенције и директиве од значаја за планску проблематику са становишта 

заштите животне средине у ЕУ: 

- Кјото протокол, ступио на снагу 16.02.2005. године, када га је потписало 184 земље, међу којима 

и РС, 

- SEA директива – Директива 2001/42/ЕC, 

- Директива о EIA – Директива Савета 85/337/ЕЕС, 

- ESPOO конвенција - Процена утицаја у прекограничном контексту, Директива о еколошкој 

одговорности – Директива 2004/35/ЕС, 

- Директива о птицама – Директива Савета 79/409/ЕЕCS, 

- Директива о стаништима – Директива Савета 92/43/ЕЕС, 
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- Оквирна директива о водама (WFD) – Директива 2000/60/ЕС, 

- Оквирна директива о земљишту – 2004/35/ЕС, 

- Директиве од значаја за подстицај енергетске ефикасности. 

- При изради Просторног плана и Стратешке процене утицаја, у њега су инкорпориране смернице 

и стратешка опредељења следећих националних стратегија: 

- Стратегијa регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године ("Службени 

гласник РС", број 21/07); 

- Национална стратегија одрживог развоја (''Службени гласник РС'', број 57/08); 

- Стратегијa развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 2015. године ("Службени гласник РС", број 4/08); 

- Стратегија развоја туризма Републике Србије ("Службени гласник РС", број 91/06); 

- Стратегија развоја телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 2010. године ("Службени 

гласник РС", бр. 99/06 и 4/09); 

- Стратегија развоја шумарства Републике Србије ("Службени гласник РС", број 59/06); 

- Стратегија развоја пољопривреде Србије ("Службени гласник РС", број 78/05); 

- Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године ("Службени гласник РС", број 

44/05); 

- Програм остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015.године за период 

од 2007. до 2012. године ("Службени гласник РС", бр. 17/07, 73/07 и 99/09); 

- Национална стратегија управљања отпадом 2010-2019. године (''Службени гласник РС'', број 

29/10); 

- Водопривредна основа Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 11/02); 

- Национална стратегија привредног развоја Републике Србије од 2006. до 2012. године; 

 

1.2. Разлози за израду стратешке процене 

Планска решења, садржај и начин израде Плана усклађени су са одредбама Закона опланирању и 

изградњи, Закона о Просторном плану Републике Србије ("Службенигласник РС", број 13/96), 

Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр.135/04, чланови 34. и 35.), Просторним 

планом општине Блаце, као и другим нормативним актима. 

План је заснован на: 

- стратешким смерницама и решењима Просторног плана Републике Србије, 

- Просторном плану општине Блаце, 

- Стратегији развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, 

-  резултатима научних истраживања и студија која се односе на планиранунамену, 

- студијској и документационој грађи формираној у току израде Плана. 

Стратешка процена утицаја планова на животну средину ради се у циљу обезбеђивања заштите 

животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите 

животне средине у поступак припреме и усвајања планова. Израда СПУ обухвата «припрему 

извештаја о стању животне средине, спровођење поступка консултација, усвајање извештаја и 

резултата консултација у поступку одлучивања и доношења или усвајања одређених планова и 

програма, као и пружање информација и података о донетој одлуци (Закон о СПУ). 
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Према члану 6. Закона, критеријуми за утврђивање могућности значајних утицаја на животну 

средину планова и доношење одлуке о изради стратешке процене садржани су Прилогу I, Закона 

о СПУ. Ови критеријуми заснивају се на: (1) Карактеристикама плана и (2) Карактеристикама 

утицаја.  

За доношење одлуке о изради и обухвату СПУ, уз примену осталих критеријума, посебно је важна 

идентификација проблема заштите животне средине планског подручја и могућност утицаја плана 

на њене основне чиниоце. 

Применом критеријума за утврђивање могућности значајних утицаја на животнусредину, Извештај 

о стратешкој процени утицаја као кључне питања и проблеме животне средине при изради 

стратешке процене за предметни План, издваја: 

- утицај на природне вредности, 

- буку, 

- утицај на пејзажне карактеристике. 

 

1.3. Кратак преглед садржаја и циљева Плана 

Садржај плана усклађен је са законском регулативом а његова основна структура је: 

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО  

Општи део  

Плански део: 

Правила уређења 

Концепција уређења и подела на урбанистичке целине 

Детаљна намена површина и објеката са билансом површина 

Парцела и и опис локација за јавне површине  

Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге 

инфраструктуре и услови за њихово прикључење  

Инфраструктура (саобраћајна, хидротехничка  и електроенергетска и телекомуникације)  

Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката  

Услови за уређење зелених површина 

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање 

локацијских услова и грађевинске дозволе  

Услови и мере заштите (природних добара и непокретних културних добара, заштите природног и 

културног наслеђа, животне средине и здравља људи,  унапређења животне средине, мере 

заштите од елементарних и других већих непогода и просторно плански услови за одбрану) 

Услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом 

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

урбанистичког пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса  

Правила грађења 

Врста и намена објеката који се могу градити  

Услови за формирање грађевинске парцеле  

Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености грађевинске парцеле  
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Највећа дозвољена висина и спратност објеката 

Услови за изградњу других објеката на парцели  

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркинг возила  

Правила градње за електроенергетске објекте и инфраструктуру  

Услови ограђивања парцеле  

Смернице за спровођење плана 

Завршне одредбе 

ГРАФИЧКИ ДЕО 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

 

Реализацијом програмских поставки кроз планска решења би требало да буду остварени и 

следећи циљеви: 

- да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке погодности, 

морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна опремљеност локације) створе 

плански и правни предуслови за изградњу соларног парка (систем за производњу електричне 

енергије уз енергије сунца). 

- дефинише систем преноса, начин и техничке карактеристике прикључења на електро-енергетски 

систем Србије, 

- дефинишу утицаји планираног система на животну средину, насељена места у ближем и даљем 

окружењу, постојећу путну и укупну инфраструктуру. 

 

1.4. О соларним електранама 

Соларна електрана се састоји од низа фотоелектричних панела (модула) чија је основна сврха 

конвертовање сунчеве енергије (фотона) у електричну енергију. Електрична енергија 

нисконапонског реда, добијена из повезаних модула, преноси се кабловима до инверторских 

тачака (станица) где се врши подизање напона и прилагођавање техничким условима како би се 

соларна електрана прикључила на електроенергетску мрежу. Модули се постављају на металну 

подконструкцију која их носи, док се каблови воде испод и/или изнад земље, што се ближе 

рашава пројектном документацијом, у складу са техничким прописима. 

Фотонапонски генератор је део фотонапонског система који директно врши претварање сунчевих 

зрака у једносмерну струју, а сатоји се од међусобно повезаних фотонапонски модула. За 

претварања сунчане енергије у електричну енергију користе се високоефективни модули од 

поликристалног силицијума са једносмерним (DC) напоном. Цео фотонапонски систем соларне 

фотонапонске електране је укупне снаге приближно 20 MW. Фотонапонски поликристални 

соларни панели су доказани у пракси са свим експлоатационим карактеристикама, гаранцијама и 

практичним применама, што доказује квалитет истих. 

Инвертори су делови фотонапонског система који претварају једносмерну струју у наизменичну. 

Добивени једносмерни (DC) напон са фотонапонских модула претвара се у наизменични (AC) 

напон 400/230V преко посебних трофазних инвертора који одговарају стандарду VDE 126-01. Цео 

систем соларне фотонапонске електране састоји се од мреже инвертора. Инвертори су уређаји 

који прате параметре електричне мреже, а у случају грешака у систему аутоматски прекидају 
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превтарање (DC/AC) напона. Инвертори се испоручују комплетни са заштитом од пренапона. 

Одабрани инвертори су трофазни, што гарантује максимално симетрично оптерећење по фази. 

Приликом осветљавања фотонапонских модула из светлости видног спектра генерише се 

једносмерни напон, који се предаје на улазном делу фотонапонског инвертора. За добијање 

оптималног коефицијента корисног дејства, улазни једносмерни напон треба да је у дозвољеним 

границама, које се постижу међусобним повезивањем фотонапонских модула у такозваним 

паралелним плочама (стринговима), чиме се генерише напон. Посебне паралелне плоче повезују 

се на улазном делу инвертора све до постизања пуне снаге инвертора. За смањење укупне 

индуктивности и повећање заштите од спољашњих индуктивних напона, који се могу добити 

директним или индиректним ударом грома на посебним контурама свеке групе модула сведена је 

на минимум постављањем контуре „плус“ близу до контуре „минус“. Овим се постиже 

максимална заштита и минимална јачина напонског импулса приликом појаве пренапона. Цео 

(DC) систем је посебно изолиран према земљи. Инвертори стално прате параметре изолације а у 

случају хаварије дају посебну сигнализацију. 

Соларма фотонапонска електрана предаје електричну енергију постојећој електродистрибутивној 

мрежи на напонском нивоу 0,4kV/10kV или на неком другом напонском нивоу у зависности од 

техничких услова за прикључење. Укупна генерисана снага соларне фотонапонске електране 

предаје се трофазно у постојећем Електродистрибутивном систему. Укупна генерисана снага 

система је максимално равномерно распоређена по фазама, чиме се добија трофазни симетричан 

рад соларне фотонапонске електране и постојећег Електродистрибутивног система. 

Мерење преузете електричне енергије ће се вршити у новој ТС 110/10 kV, на 10 kV или 110 kV 

напонском нивоу а све у зависности од техничких услова за прикључење, а према будућим 

захтевима инвеститора. 

Опис и могућност регулације соларне електране 

Соларна електрана представља један посебан систем за производњу електричне енергије, који у 

себи има све елементе за безбедан паралелан рад са постојећим DEES системом. Поред 

инвертора који у себи имају комплетну регулацију напона и фреквенције соларна електрана има и 

још једну додатну регулацију напона и фреквенције преко посебног заштитног релеја. Параметри 

заштитног релеја се подешавају на лицу места према карактеристикама посетојећег DEES система 

приликом прикључења електране на мрежу. Заштитни релеј је постављен у главном разводном 

орману соларне електране и директно утиче на рад електране преко главног контактора. Овим 

системом је омогућен потпуни аутоматски рад соларне електране са постојећим DEES системом. 

 

1.4.1. Соларни паркови и животна средина 

Са глобалном енергетском кризом везани су глобални еколошки проблеми, односно ова два 

проблема се данас у свету третирају као један проблем, и то проблем добијања еколошки чисте 

енергије (''green energy''). Еколошке предности производње електричне енергије из обновљивих 

извора и развој технологија у овој области, у све већој мери омогућавају да мале електране 

постају конкуренти на тржишту електричне енергије. 
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Производња електричне енергије на глобалном нивоу се базира на фосилним примарним 

горивима (угаљ, нафта и гас). Рад електрана на енергију сунца није праћен појавом загађења и 

штетних утицаја који прате рад нуклеарних и електрана на фосилна горива. 

Сагоревање фосилних горива за последицу има низ глобалних и локалних еколошких проблема. 

Енергетика је један од највећих глобалних загађивача, гледано кроз емисију згађујућих материја и 

отпад који се ствара као последица производње. Сагоревање фосилних горива има за последицу 

низ глобалних и локалних еколошких проблема. 

Штетни утицаји производње електричне енергије на животну средину могу се поделити у три 

групе: 

 емисија штених гасова (без емисије CO2), 

 емисија гасова стаклене баште (пре свега CO2), 

 отпад који настаје у процесу производње (радиоактивни отпад, пепео, гипс, уља). 

Анализом података емисије CO2 при производњи електричне енергије из различитих примарних 

извора, може се закључити да су обновљиви извори енергије у поређењу са фосилним горивима 

неупоредиво прихватљивији са аспекта животне средине. 

Постојећи ниво потрошње електричне енергије на глобалном нивоу је око 16.500 TWh/год. 

Годишња стопа пораста потрошње електричне енергије је 2,8 %. 

Имајући у виду постојећу структуру производње електричне енергије и тренутни ниво потрошње 

може се закључити да се сваке године у атмосферу ослободи око 109 тона CO2 као директна 

последица производње електричне енергије. У Србији у процесу производње електричне енергије 

ослободи се сваке године око 24.106 t CO2. За сагледавање утицаја појединих извора енергије на 

животну средину потребно је посматрати и остале негативне утицаје, који су специфични у 

зависности од технологије и локације електране и квалитета примарног горива. Међународни 

протоколи и обавезе о смањењу емисије CO2 (Кјото протокол) и локални еколошки проблеми 

приморали су Владе многих земаља да различитим субвенцијама подстичу изградњу еколошки 

чистих електрана које користе обновљиве изворе. 

Како би се негативни утицаји на животну средину смањили, велике енергетске компаније 

приликом планирања нових капацитета се одлучују за алтернативне изворе,  због тога што њихова 

примена има економског и еколошког смисла. Сваки kWh произведен обновљивим изворима 

енергије, замењује исти који би са друге стране требао да буде произведен у електранама на 

фосилно гориво, што има за последицу редукцију негативних утицаја на животну средину, а 

нарочито емисије CO2 у атмосферу. Међу свим обновљивим изворима енергије, енергија сунца  је 

рангирана као једна од најјефтинијих опција за смањење емисије CO2, али и смањење емисије 

других загађујућих материја. 

Модерни соларни паркови могу  значајно допринети стабилности и разноликости у енергетском 

снабдевању, уз истовремено смањење штетних атмосферских емисија. 

Негативни утицаји соларних паркова на животну средину постоје али су ти утицаји занемарљиви у 

поређењу са позитивним елементима. 

Могући негативни утицаји су: заузимање пољопривредног земљишта и  визуелни ефекат. 

Ови негативни утицаји на животну средину се новим технологијама могу се прилично ефикасно 

избећи или умањити. 
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Очекивани позитивни утицаји су: соларни паркови су погодни за добијање енергије на 

изолованим подручјима, цена добијене енергије је компаративна са ценом добијеном из 

конвенционалних извора, и нема загађујућих продуката од експлоатације, имају кратак рок 

изградње, па су утицаји при изградњи и постављају краткотрајног карактера. 

Већ на садашњем степену развоја, соларни паркови су постали конкурентни класичним изворима 

електричне енергије, како по цени тако и по квалитету енергије коју продукују. У еколошком 

погледу, савремени соларни паркови спадају у најприхватљивије изворе електричне енергије. 

 

1.5. Однос са другим плановима и стратегијама 

1.5.1. Просторни план Републике Србије 

Једно од стратешких опредељења ППРС у области коришћења енергетских извора и постројења и 

развија енергетике је: 

-коришћење обновљивих извора енергије, нарочито од 2000. године, превасходно за 

задовољавање нискотемпературних топлотних потреба (коришћење за аутономне и локалне 

сврхе, у оквиру тзв. мале енергетике);  

-коришћење сунчеве енергије и енергије ветра. 

 

1.5.2. Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног 

округа  

У области енергетике, основни циљ коришћења обновљивих извора енергије је заштита природне 

средине и рационално коришћење природних енергетских потенцијала који су обновљиви и не 

загађују животну средину. Неопходно је повећати учешће енергије произведене из обновљивих 

извора у односу на енергију произведену из конвенционалних извора енергије. Повећањем 

производње енергије из обновљивих извора позитивно се утиче на унапређење природне 

средине, смањује се девастација шума и загађење ваздуха, емисија гасова који изазивају ефекат 

стаклене баште и смањује се зависност од фосилних горива. Циљ је оптимално и целовито 

коришћење свих природних ресурса – хидропотенцијала, енергије сунца и ветра, енергије 

биомасе. Један од основних циљева је повећање енергетске ефикасности у енергетици применом 

одговарајућих стандарда, економских инструмената и организационих мера. 

У области развоја инфраструктурних система и енергетске инфраструктуре, основна стратегија 

даљег развоја електроенергетског система је да створи оптимално решење сигурног, квалитетног 

и економичног снабдевања електричном енергијом потрошача. 

Просечна годишња вредност енергије сунчевог зрачења за територију која се налази у захвату 

плана износи од 4 до 4.2 kWh/m²/ дан (хоризонтална мерна површина), а вредности се крећу и 

изнад 4.8 kWh/m²/дан (мерна површина под углом 30º према југу) тако да подручје плана спада у 

подручја повољна за експлоатацију енергије сунца. 

Неопходно је урадити студије, техноекономске анализе и мерења које ће показати исплативост 

великих инвестиција у овај вид обновљивих извора енергије и најповољније локације за изградњу 

у захвату просторног плана. Коришћење соларних колектора за добијање санитарне топле воде у 

домаћинствима, пословним и индустријским објектима, као и грејање пластеника у 

пољопривреди је један од начина једноставног и ефикасног коришћења енергије сунца. 
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Неопходно је сагледати потрошњу енергије у свим аспектима на подручју просторног плана и 

предузети мере за већу енергетску ефикасност и мању потрошњу енергената. Као стимуланс, 

потребно је увести подстицајне мере за индустрију и становништво за примену мера енергетске 

ефикасности. Пре свега, неопходно је унапређење енергетске ефикасности у производњи и 

транспорту електричне, али и сваког другог вида енергије. 

Основни циљ коришћења обновљивих извора енергије је заштита природне средине и 

рационално коришћење природних енергетских потенцијала који су обновљиви и не загађују 

животну средину. Неопходно је повећати учешће енергије произведене из обновљивих извора у 

односу на енергију произведену из конвенционалних извора енергије. Повећањем производње 

енергије из обновљивих извора позитивно се утиче на унапређење природне средине, смањује се 

девастација шума и загађење ваздуха, емисија гасова који изазивају ефекат стаклене баште и 

смањује се зависност од фосилних горива. Циљ је оптимално и целовито коришћење свих 

природних ресурса – хидропотенцијала, енергије сунца и ветра, енергије биомасе. Један од 

основних циљева је повећање енергетске ефикасности у енергетици применом одговарајућих 

стандарда, економских инструмената и организационих мера. 

 

1.5.3. Просторни план општине Блаце  

У општини Блаце сва насеља сврстана су у оквиру четири ранга центара и насеља: 

• општински центар: Блаце, 

• центри заједница насеља Барбатовац (истовремено и субопштински центар), Међухана-

Шиљомана, Перебрезаи Горња Драгуша, 

• локални ценри: Горња Јошаница, Горње Гргуре, Горње Сварче, Суви До и Трбуње. 

• примарна сеоска насеља: Aлабана, Брежани, Више Село, Врбовац, Доња Драгуша, Доња 

Јошаница, Доња Рашица, Доње Гргуре, Доње Сварче, Дрешница, Ђуревац, Качапор, Криваја, 

Кутловац, Лазаревац, Мала Драгуша, Међухана, Музаће, Попова, Претежана, Претрешња, 

Придворица, Рашица, Сибница, Стубал, Суваја, Суви До, Трбуње, Чунгула, Чучале и Џепница. 

За општину Блаце свакако највећи значај има развој општинског центра Блаца тј. јачање свих 

његових функција. Осим њега, потребно је јачати и субопштински центар и друге центре и насеља 

општине. Лоша демографска слика је велики проблем, па је потребно спровести мере 

демографске политике, како би се успорио стални пад броја становника. Те мере би 

подразумевале нпр. подстицање нових (просперитетнијих) занимања за младе (кроз лакше 

одобравање донација и кредита). Велики проблем је и комунална опремљеност насеља, лоши 

путеви, проблеми са водоснабдевањем, еколошки проблеми и сл. 
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Сл. 1. Положај локације у односу на територију општине 

 

Просторна концепција мреже насеља захтева да се заједнице насеља образују у границама лаке 

приступачности сваког насеља припадајућем центру заједнице насеља. 

Сва насељена места смештена су у области поља и брда, у источном и јужном делу општине на 

надморској висини од 315 до 470 m надморске висине. 

У оквиру просторни развој саобраћаја, инфраструктурних система, комуналне инфраструктуре и 

повезивање са регионалном инфраструктурном мрежом, посебно поглавље eнергетска 

инфраструктура, дефинише планска решења после 2015. године, којима је коришћење соларне 

енергије је могуће у свим зонама где се за то искаже интерес појединих инвеститора, уз  смернице 

за израду урбанистичких планова идруге развојне документације за подручје плана. 

Основни циљ развоја енергетике је коришћења обновљивих извора енергије је заштита природне 

средине и рационално коришћење природних енергетских потенцијала који су обновљиви и не 

загађују животну средину. Неопходно је повећати учешће енергије произведене из обновљивих 

извора у односу на енергију произведену из конвенционалних извора енергије. Повећањем 

производње енергије из обновљивих извора позитивно се утиче на унапређење природне 

средине, смањује се девастација шума и загађење ваздуха, емисија гасова који изазивају ефекат 
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стаклене баште и смањује се зависност од фосилних горива. Циљ је оптимално и целовито 

коришћење свих природних ресурса – хидропотенцијала, енергије сунца и ветра, енергије 

биомасе. Један од основних циљева је повећање енергетске ефикасности у енергетици применом 

одговарајућих стандарда, економских инструмената и организационих мера. 

 

1.5.4. Стратегија развоја енергетике републике Србије до 2015. године 

Године 2005. Скупштина Србије је усвојила “Стратегију развоја енергетике РепубликеСрбије до 

2015. године”, којом се дефинишу елементи за утврђивање стратегије развоја енергетских сектора 

Србије, у којој је дефинисан и развој и коришћење нових и обновљивих извора енергије и 

ефикаснијих технологија и уређаја. Сагласно наведеном, најзначајнији циљеви енергетске 

политике Србије усаглашавају се с праксоми регулативом ЕУ ради повећања енергетске 

ефикасности, интензивнијег коришћења нових обновљивих извора енергије, као основне 

претпоставке достизања одрживог социо-економског развоја земље и успостављања енергетско-

еколошког баланса. 

Коришћење нових обновљивих извора енергије и нових и енергетски ефикаснијих и еколошки 

прихватљивих енергетских технологија постављено је као трећи – посебни приоритет у оквиру 

Стратегије. 

 

1.6. Резултати претходних консултација са заинтересованим органимаи организацијама битних 

за стратешку процену 

Наручилац Плана у својству обрађивача Плана су запотребе израде ПДР доставила свим Јавним 

комуналним предузећима и другим надлежним институцијама и органима захтеве за издавање 

услова из њиховенадлежности. 

 

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ ДОСТАВЉЕН 

ДОКУМЕНАТ 

БР. И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 

ДОКУМЕНТА 

Министарство пољопривреде и 

заштите животне средине  

Подаци и водни услови 

за израду ПДР 

 

бр.325-05-591/2016-07  

од 18.05.2016. 

Министарство пољопривреде и 

заштите животне средине, 

управа за пољопривр.земљиште 

Обавештење бр.320-11-04219/2016-14  

од 19.05.2016. 

Министарство здравља, услови 

 

Услови бр.530-53-1078/2016-10  

од 12.05.2016. 

Министарство одбране, сектор 

за материјалне ресурсе  

Обавештење бр.1510-4  

од 23.06.2016. 

Министарство рударства и 

енергетике  

Услови 

 

бр. 353-00-00004/2016-06  

од 16.06.2016. 

Министарство унутрашњих 

послова, Сектор за ванредне 

ситуације Прокупље 

Услови 

 

09/27/3 бр. 217-4869/16-1  

од 17.05.2016. 

 

Електромрежа Србије Услови 

 

бр. 0-1-2-150/1  

од 23.05-2016. 
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Електродистрибуција Прокупље Услови 

 

бр.10.20.-159820/2-2016  

од 04.07.2016. 

Републички сеизмолошки завод Услови 

 

бр.02-305/16  

од 23.05.2016. 

ЈП СРбија шуме   Услови 

 

бр. 1492  

од 27.05.2016. 

 

ЈП Пошта Србије Услови 

 

бр. 2016-76342/2  

од 30.05.2016. 

Републичка дирекција за 

имовину РС 

Обавештење бр.464-1743/2016-06  

од 18.05.2016. 

 

Хидрометеоролошки завод 

Београд 

Мишљење 

 

бр. 922-3-59,60/2016  

од 17.05.2016. 

ЈП Емисиона техника, Обавештење бр. 1303  

од 13.05.2016. 

 

ЈВП Србијаводе, Водопривредни 

центар Морава, Ниш 

Мишљење 

 

бр.02.07.2466/2  

од 19.05.2016. 

Телеком Србија, извршна 

јединица Ниш 

Услови 

 

бр. 7131-182544/2-2016  

од 24.05.2016. 

Завод за заштиту природе Решење 

 

03 бр.020-91/2  

од 20.06.2016.год. 

Теленор доо Београд Обавештење бр.176/159/16  

од 07.06.2016. 

ЈКП Блаце Обавештење Бр.780  

од 06.06.2016. 

Општина Блаце, Фонд за 

грађевинско земљиште и 

општинск еи некатегорисане 

путеве и улице у насељу 

Технички услови 

 

бр.III-08-350-217/16  

од 27.05.2016.год.- 

Завод за заштиту споменика 

културе Ниш 

Услови и мере техничке 

заштите културних 

добара 

бр.553/2  

од 24.05.2016. 

 

Табела 1. Прибављени услови надлежних институција и предузећа 

 

1.7. Разматрана питања заштите животне средине у Плану  

Током израде предметног плана и стратешке процене утицаја на животну средину, разматрана су 

питања у вези са заштитомживотне средине и дефинисани услови под којима се планиране 

активности могуреализовати. 

Заштита животне средине логично подразумева поштовање свих општих мера заштитеживотне 

средине и природе као и свих техничко-технолошких мера и прописаутврђених законском 

регулативом и условима надлежних институција. 
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У том смислу су за израду стратешке процене утицаја коришћени услови и документикоји су том 

контексту релевантни, након чега је резиме стратешке процене утицаја садефинисаним мерама 

заштите инкорпориран у део Плана који се односи на заштитуживотне средине. 

Посебна пажња у Плану посвећена је могућим утицајима плана и планских решења наквалитет 

животне средине асве у контексту еколошки најприхватљивијег решења којима ће бити умањена 

опасностод нарушавања квалитета животне средине на предметној локацији. 

Природне карактеристике, насеља са концентрисаном изградњом у највећем делу Општине, 

пољопривредна оријентација и низак ниво развијености осталих грана привреде, као и ниска 

изграђеност простора објектима супра и инфраструктуре, условили су добар и очуван квалитет 

основних елемената животне средине на територији општине Блаце. Иако се на планском 

подручју не врше систематска мерења квалитета ваздуха и површинских и подземних вода, може 

се регистровати да они испуњавају законски прописане стандарде, уз констатацију перманентне 

опасности од загађивања површинских водотокова и подземних вода као последица упуштања 

непречишћених атмосферских,комуналних и индустријских отпадних вода у природне 

реципијенте, услед недовољне изграђености канализационе инфраструктуре и непостојања 

санитарно уређених септичких јама у сеоским домаћинствима и постројења за пречишћавање 

отпадних вода у Блацу. Такође, у мањој мери изражена је и деградација земљишта и промена 

физичко-хемијских карактеристика педолошког покривача као последица узајамног дејства 

природних и антропогених чинилаца на посматраном подручја: пре свега, то се односи на 

ерозивна подручја у брдко-планинском делу Општине, бујичне токове на подручју општине, 

подручја са интензивнијом применом агрохемијских средстава (минерална ђубрива, пестициди, 

средства за заштиту биља, итд.) у пољопривредној производњи (претежно у долинским 

подручјима општине. Управљање чврстим отпадом одвија се на неадекватан начин, организовано 

сакупљање и одношење смећа обухвата свега око 50% домаћинстава популационо већих насеља, 

што је проузроковало формирање већег броја нехигијенских сметлишта, и то на просторима који 

могу угрозити квалитет животне средине (у долини речних токова, на карстним теренима, у 

близини локалних водоизворишта, итд).  

У погледу квалитета природних вредности и предеоних целина, планско подручје карактерише 

релативно добра очуваност природних екосистема (минимално нарушена од стране природних 

фактора и антропогених активности), амбијентална вредност, карактеристичне пејзажне целине у 

виду брдовито-планинских терена у којима су усечене долине мањих речних токова, односно 

разноврсност у погледу присутног гео и биодиверзитета.  

 

 

1.8. Приказ варијантних решења која се односе на заштиту животне 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину не прописује шта су товаријантна решења 

плана која подлежу стратешкој процени утицаја, али у пракси семорају разматрати најмање две 

варијанте: 

1) варијанта да се план не усвоји и имплементира, и 

2) варијанта да се план усвоји и имплементира. 



ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ СОЛАРНОГ ПАРКА У КО ДОЊА ДРАГУША 

 

15 

 

Варијантна решења плана представљају различите рационалне начине средства и 

меререализације циљева плана у појединим секторима развоја, кроз разматрање 

могућностикоришћења одређеног простора за специфичне намене и активности. Укупни 

ефектиплана, па и утицаји на животну средину, могу се ефикасно утврдити поређењем 

сапостојећим стањем, са циљевима и решењима плана. 

Међутим, с обзиром да у варијанти у којој се План не би радио и имплементирао не бибило 

промена у простору значајних за евалуацију, овај део стратешке процене бићеусмерен и 

ограничен на конкретна варијантна решења Плана које се односе дадиспозицију планираних 

садржаја соларног парка, као и на трасу планираног далековода. Наведена варијантна решења 

Плана анализираће се пре свега уконтексту заштите и са аспекта могућихутицаја на животну 

средину кроз сет одабраних индикатора стратешке процене. 

 

1.9. Разлози за изостављање појединих питања и проблема из стратешке процене 

Предметним Планом предвиђају се активности које не проузрокују озбиљна загађењакао што то 

проузрокују нпр. делатности из области тешке и базне хемијске индустрије: 

- индустрија везана за рударство и експлоатацију нафте (топионичарска, металуршка,  

цементаре, рафинерија), 

- базна хемијска индустрија (производња киселина, минералних ђубрива, индустрија  

папира), 

- енергетска постројења (нуклеарне, термоелектране и др.). 

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

прекограничне природе. Самим тим, стратешка процена утицаја није разрађивала прекограничне 

стандарде квалитета животне средине. 

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

активности по природи намене и техничко-технолошким карактеристикама не могу утицати. 

 

2. ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

2.1. Природни услови 

2.1.1. Географски положај 

Општина Блаце је смештена у Топличкој котлини, на источним обронцима Копаоника и 

југозападним обронцима Јастребца, захватајући северозападни део Топличког басена 

(Средњетопичке котлине) који је Јанковом клисуром спојен са долином Расине, односно 

Крушевачким басеном.  

Општина Блаце је смештена у јужном делу средишње Србије и заузима положај између 43°24' и 

43°12'  северне географске ширине и 21°09' и 21°24' источне географске дужине.   

За општину Блаце се може рећи да има периферан положај у односу на главне Државне 

саобраћајне правце. Општина није повезана железничком мрежом, нити постоји развијен 

ваздушни саобраћај.  

2.1.2. Геоморфолошке карактеристике подручја 

На малој површини општине Блаце, тектонским и флувиоденудационим процесима створена је 

главна морфолошка структура рељефа. Њене главне предеоне целине чинеУнутрашњи Динариди 
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(североисточни огранци централног Копаоника), Српскокристаласто језгро јужне падине Великог 

Јастребца и западни део Средњетопличкекотлине. У таквом пластичном рељефу територије 

општине Блаце изражене су триморфолошке целине: 

1. зона котлинског дна 

2. обод и 

3. планински оквир. 

Зона котлинског дна, као саствани део Средњетопличке котлине је у плиоценупредстављала дно 

језерског басена. Северни део котлине је најдубљи и дно му је покривено растреситим језерским 

седиментима које углавном чине пескови и глина. 

После повлачења језера пластика његове централне равни је значајно промењена. Она 

јерасчлањена плитким долинама притока Топлице, као и Блаташницом и њеним притокама,које 

долазе са Великог Јастребца и копаоничких огранака. Њиховим долинама централнараван је 

расчлањена на километре дугим гредицама које имају правац са речних водотокова као и 

неколико изразитих површи. Сви ови рељефни облици денудацијомрастреситих седимената 

постепено прелазе у нагнуте падине. Ерозија тла и процеси клижења земљишта су местимично 

заступљени што је изражено присуством неколикојако еродираних подручја. 

На североисточним падинама Копаоника уздиже се на Лепенцу Црна Чука сависином од 1063 m, 

што представља највиши врх општине Блаце. Ту су још нешто нижи Баранов врх 1051 m и 

Церовачко пресло 953 m. На Великом Јастребцу у североисточномделу општине планински врхови 

не прелазе 900 m, а највиши су: Црна Чука (871 m), Кар.Турска (850 m) и Церјак (815 m). 

 

2.1.3. Геолошке карактеристике 

Тектонски склоп општине Блаце је веома развијен. Један од најзначајнијихреверских раседа је 

изражен на североисточној подгорини Копаоника, на кoнтакту горњокредног слоја и еруптивне 

зоне јурских дијабаза. Упоредо са овим, постоји и велики регионални расед, приближно 

меридијанског правца и означава на територији општине границу различитих геолошких 

формација. Од уздужних раседа правца исток-запад,најзначајнији је јастребачки расед, који је 

нарочито изражен северно од села Џепница. Он се наставља кроз Јанкову клисуру и даље на 

Жупски басен. Поред ових, постоји и већи број мањих локалних раседа који су значајно утицали на 

морфолошки склоп општине Блаце. 

Основну геолошку грађу чине: комплекси шкриљаца, кречњаци, доломити, лапори имиоценски 

седименти. 

Комплекс шкриљаца изграђује претежно терене северног и западног подручја општине (Велики 

Јастребац и Лепенац). Основну стенску масу карбонатних седименатакоји су у мањој мери 

заступљени у јужном и југозападном делу општине чине: кречњаци,доломити и лапори. Остали, 

претежно котлински део општине, састоје се од језерскихседимената чији састав претежно чине 

песковите глинице, конгломерати, пескови, глина иугаљ. Тако се најзначајнији угљоносни слојеви 

налазе на подручју Јанкове клисуре напотезу „Чучале“. 
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2.1.4. Педолошке карактеристике 

Педолошки састав пољопривредног земљишта је различит. На овом подручју најквалитетнији тип 

земљишта је смоница (са учешћем хумуса до 6%) која је распрострањена на ниским теренима и 

речним терасама у југоисточном делу општине. 

Гајњаче се простиру до 600 m надморске висине (учешће хумуса је до 3%), док на већим висинама 

прелазе у подзоласта земљишта. 

Дејством разних фактора на релативно малом простору територије блачке општине створени су 

различити типови и подтипови тла. На размештај типова тла од посeбног утицаја је рељеф, јер је у 

долинским равнима река заступљен алувијум, на нижем побрђусу углавном смонице и еутерична 

смеђа земљишта а на вишем гајњаче, док у брдско-планинском подручју преовлађују скелетоидно 

и скелетно земљиште. 

Алувијална земљишта су распрострањена у долинама Блаташнице и њених притока,кaо и у 

околини Барбатовачке реке. Смонице, као дубља и моћнија земљишта, претежно сеналазе на 

терасама, нагиба 8% и заступљене су највише у атарима села Стубал, Кашевар,Доње Гргуре, 

Барбатовац, Вишесело, Криваја, Горња и Доња Драгуша, у долини СувогДола и у деловима атара 

села Кутловац, Пребреза и Доње Сварче.Гајњача је такође заступљена на територији општине, 

претежно на вишим теренимаизнад смонице. Највише је заступљена изнад села Врбовац, 

Међухана, Качапор и Пребреза. 

На брдско-планинском и оголелом вишем побрђу општине Блаце образована супретежно плитка 

скелетоидна и скелетна земљишта ниске продуктивне способности, те сузнатне површине под 

шумама и пашњацима. Ова земљишта су заступљена на већимповршинама Великог Јастребца, 

Јаворца и Лепенца. Због непрекидне и неадекватнеобраде ова, и онако плитка, земљишта на 

стрмим падинама су често подложна ерозији. 

 

2.1.5. Сеизмичност 

Према карти макросеизмичке рејонизације, издате од стране Сеизмолошког завода Србије, 

подручје општине Блаце за период од 95 година,налази се највећим делом у зони са могућим 

потресом од 4,3-6 оMCS, те су нужне пасивне иактивне мере заштите од трусних померања. 

 

2.1.6. Климатске карактеристике 

Територија општине Блаце има умерено континенталну климу са изразитим континенталним 

карактеристикама, која са повећањем надморске висине поприма карактер планинске климе. На 

такве климатске карактеристике су, поред спољних фактора, утицале и карактеристике Топличке 

котлине и правци пружања планинских масива Копаоника и Великог Јастребца. 

Температура ваздуха 

На територији општине Блаце просечна средња годишња температура износи 10,1ºС. 

На основу података Метеоролошке станице у Блацу, у се види да је најнижа температура у јануару 

(-0.6ºС), а највиша у јулу (20.8ºС) те годишња амплитуда износи 21.4ºС. 

Континентални климат општине Блаце карактеришу средње температуре годишњихдоба: 0.6ºС за 

зиму, 9.0ºС за пролеће, 19.1ºС за лето и 9.3ºС за јесен. На бази дугогодишњих праћења климатских 
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промена на овом подручју, најхладнији месец угодини је јануар са просечном дневном 

температуром од -0.6ºС а најтоплији јули сатемпературом од 20.8ºС. 

По томе се поднебље општине Блаце одликује хладним зимама, незнатно топлијомјесени и 

пролећа и умерено топлим летом, па дужина вегетационог периода износи 220 до240 дана. У 

вишим деловима општине снежни покривач се дуже задржава, па су зимеоштрије. Лета су овде 

због веће апсолутне висине и пошумљености знатно свежија, па сежетве обављају 15 до 20 дана 

касније него у котлинском делу општине. 

Падавине 

Распоред падавина има следећи годишњи ток: у прва четири месеца године просечне падавине се 

крећу од 40-50 mm, мај и јуни су са највише падавина (72-74 mm), од јула до септембра ниво 

падавина се смањује од 55 на 31 mm, а од октобра до децембра ниво падавина опада (са 64 на 51 

mm). Падвине имају прилично равномеран распоред током целе године. Просечна годишња 

висина падавина је око 628 mm. Највеће падавине су крајем пролећа и током јесени. За време 

вегетационог периода у просеку падне 330 mm воде, што погодује развоју ратарске, воћарске и 

виноградарске производње. 

Облачност 

Годишња облачност на овом подручју је прилично велика услед мешања континенталних и 

донекле средоземних ваздушних маса, с тим што је облачност израженија на подручјима са већом 

надморском висином. Годишњи ток облачности највећи је током зимских месеци а најмањи у 

летњем периоду. 

Ветрови 

Ветрови, као модификатори климе у овом подручју, најчешће се јављају из северозападног 

правца. Нешто мању учесталост имају кретања ваздушних маса из северног квадранта. Ово 

подручје не одликује се великим ветровима –ваздушна циркулација се своди у локалне оквире. 

Дувају ветрови северног и северозападног правца, који доносе падавине. 

 

2.1.7. Хидрологија 

Водени токови обухватају реку Блаташницу (припада сливу Расине), Барбатовачку иЈошаничку 

реку, као и бројне мање водотокове. Од водопривредних објеката истиче сеакумулација 

„Придворица“, која служи за водоснабдевање становништва општине Блаце,као и мала 

акумулација „Попова“ на реци Блаташници, која је запуштена и повремено проузрокује поплаве 

околних насеља. Посебну хидролошку појаву представља Блачкојезеро, површине око 12 ha, које 

се напаја подземним водама Блаташнице и које је већим делом зарасло у шевар и трску, па 

представља типичан пример мочваре у изумирању. 

Лежи јужно од насеља Блаце, на надморској висини од 385 m, облика благо извијеног полукруга, 

дужине око 800 m и највеће ширине до 200 m. 

Хидролошка мрежа општине Блаце подељена је између слива Расине (Блаташница) иТоплице 

(Барбатовачка река). Блаташница је најпознатија притока Расине, која извире нападинама Великог 

Јастребца испод врха Црна Чука (871 m). На свом току кроз општину Блаташница прима притоке са 

Великог Јастребца и копаоничких огранака Лепенца и Јаворца. Њене најзначајније леве притоке су 

Трбуњска и Сибничка река, а десне Пребреза и Џепница. 
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Барбатовачка река тече упоредничким правцем (У-3) кроз територију Блачкеопштине и 

представља највећу леву притоку Топлице. Њено сливно подручје је 127 km²,од чега је део на 

територији Блаца и у Топлицу просечно унесе 0,75 m³/s воде. Осталепритоке Топлице, које теку 

територијом општине Блаце долазе са јужних падинаЈастребца и знатно су сиромашније водом. 

Горњи део слива Блаташнице и Барбатовачке реке је планинског карактера, па језбог веће 

надморске висине и веће дебљине снежног покривача, отапање продужено нааприл и мај, када је 

водостај ових река највиши. Минимални водостај се јавља редовнопочетком јесени, када је и 

најмање атмосферског талога. Поред тога и велика испаравањау току летњих месеци утичу да је 

током септембра код свих река водостај најмањи. Наоснову овога се може закључити да 

хидролошка мрежа општине Блаце припадабалканско-континенталној варијанти плувио-нивалног 

режима.Подземне воде на територији општине Блаце се јављају у виду нормалне илифреатске 

издани. У неогеним седиментима он лежи на дубини од 4 до 8m. 

 

2.2. Флора и фауна 

Шумски ресурси општине Блаце, заузимају 37% од укупне површине, што је више од просека за 

Републику Србију и указује да је територија општине Блаце богата шумом. Најзаступљенија врста 

је буква. На другом месту је храст. Удео лишћара у укупној запремини износи 92%, а четинара 8%. 

У приватним шумама буква је најзаступљенија врста са 30%. Ово су доминантне врсте, а од 

осталих најчешћи су: храст, граб, јавор, јасен, јасика и бреза. На местима где је шума проређена 

има доста леске, а могу се наћи јаребика, брекиња, мукиња и дрен. 

Подјастребачки део територије општине је богат биљним врстама. Од  преко 500 биљних врста, на 

папрати долази 15 врста, голосеменицама припада 1 врста, а скривеносеменицама око 500. Шуме 

су изузетно богате и лековитим биљем. Најзначајније су: боквица, бреберина, вранилова трава, 

дивизма, водопија, јагода, јагорчевина, кантарион, кичица, љубичица, навала, маслачак, хајдучка 

трава и др. Има доста и јестивих дивљих биљака као што су: дрен, дивља јабука, дивља крушка, 

дивља јагода, купина, малина, леска, трњина, коприва и др. 

Шуме су богате гљивама. Најпознатије јестиве гљиве су: лисичарака (Cantharellus cibarlus), љута 

млечница (Lactarius piperatus), вргањ прави (Boletus edulis) који је и најукуснији међу јестивим 

гљивама. Мало их је и отровних као што су: зелена пупавка (Amanita phalloides) и пантеровка 

(Amanita panterina). 

У фауни шумских екосистема живи велики број длакавих дивљачи и длакавих грабљивица, као и 

пернатих дивљачи и пернатих грабљивица. Од дивљачи високог лова највише има зечева, срна и 

дивљих свиња. Остале врсте дивљачи су: вук, лисица, куна, јазавац, веверица, јеж и др. Птичји свет 

карактеришу: јастреб, јаребица, кобац, дивљи голуб, препелица, фазан.  

У погледу квалитета природних вредности и предеоних целина, подручје општине карактерише 

релативно добра очуваност природних екосистема (минимално нарушена од стране природних 

фактора и антропогених активности), Посебно се издвајају очувани предели обронака планина 

Јастребац и Копаоник. 
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2.3. Заштићена природна добра 

У погледу заштите природних добара, основна планска решења и мере су: 

- опште мере заштите природног добра и његове непосредне околине подразумевају: 

-забрану изградње објеката (стамбених, индустријских, рударских, енергетских, 

инфраструктурних, фарми и других) који својом наменом и експлоатацијом могу нарушити 

пејзажне одлике; 

- забрану привременог или трајног депоновања отпада  и 

-забрану изградње објеката који нису у функцији заштите природе. 

-посебне мере заштите прописаће се и спроводити у складу са документом који надлежни завод 

за заштиту изради и донесе решење о заштити конкретног природног добра.  

-ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на природно добро које је геолошко-

палеонтолошког и минералошко-петрографског порекла за које се претпоставља да има својства 

природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести организацију за заштиту 

природе и да предузме мере да се до доласка овлашћеног лица, природно добро не оштети и да 

се чува на месту и положају у коме је нађено;  

-подизање зелених заштитних зона око привредних објеката и инфраструктурних система, 

сачињених од аутохтоних врста дрвећа;  

-очувати и заштитити земљишни пољопривредни фонд, тј. забранити било какву изградњу на 

пољопривредном земљишту I и II класе;  

-обезбеђивање услова за заштиту очуваних екосистема, потенцијално угрожених биљних и 

животињских врста, односно очување шумских површина од негативних последица (пожари, 

нелегална сеча, крчење шума на рачун изградње стамбених објеката, итд.);  

-израда катастра угрожених биљних и животињских врста и спровођење система мониторинга и 

-израда планова и програма урправљања природним добрима. 

 

Према расположивим подацима Завода за заштиту природе Србије на подручју општине  се 

налази 1 заштићено природно добро, и то Специјални резерват природе „Пребреза“. Специјални 

резерват природе „Пребреза“ је заштићено природно добро на подручју К.О. Пребреза. У 

истоименом селу, на месту званом „Поток“ се налази ретко богато палеонтолошко налазиште 

фосилних остатака сисара. Налазиште се цени према богатству материјала и представља 

најбогатије налазиште миоценских сисара у Србији, па и најбогатијих у светским оквирима. 

Налазиште је стављено под апсолутну заштиту државе, са првим режимом заштите са наменом у 

научно истраживачке сврхе. Површина комплекса је 0,18 ha.  

Просторним планом се иницира заштита простора идентификованих просторних целина и то: 

- подручје планине Јастребац са изузетним флористичким и фаунистичким богатством, 

бројним водним ресурсима (потоци, језера, постојећи и потенцијални извори минералне воде), 

климатским и геоморфолошким погодностима за излетничку рекреацију (подручје општина 

Прокупље, Крушевац и Блаце); 

До стицања статуса заштићеног природног добра овим Планом се установљава режим коришћења 

простора који одговара режиму заштите III степена. Просторни обухват, врста и режими заштите 
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наведених подручја прецизно ће се одредити актом о установљењу заштите, на основу претходно 

урађене стручне документације надлежних институција.  

На подручју које је планирано за изградњу соларног парка нема природних добар ау режиму 

заштите. 

Циљеви заштите природе и природних добара на планском подручју, су: 

- заштита природних предела, амбијената и пејзажа око културно-историјских споменика, 

односно очување природних предела посебне вредности и значаја, угрожених и ретких биљних и 

животињских врста, као и одржавање биодиверизета и равнотеже очуваних и унапређење 

нарушених екосистема; 

- уређење и одржавање јавних зелених површина; 

- валоризација изворских вода у складу са њиховим својствима и капацитетима; 

- заштита земљишта од водне ерозије и заштита вода од неповољних хидролошких режима, 

узимајући у обзир и тенденције присутног глобалног отопљавања; 

- идентификација станишта од значаја за заштиту европске дивље флоре и фауне по 

програму НАТУРА 2000; 

- очување, презентирање и одрживо коришћење природних вредности за које се утврди да 

због својих хидролошких, геолошких, геоморфолошких и других вредности представљају 

аутентичне примерке гео-наслеђа; 

- очување и неговање предела очуваних природних вредности; 

- очување и пажљиво коришћење локалитета под шумским комплексима, односно 

повећање површине под шумом пошумљавањем аутохтоним врстама;  

- успостављање IUCN критеријума за ефикасно управљање посебним природним 

вредностима и 

- адекватна презентација и укључивање природних вредности у програме туристичког 

развоја. 

 

2.4. Могући утицаји на животну средину 

На основу прелиминарне генералне процене могућих утицаја планских решења и стања животне 

средине на предметном подручју, може се закључити да у оквиру стратешке процене утицаја 

треба посебно разматрати следеће могуће значајне утицаје плана на животну средину: 

• утицај на биљни и животињски свет 

• утицај на повећање интензитета буке, 

• утицај на предеоне карактеристике, 

• утицај на квалитет земљишта, 

• утицај на квалитет вода, 

• утицај на појаву нејонизујућег зрачења, 

• утицај на културна добра, 

• утицаји у случају акцидентних ситуација. 

Поред горе наведених, у оквиру стратешке процене утицаја разматраће се и други утицаји за које 

се у фази процене могућих утицаја буде оценило да могу имати стратешки значајан утицај. 
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3. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ПРОБЛЕМИ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

3.1. Методологија за израду стратешке процене 

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

систематично разматрање могућих утицаја на животну средину на нивоу стратешког доношења 

одлука о плановима и програмима уважавајући принципе одрживог развоја. 

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

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

Закона о стратешкој процени (са применом од 2005. године). 

Будући да су досадашња искуства недовољна у примени стратешке процене предстоји решавање 

бројних проблема. У досадашњој пракси стратешке процене планова присутна су два приступа: 

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

програме где није проблем применити принципе за ЕIА, 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 ефеката у планском подручју нису 

примењиве софостициране симулационе математичке методе, 

• при доношењу одлука већи је утицај заинтересованих страна и нарочито јавности, због чега 

примењене методе и резултати процене морају бити разумљиви учесницима процеса процене. 

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

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

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

последичних веза, процена повредивости, процена ризика, итд. 

Као резултанта примене било које методе појављују се графикони или матрице којима се испитују 

промене које би изазвала имплементација плана и изабраних варијанти. 

Графикони или матрице се формирају успостављањем односа између циљева плана, планских 

решења и циљева стратрешке процене са одговарајућим индикаторима. 

Овде је примењена методологија процене која је код нас развијана и допуњавана у последњих 10 

година и која је углавном у сагласности са новијим приступима и упутствима за израду стратешке 

процене у Европској Унији 8, 9, 10. 

Специфичности конкретних услова који се односе на предметно истраживање огледају се у 

чињеницама да се оно ради као стратешка процена утицаја на животну средину са циљем да се 

истраже циљеви плана и дефинишу карактеристике могућих негативних утицаја и оцене планске 

мере за свођење негативних утицаја у границе прихватљивости. 

Садржај стратешке процене утицаја на животну средину, а донекле и основни методолошки 

приступ дефинисани су Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину и Законом о 

заштити животне средине. 

Специфичности конкретног плана, као и специфичности постојећег стања животне средине на 

конкретној локацији, условили су да се садржај стратешке процене у одређеној мери модификује 
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и прилагоди основним карактеристикама Плана, али да обухвати све потребне сегменте 

дефинисане Законом. 

Приликом израде стратешке процене утицаја на животну средину за соларни парк Блаце, 

примењен је модел вишекритеријумске квалитативне евалуације планских решења у односу на 

дефинисане циљеве и индикаторе стратешке процене. Начин приказивања могућих утицаја 

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

планског решења. 

Као основа за развој овог модела послужиле су методе које су потврдиле своју вредност у 

земљама Европске уније. Примењена методологија заснована је на квалитативном вредновању 

животне средине у подручју плана, непосредном и ширем окружењу, као основе за валоризацију 

простора за даљи одрживи развој. 

У смислу општих методолошких начела, стратешка процена утицаја је урађена тако шти су 

претходно дефинисани: полазни програмски елементи (садржај и циљ плана), полазне основе, 

постојеће стање животне средине. Битан део истраживања је посвећен: 

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

• квалитативном одређивању могућих утицаја планираних активности на основне 

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

истраживању, 

• анализи планских решења на основу којих се дефинишу еколошке смерница за спровођење 

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

 

3.2. Тешкоће при изради Стратешке процене 

Непостојање јединствене методологије за израду ове врсте процене утицаја је захтевао посебан 

напор како би се извршила анализа, процена и вредновање планских решења у контексту заштите 

животне средине и применио модел адекватан изради стратешког  документа за заштиту животне 

средине. 

Такође је био изражен проблем процене утицаја соларног парка  на биљни и животињски свет из 

два разлога: 

2. немогуће је егзактно предвидети тачан број, односно негативан утицај док се соларни парк  не 

реализује у простору и док се у анализу негативних утицаја не укључи временски аспект праћења 

стања (мониторинг) и 

2. не постоји јасно дефинисан општи критеријум о томе који негативни утицаји на биљни и 

животињски свет прихватљиви у квантитативном смислу. 

У том контексту је у стратешкој процени извршена процена утицаја на основу: 

- искустава земаља које имају дугогодишња емпиријска искуства у сагледавању ове 

проблематике, 

- литературних података 

- постојећег стања животне средине, односно, у овом случају, флоре и фауне и њиговог кретања 

које је сагледано кроз вишемесечно праћење и истраживање на терену. 

Поред горе наведених проблема, значајан проблем представљала је чињеница да у нашим 

условима не постоји информациони систем о животној средини, али ни о простору уопште, као ни 
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систем показатеља (индикатора) за оцену стања животне средине примереним процесу 

планирања. Иста је ситуација и са критеријумима за вредновање изабраних показатеља. Из тог 

разлога је опредељење било за избором индикатора из основног сета индикатора одрживог 

развоја УН, а за израду Извештаја коришћени су прикупљени расположиви подаци о стању 

животне средине, услови надлежних институција и подаци које је обрађивачима доставио 

Инвеститор. 

 

4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА 

4.1 Општи и посебни циљеви 

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

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

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

нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању животне средине и 

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

програму. 

Општи и посебни циљеви стратешке процене утицаја на животну средину за предметни план, 

садржани су у стратегији и смерницама: Просторног плана Републике Србије, Стратегије развоја 

енергетике Републике Србије до 2015. године и Просторног плана општине Блаце. 

Општи циљеви стратешке процене, дефинисани на основу наведених планских докумената су и на 

основу анализе стања и тенденција будућег развоја. На основу општих циљева и на основу: 

просторног обухвата плана, планираних садржаја на подручју плана, стања животне средине на 

предметној локацији и ширем окружењу, дефинисани су посебни циљеви стратешке процене који 

ће представљати основ за евалуацију стратешких утицаја плана на животну средину. 

 

Редни број ЦСП Област и циљеви стратешке процене утицаја у односу на секторе 

одрживог развоја 

Економски развој Повећање запослености 

Повећање економског развоја 

Социјални развој Побољшање квалитета и здравља становништва 

Побољшање демографских карактзеристика 

Заштита животне средине Заштита природних ресурса укључујући заштићене биљне и ћивотињске 

врсте 

Смањење загађења ваздуха 

Смањење загађења воде 

Побољшање управљања отпадом 

Смањење загађења земљишта услед дешавања инцидената и 

пољопривредних активности 

Табела 2. Циљеви СПУ 

 

Посебни циљеви заштите животне средине на подручју Просторног плана општине Блаце, поред 

очувања, унапређења и заштите биолошке, геолошке и предеоне разноврсности и посебних 

природних и културних вредности, јесу: 
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- апсолутни приоритет има заштита основних компоненти животне средине (вода, ваздух, 

земљиште) у њиховом изворном облику; 

- заштита водних ресурса на подручју општине, уз примену њиховог интегралног управљања 

(коришћење, заштита вода, заштита од вода); заштита најзначајнијих изворишта водоснабдевања 

на планском подручју (акумулација „Придворица“, рени бунари у насељу Брежани) од 

потенцијалних фактора деградације; потпуна заштита подземних вода, нарочито у равничарским 

теренима са плитким изданима подложним загађењу; очување квалитета површинских 

водотокова на територији општине, а посебно од негативног утицаја испуштања непречишћених 

комуналних отпадних вода у природне реципијенте; 

- заштита и очување квалитета ваздуха, посебно у зонама интензивног саобраћаја, односно 

мањих привредних погона и локација нехигијенских сметлишта; 

- заштита земљишта, а нарочито пољопривредних земљишта од I-IV бонитетнe класe, од 

негативних последица природних (ерозија, поплаве, бујице) и антропогених фактора (примена 

агрохемиката у пољопривреди, непланско ширење грађевинских подручја насеља, итд.); 

- управљање отпадом на еколошким основама, а у складу са циљевима који су дефинисани 

Националном стартегијом управљања отпадом са Програмом приближавања ЕУ (санација и 

рекултивација постојећих сметлишта на подручју општине, односно питање решавање одлагања 

отпада у сеоским насељима) 

- уравнотежено коришћење простора са становишта животне средине и заштите природних 

вредности подручја; 

- обезбеђење примене принципа предострожности за све активности коју у планском 

периоду могу имати повећан степен еколошког ризика, применом система процене утицаја на 

животну средину пре доношења инвестиционих одлука о развоју саобраћајних коридора, 

индустријских објеката и туристичке инфраструктуре на планском подручју; 

- увођење система управљања животном средином на бази дефинисаних еколошких 

стандарда (ISO 14000) у свим будућим привредним објектима на подручју Општине; 

- унапређење едукације локалног становништва о постојећим еколошким проблемима и 

њихово укључивање у акције за очување и унапређење животне средине; 

- обезбеђење услова за примену и спровођење законских прописа из области заштите 

животне средине и законске регулативе која индиректно третира еколошку проблематику. 
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4.2. Избор индикатора 

Индикатори Стратешке процене су припремњени према циљевима Стратешке процене, на основу 

индиктаора  Стратегије одрживог развоја Републике Србије  и приказани су у следећој табели: 

Редн

и 

број 

Циљеви СПУ Индикатори Орган надлежан за праћење 

1. Смањење загађења ваздуха Концентрација 

сумпордиоксида, азотних 

оксида, прашкастих 

материја, суспендованих 

честица<РМ 10 и других 

специфичних загађујућих 

материја, што се утврђује 

мерењем емисије 

загађујућих материја и 

мерењем квалитета 

амбијенталног ваздуха 

Оператери, локалне самоуправе, 

референтне лабораторије, 

Агенција за зжс 

2. Смањење загађења земљишта Промена намене, 

деградација земљишта 

Овлашћене лабораторије за 

земљиште,агенција за зжс 

3. Смањити изложеност 

становника повишеном нивоу 

буке 

Мерење нивоа буке,израда 

стратешких карата буке,број 

постављених звучних 

заштита,број посађених 

зелених површина као 

заштиту од буке 

Оператери,локална 

самоуправа,референтне стручне 

куће 

4. Управљање отпадом у складу 

са прописима (комунални 

отпад, индустриски 

отпад,посебни токови отпада) 

Број уклоњених дивљих 

депопнија;број 

новопостављених канти и 

контејнера;број набаљених 

возила за превоз 

отпада;изграђена 

регионална депонија 

комуналног 

отпада;количина предатих 

акумулатора,старих 

рачунара,ПЕТ боца,старих 

гума итд. Овлашћеним 

оператерима 

тј.%рециклираног отпада 

Локална 

самоуправа,оператери,Министарс

тво надлежно за попслове 

зжс,Агенција за зжс 

5. Управљање 

подземним,комуналним и 

индустријским водама у 

складу са прописима 

Дужина израђене 

канализације,број уређаја за 

пречишћавање отпадних 

вода,квалитет вода 

реципијената 

Оператери,грађани,локална 

самоуправа,референтне 

лабораторије,Дирекција за 

воде,агенција за зжс 
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6. Заштита природних 

ресурса,заштићених биљних и 

животињских врста 

Повећање зелених 

површина у 

хектарима;површина 

заштићених екосистема на 

земљи и у води 

Завод за заштиту природе 

РС,локална самоуправа,Агенција 

за зжс,специјализовани институти 

итд. 

7. Превенција 

пожћара,експлозија, 

хаварија,акцидената,инциден

ата 

Број наведених 

удеса;опремљеност служби 

(набавка адекватне опреме 

и возила);број одржаних 

обука у циљу превенције 

МУП;противпожарне 

службе;оператери;Министарство 

надлежно за послове зжс 

8. Унапредити информисање 

јавности по питањима 

животне средине 

Број информација о 

животној средини у 

средствима информисања 

Локална самоуправа;медији 

Табела 3. Избор индикатора према циљевима  СПУ и 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. Они су средство за праћење 

извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости, а неопходни су као улазни подаци за 

свако планирање (просторно, урбанистичко и др). 

Код нас постоји стална оскудица података о животној средини, тако да је веома тешко извршити 

квалитетну анализу стања животне средине. Информациони систем о животној средини, али ни о 

простору у нашој земљи не постоји. 

Поред тога, нису разрађени системи показатеља животне средине примерени потребама 

просторног и урбанистичког планирања, као ни методологија њиховог коришћења при изради и 

спровођењу просторних планова. У области просторног и урбанистичког планирања није 

идентификован специфичан систем еколошких показатеља, већ се поједини просторно еколошки 

показатељи могу наћи у оквиру система показатеља друге намене. Овакво стање, свакако, у 

великој мери утиче на неефикаснот управљања животном средином и на неефикасност 

планирања уопште. У важећој законској регулативи такође није стандардизован систем 

индикатора животне средине. 

Када је реч о показатељима одрживог развоја, ситуација је још неповољнија. 
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Показатељи одрживости представљају све популарније средство за дефинисање политике и 

праћење напретка на плану одрживог развоја. Потреба за дефинисањем показатеља одрживости 

јасно је изражена у Агенди 21, а преузела ју је Комисија УН за одрживи развој. У Агенди 21 

(UNCED, 1992) од земаља се тражи да показатеље одрживог развоја, које ће користити у креирању 

политике, развијају на основу бољих и систематичнијих информација о еколошким, економским и 

друштвено-хуманистичким чиниоцима. 

Показатељи одрживог развоја су потребни како би се утврдила кретања која указују на 

приближавање или удаљавање од одрживости, као и да би се поставили циљеви ради 

унапређења општег благостања. Немогуће је међутим говорити о показатељима и критеријумима 

одрживости уколико се претходно не дефинише шта одрживи развој подразумева и који су 

основни принципи одрживог развоја. 

За успешну израду Стратешке процене утицаја изузетно је важно квалитетно дефинисати циљеве и 

индикаторе животне средине, односно одрживог развоја. Уоквиру Стратешке процене утицаја 

избор индикатора ће се извршити из «Основног сета УН индикатора одрживог развоја» у складу са 

Упутством које је издало Министарство науке и заштите животне средине у фебруару 2007. год. 

Овај сет индикатора заснован је на концепту «узрок-последица-одговор». 

Индикатори “узрока” означавају људске активности, процесе и односе који утичу на животну 

средину, индикатори “последица” означавају стање животне средине, док индикатори “одговора” 

дефинишу политичке опције и остале реакције у циљу промена “последица” по животну средину. 

Сет индикатора у потпуности одражава принципе и циљеве одрживог развоја. 

Избор индикатора наведени у табели 3. у складу је са планираним активностима на подручју 

плана и њиховим могућим утицајима на квалитет животне средине и послужиће за евалуацију 

планских решења. 

Стратешка процена се бави генералном и општом анализом и проценом могућих утицаја 

планираних решења на квалитет животне средине у ширем контексту, али се третирају и 

појединачни објекти. 

 

Циљеви 

стратешке 

процене 

Посебни циљеви стратешке 

процене 

Индикатори 

Заштита основних 

чинилаца животне 

средине 

1.Очувати квалитет ваздуха -бр.дана када је прекорачена 

гранична вредност емисије (ГВИ)²² 

за SO2  и NO2 

2.Очувати квалитет вода - повећање ГВЕ у води 

3.Очувати квалитет земљишта -% контаминираних површина 

Заштита од буке 4.Смањити интензитет буке -број стамбених објеката у зони са 

повећаним нивоом буке 

Заштита предела 5.Заштита предела и 

амбијеталних вредности 

-број и просторна диспозиција 

планираних ветротурбина 

Заштита културног 

наслеђа 

6. Очувати културно наслеђе -број потенцијално угрожених 

локалитета накојима постоје објекти 

културне баштине 
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Заштита од 

нејонизујзћег 

зрачења 

7.Смањити нејонизирајуће 

зрачење 

-број извора нејонизирајућег зрачења 

Смањење 

климатских 

промена 

8.Повећати коришћење 

обновљивих извора енергије 

-% смањења потрошње обновљивих 

извора енергије 

Насеља и 

становништво 

квалитета простора 

9.Спречити бесправну изградњу 

и опремити локацију 

инфраструктуром 

-површина обухваћена израдом 

планског документа 

10. подстицати економски раст -приход општине и дрљаве од 

реализације пројекта 

Табела 4. Општи и посебни циљеви СПУ  

 
22) ГВИ за именоване материје према Правилнику о граничним вредностима,методама мерења имисије, 

критеријумима за успостављање мерних места у евиденцији података (Сл.гласник РС. Бр.54/92,30/99) 

 

 

5. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

5.1. Приказ процењених 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) варијанта да се план не усвоји и имплементира, и 

2) варијанта да се план усвоји и имплементира. 

Варијантна решења 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 ефикасно утврдити поређењем са постојећим стањем, са 

циљевима и решењима плана. 

Међутим, с обзиром да у варијанти у којој се План не би радио и имплементирао не би било 

промена у простору значајних за евалуацију, овај део стратешке процене биће усмерен и 

ограничен само на варијанту усвајања и имплементације плана у оквиру које ће се разматрати 

варијанте различитог просторног позиционирања планираних соларних панела, трафостанице и 

трасе планираног далековода.  
 

 

 

Циљеви СП: 

1. Очувати квалитет ваздуха      6. Очувати културно наслеђе 

2. Очувати квалитет вода    7. Смањити нејонизујуће зрачење 

3. Очувати квалитет земљишта   8. Повећати коришћење обнов.извора енергије 

4. Смањити интензитет буке   9. Спречити бесправну градњу 

5.  Заштита предела и амбијенталних вредности 10.Подстицати економски развој 
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Област развоја СЦЕНАРИО ТРЕНДА РАЗВОЈА Циљеви стратешке процене утицаја 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

Производња и пренос 

електричне енергије 

Предвиђена је производња 

електричне енергије коришћењем 

енергије сунца.Постиже се 

постављањем соларних панела и 

системом за прикључење на 

електромрежу, изградњом 

трафостанице 100/10 kV и 110 kV 

далеководом 

 

 

 

0/+ 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0/- 

 

 

 

0/+ 

 

 

 

0 

 

 

 

0/- 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Варијанта 1-постављање соларних 

панела у два поља-зоне. 

0 0 0 0 0 0 0 + + + 

Варијанта 2-постављање соларних 

панела и једном пољу-зони. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Варијанта 1-далековод прелази 

преко соларног парка 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Варијанта 2- далековод прелази 

преко околног земљишта  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0/- 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Саобраћајна 

инфраструктура 

Изградња интерне саобраћајне 

инфраструктуре, ради опремања 

комплекса соларног парка 

 

0/- 

 

0 

 

0/- 

 

0/- 

 

0/- 

 

0 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

0 

Комунална 

инфраструктура 

Планом је предвиђена водоводма 

мрежа за комплекс трафостанице, 

изградњом новог цевовода Φ100 

са прикључком на сеоски 

водовод. З аевакуацију отпадних 

вода планирана је 

водонепропусна септичка јама.З 

аевекуацију комуналног отпада 

предвиђено је постављање 

контејнера. 

 

 

0 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Телекомуникације Остављена је могућност изградње 

телекомуникационе мреже 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Заштита Планом се предвиђа 

имплементација мера заштите 

дефинисаних прибављеним 

условима надлежних институција. 

0 + + + 0/+ + 0 0 + 0 

 

Таб.5.Процена утицаја сектора плана у односу на циљеве СПУ у варијантним планским решењима 

 

Значење симбола: 

+укупно позитиван утицај, -укупно негативан утицај, 0 нема директног утицаја или нејасан утицај, 0/+ 

нејасан утицај/могућ мањи позитиван утицај, 0/- нејасан утицај/могућ мањи негативан утицај 
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5.2. Разлози за избор повољнијег варијантног решења 

Резултати процене утицаја варијантних решења на животну средину, приказани у табели 5 

показују следеће: 

1. У варијанти предложене диспозиције соларних панела, очекују се знатно мањи потенцијално 

негативни ефекти на флору и фауну  али и на предеоне карактеристике. У том смислу је варијанта 

1 је знатно повољнија од варијанте 2 и као таква мора бити уграђена у План; 

2. У варијанти трасе високонапонског далековода могу се очекивати негативни ефекти на предео. 

У случају који је приказан у варијант 2, када далековод заобилази кроз околно земљиште, 

варијанта 1 оцењена као повољнија и као таква мора бити инкорпорирана у План. 

Важно је напоменути да је, када је реч о идентификованим негативним ефектима плана, 

констатовано да су они мали и у просторном смислу и по интензитету, с обзиром да планиране 

активности нису загађујуће у мери која може значајно оптеретити 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. 

 

5.3. Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења 

У табели 5. је извршена квалитативна експертска процена позитивних и негативних утицаја 

појединих сектора плана на животну средину у поређењу са ефектима варијанти конкретних 

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. 

У табели 6. Приказани су критеријуми за вредновање планских решења. 
 

Циљеви СП: 

1. Очувати квалитет ваздуха      6. Очувати културно наслеђе 

2. Очувати квалитет вода    7. Смањити нејонизујуће зрачење 

3. Очувати квалитет земљишта   8. Повећати коришћење обнов.извора енергије 

4. Смањити интензитет буке   9. Спречити бесправну градњу 

5.  Заштита предела и амбијенталних вредности 10.Подстицати економски развој 

 

ПЛАНСКА РЕШЕЊА Циљеви стратешке процене 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Постављање соларних панела 

(фотонапонских ћелија) 

 

Л Мо 

Д 

 

0 

 

0 

Л Мо 

Д 

Л Мо 

Д 

0 Мн 

Д 

 

0 

С Л 

Д 

Л Мо 

Д 

0 С 

Д 

Изградња трафостанице 100/10 кВ 0 0 0 0 0 0 Л Мо 

Д 

0 Л Мо 

Д 

0 

Изградња високонапонског 

далековода  

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Л Мо 

Д 

 

0 

 

0 

 

0 

Изградња интерних саобраћајница Л Мо 

Д 

 

0 

Л Мо 

Д 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Л С 

Д 

 

о 

Прикључење комплекса ТС на 

водоводну мрежу 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Л С 

Д 

 

о 
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ПЛАНСКА РЕШЕЊА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Изградња двокоморне 

водонепропусне септичке јаме 

 

0 

Л Мо 

Д 

Л Мо 

Д 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

Канали дуж саобраћајница за 

прикупљање и евакуацију 

атмосферских вода 

 

0 

 

0 

Л Мо 

Д 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

Опремање локације 

телекомуникационом мрежом 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

Л С 

Д 

 

о 

Формирање зелених површина унутар 

и око комплекса ТС и соларног парка 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Л С 

Д 

0 Л М 

Д 

 

0 

 

0 

 

0 

Мере заштите непокретних културних 

добара 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

Л С 

Д 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

Програм уређења простора од 

интереса за одбрану земље и заштиту 

од елементарних непогода  

Л Мо 

Д 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Л Мо 

Д 

 

0 

 

 

0 

 

0 

Л Мо 

Д 

0 

Таб.6. Процена утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја 

 

-критеријуми према табели 7. 

Величина утицаја Значај утицаја Вероватноћа утицаја Трајање утицаја 

Већи негативан Међународни-Мн 

Општински-О 

Локални-Л 

Сигуран-С 

Могућ-Мо 

Дуготрајан-Д 

Пвремени-П Мањи негативан 

Нема утицаја - о 

Мањи позитиван 

Већи позитиван 

Табела 7. Критеријуми за оцењивање планских решења 

 

Према критеријумима из табеле 6. Оцењиваће се одабрана планска решења приказана у табели. 

Табела 6. Планска решења обухваћена проценом утицаја: 

1. Постављање соларних панела-фотонапонских ћелија 

2 Изградња трафостанице 110/10 kV 

3 Изградња високонапонског далековода 110 kV 

4 Изградња интерних саобраћајница и манипулативних површина 

5 Прикључење комплекса трафостанице на водоводну мрежу 

6 Изградња двокоморне водонепропусне септичке јаме 

7 Канали дуж саобраћајница за прикупљање и евакуацију атмосферских вода 

8 Опремање локације телекомуникационом мрежом 

9 Формирање зелених површина унутар и око комплекса трафостанице 

10 Мере заштите непокретних културних добара 

11.Програм уређења простора од интереса за одбрану земље и заштиту од елементарних 

непогода и других већих опасности 

12. Програм заштите животне средине 
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5.4. Резиме утицаја планских решења 

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

констатовати да ће већина утицаја планских решења имати позитиван утицај 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 у оквиру стратешке процене утицаја на животну 

средину. 

Посматрајући дефинисане циљеве стратешке процене могу се очекивати следећи утицаји плана на 

животну средину и њене чиниоце: 

 

1. УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА: 

Применом једног од основних принципа концепта одрживог развоја, а то је коришћење 

обновљивих / алтернативних извора енергије, односно применом чистих технологија каква је 

енергија сунца, подстиче се смањење употребе фосилних горива. При томе, коришћење фосилних 

горива за производњу електричне енергије са више аспеката утиче на загађење животне средине, 

док коришћење енергије сунца у производњи електричне енергије поризводи вишеструке 

позитивне ефекте на квалитете животне средине. Овај позитиван утицај је уочљив и у ширем 

контексту што у позитивном смислу превазилази планске оквире предметног плана. Међутим, 

одређени негативни ефекти плана могући су у фази изградње соларне ектране. Ови утицаји 

огледају се у загађењу ваздуха који су последица манипулације возила и машима и у виду 

подизања прашине. Ови утицаји нису значајни у смислу интензитета и просторне дисперзије и 

могуће их је контролисати адекватним мерама заштите и добром организацијом градилишта. 

 

2. УТИЦАЈ НА ИНТЕНЗИТЕТ БУКЕ: 

Проблем буке, који се често истиче као најозбиљнији негативан утицај рада соларних панела на 

околину изражен је код старијих конструкција. Код савремених соларних панела, постигнуто је 

знатно смањење нивоа буке и вибрација. Конструкција омогућава  стабилан и миран рад панела, 

која се поставља на  релативно малој висини.  

Посебно је важан аспект сагледавања интензитета буке као просторни аспект. У циљу моделовања 

интензитета буке прво је тумачен Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини 

(‘’Службени гласник РС’’, број 54/92). У том смислу, као дозвољени нивои буке у појединим 

зонама,  прописани су важећим стандардом ЈУС У.Ј6. 205 из 1992. Године. 

Допуштени нивои буке по зонама наменеВредности се крећу од 50dBA за дан и 40dBA за ноћ у 

зони за одмор и рекреацију, болнице и паркове, све до 70.2dBA (и за дан и за ноћ16) у чисто 

индустријским деловима града. Приликом мерења изложености објекта (зграде, куће и сл.) буци 

на отвореном простору, ниво буке се мери на 1-2 метра испред фасаде, односно на 0.5 метара 

испред отвореног прозора. 

Када је реч о формирању зона, њихово зонирање требало би да буде у надлежности општине. 

Према расположивим информацијама, овакво зонирање на подручју општине Блаце није 

спроведено. У том контексту, комплекс планираног соларног парка  треба третирати као зону VI – 
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индистријска зона, док би најближе стамбене објекте требало третирати као зону II – мала и 

сеоска насеља. Наведена констатација узета је у обзир приликом процене интензитета буке oд и 

његове просторне распрострањености на планском подручју. 

С обзиром да се приликом диспозиције соларних панела  у плану доста водило рачуна о аспекту 

могућих утицаја буке (куће које су на најмањем растојању од најближих панела удаљене су више 

стотина метара), установљено је да су нивои буке значајно испод законски прописаних нивоа. У 

том контексту, планска диспозиција соларних панела  је веома повољна и нема значајних 

негативних утицаја плана. 

 

3. УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ ВОДА: 

Приликом рада соларног парка, не користи се вода, тако да се отпадне воде не стварају. Према 

томе, утицај самих панела на воде не постоји. Међутим, за потребе функционисања комплекса 

трафостанице предвиђено је збрињавање отпадних вода постављањем двокоморне 

водонепропусне септичке јаме чиме ће се спречити евентуално загађење. Током изградње биће 

посебно уређен простор за смештај механизације са пратећим садржајима како би се спречило 

могуће загађење земљишта и вода уљима и нафтним дериватима из машина и возила. 

 

4. УТИЦАЈ НА ПРЕДЕОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Предеоне карактеристике, односно амбијенталне тј. пејсажне карактеристике простора 

представљају субјективну категорију коју није једноставно оценити. 

Визуелни утицај на околину је субјективан утисак који осим о перцепцији посматрача зависи и од 

типа предела и специфичних визуелних карактеристика. Не постоје дефинисани универзални 

индикатори нити критеријуми на основу којих се објективно може оценити да ли одређена појава 

у простору нарушава предеоне карактеристике или на њих позитивно утиче. Анализирајући 

предметну локацију и планирано лоцирање соларних панела, закључено је да ће они доминирати 

околином, тако да се може закључити да ће се изградњом планираног соларног парка у значајној 

мери изменити постојећи предео. Уз пажљиво планирање и обликовање тај утицај се може 

делимично смањити. Мишљење експертског тима је да линерано постављање соларних панела 

неће нарушити предеоне карактеристике простора, већ ће му дати посебан визуелни идентитет. 

Поред тога, реализација планских поставки и самог пројекта позитивно ће утицати на тренд 

развоја у урбанистичком смислу и то кроз привођење локације намени које ће онемогућити 

евентуалну бесправни изградњу или узурпацију простора за активности које могу имати штетан 

утицај на квалитет животне средине.  

 

5.УТИЦАЈ НА ПОЈАВУ НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА (од трафостанице и далековода): 

По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаници постоје електрична и 

магнетна поља као вид нејонизујућег зрачења, којастварају надземни проводници, а зависе од 

висине напона, јачине струје и растојања. На основу критеријума Светске здравствене 

организације (WHO) дозвољена јачина електричног поља је 5 kVeff/m, а дозвољена јачина 

магнетног поља је 100 μТ. Вредности електричног поља су око два, два и по пута мање од 

дозвољених вредности , док су вредности магнетног поља око два пута мање од дозвољених 
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вредности. Домаћи прописи који дефинишу дозвољене интензитете електричног и магнетног 

поља којима људи могу бити дуготрајно изложени, не постоје. Зато се прихватају као меродавни 

критеријуми Светске здравствене организације (WHO) који прописују: 

• дозвољена ефективна вредност електричног поља ван електроенергетских објеката којем могу 

бити трајно изложени становници који станују у близини електроенергетских објеката износи 

Kmax = 5 kV/m, 

• дозвољена ефективна вредност магнетне индукције ван електроенергетских објеката којој могу 

бити трајно изложени становници који станују у близини електроенергетских објеката износи Beff 

= 100 μТ, 

• дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских објеката или у 

близини надземних водова којем може бити повремено изложено особље на пословима 

одржавања објеката износи Keff=10 кВ/м, 

• дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар електроенергетских објеката или у 

близини надземних водова којој може бити повремено изложено особље на пословима 

одржавања објеката износи Beff = 500 μТ. 

На основу искуствених података добијених за исте или сличне трафостанице може се закључити 

да су јачине електричног поља Keff =2kV/m што је много мање од дозвољене вредности и 

максимална вредност магнетног поља је Beff =50 μТ што је такође много мање од дозвољене 

вредности. 

 

6. УТИЦАЈ НА ЕВЕНТУАЛНЕ АРХЕОЛОШКЕ ОСТАТКЕ: 

Иако на локацији нема евидентираних заштићених археолошких локалитета, могуће је приликом 

ископа и темељења објеката наићи на неоткривене археолошке остатке. У таквој ситуацији 

потребно је предузети адекватне мере како би се такви остаци очували, што је предвиђено 

условима Завода за заштиту споменика културе који су уграђени у План.  

 

7. УТИЦАЈ НА ЗЕМЉИШТЕ: 

Током изградње и рада соларних панела  утицај на коришћење земљишта ће бити незнатан. 

Панели физички заузимају површине земљишта на којој се поставља конструкција, док се остатак 

површине између поља  планира за интерне саобраћајнице. 

 

8. ОПАСНОСТОД АКЦИДЕНАТА: 

Иако могућност акцидената насталих као последица рада соларног парка  није посебно 

вреднована приликом вишекритеријумске евалуације, ови утицаји су могући и за њих ће бити 

дефинисане адекватне мере заштите. Разлог зашто ови утицаји нису посебно вредновани је што 

произвођачи опреме незаобилазно предвиђају све потрбне мере заштите од акцидената, а то су 

следећи акциденти: 

-опасност од удара грома, 

-опасност услед скупљања леда, 

-опасност од откидања прилико јаких удара ветра. 
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Ризик од настанка удесне ситуације на соларну електрану је веома мали. Искуства из света 

показују да нигде нису забележене несреће које би проузроковале значајније еколошке 

последице. На предметној локацији не постоји директна опасност за људе чак ни у случају 

евентуалне хаварије. Стамбена насеља и саобраћајнице се не налазе у околини тако да не постоји 

опасност са аспекта настанка удесних ситуација. Како би се све евентуалне акцидентне ситуације 

избегле, потребно је дефинисање адекватних мера заштите и смањења ризика од удеса и у 

оквиру стратешке процене. 

Имајући у виду карактеристике пројекта и чињеницу да се ради о примени обновљивог извора 

енергије, односно о примени чисте технологије, може се констатовати да се за реализацију 

пројекта неће користити природни ресурси нити енергија, већ ће пројекат производити еколошки 

чисту електричну енергију што представља посебан допринос за квалитет животне средине. 

Приликом извођења радова  могу се појавити одређена загађења и то пре свега која су последица 

манипулације возила за допремање и постављање опреме и изградњу пратећих објеката. Ова 

загађења нису значајна ни по интензитету, нити по просторној размери и могуће их је врло лако 

спречити дефинисањем адекватних мера заштите. 

При експлоатацији соларне електране могућа су незнатна загађења као последица одржавање 

соларних панела. Ова загађења су по свом карактеру занемарљива. Такође су могуће одређене 

акцидентне ситуације у случају екстремних метеоролошких услова. 

Међутим, произвођачи опреме дефинишу спецификацију и режиме коришћења панела којим се 

обезбеђује њихов безбедно функционисање у таквим условима. 

Спровођењем ових упутстава избегавају се могуће акцидентне ситуације. 

И поред тога, задатак процене утицаја је да на основу анализираних могућих утицаја предметног 

плана  на животну средину дефинише адекватне мере заштите чијим спровођењем ће се 

обезбедити да се идентификовани мањи негативни ефекти пројекта задрже у оквирима који не 

умањују квалитет животне средине. 

У том контексту су у наставку дефинисане мере за спрачавање, смањење и отклањање штетног 

утицаја на животну средину (поглавље 6). 

 

5.5. Кумулативни и синергетски ефекти 

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

процену кумулативних и синергетских ефеката. Ови ефекти настати као резултат интеракције 

између бројних мањих утицаја постојећих објеката и активности и различитих планираних 

активности у подручју плана. Кумулативни ефекти настају када појединачна планска решења 

немају значајан утицај, а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат. 

Као пример се може навести загађивање ваздуха, вода или пораст нивоа буке. Синергетски 

ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни ефекат који је већи од 

простог збира појединачних утицаја. Синергетски ефекти се најчешће манифестују код људских 

заједница и природних станишта.  
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6. ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и 

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

стања животне средине у планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих 

негативних утицаја, дефинишу мере заштите. 

Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја сведу у 

оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља 

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

функцији реализације циљева одрживог развоја. 

Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима који неће оптеретити капацитет 

простора, а могући негативни ефекти планских решења максимално умањили, потребно је 

спроводити мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја плана на животну средину. 

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 мере заштите у сваком 

појединачном сектору плана. Додатне мере заштите животне средине односе се на: 

 

6.1. Мере у току изградње 

• приликом изградње планираних објеката и пратеће инфраструктуре, обавезно је испоштовати 

све услове надлежних институција прибављене за предметни план и мере које су на основу њих 

уграђене у планска решења; 

• није дозвољена изградња више од планираних површина за соларне панеле у планском 

подручју; 

• изградња објеката, извођење радова, односно обављање технолошког процеса, може се вршити 

под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање 

животне средине; 

• за време извођења радова на изградњи објекта, ради заштите здравља и живота људи за време 

извођења радова, морају се спровести све мере заштите на раду прописане за предвиђену врсту 

радова; 

• градилиште организовати на начин да се спречи свако продирање штетних материја у воду, 

ваздух и земљиште; 

• опремити комуналном инфраструктуром целокупно подручје и прикључити све садржаје 

комплекса на њу. Комунално опремање комплекса неопходно је пре изградње пратећих садржаја; 

• за потребе особља које учествује у изградњи потребно је осигурати преносне хемијске WC-е и 

њихово редовно одржавање и пражњење од стране овлашћеног правног лица; 

• настали грађевински, комунални и остали отпад мора се оптремити са локације на за то 

предвиђену постојећу општинску депонију и у складу са важећим прописима; 

• кретање механмеханизације и возила током изградње ограничити на што мању површину. Са 

свих површина на којима могу настати зауљене или друге течности које могу бити загађивачи, 

обезбедити затворени систем сакупљања и одвођења, а пре испуштања течност пропустити кроз 

сепаратор са таложником; 
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• све површине оштећене током извођења радова се након окончања радова морају санирати; 

• у случају хаваријског оштећења и изливања моторних уља и горива оштећења се морају 

санирати а загађено земљиште евакуисати и депоновати под условима надлежне комуналне 

службе. 

• уклоњени хумус или замљиште сличних карактеристика (уколико га буде) треба посебно 

депоновати, заштити од загађења и по завршетку радова употребити у сврху хортикултурног 

уређења девастираних површина; 

• за раднике који учествују у изградњи за санитарне потребе и за складиштење делова и опреме 

организовати мобилне контејнерске објекте које након изведених радова треба уклонити са 

локације; 

• током реализације пројекта остварити заштиту од буке добром организацијом градилишта и 

коришћењем механизације која не ствара велику буку; 

• изградњу објеката спровести у складу са важећим техничким нормативима за изградњу уз 

примену технологија и процеса који испуњавају прописане стандарде заштите животне средине. 

• у случају да се у току земљаних радова наиђе на природно добро које је геолошко-

палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпоставља да има 

својсво природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту 

природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка 

овлашћеног лица; 

 у случају да се у току земљаних радова наиђе на археолошко налазиште или материјалне  

остатке културе, обавеза је извођача радова да исте одмах обустави и о налазу обавести надлежни 

Завод за заштиту споменика културе, као и да до доласка стручне екипе локалитет обезбеди од 

евентуалног оштећења или уништења налаза. 

• за озелењавање предметне локације користити врсте адекватне постојећим условима 

(орографским, климатским, едафским и биотичким), а садњу вегетације ускладити са подземним 

и надземним инсталацијама; 

• соларне панеле обавезно опремити уређајима за заштиту од удара грома (громобрани); 

• предузети мере које ће онемогућити стварање леда у периоду када је његово стварање могуће; 

• реализовати објекте у складу са Законом о заштити од пожара, обезбедити објектима приступни 

пут за ватрогасна возила, предвидети адекватну хидрантску мрежу, обезбедити сигурну 

евакуацију конструкцијом одговарајуће отпорности; 

• приликом изградње планираних објеката и пратеће инфраструктуре, обавезно је испоштовати 

све прибављење услове надлежних институција и мере које су на основу њих уграђене у пројекат; 

• током фазе изградње спроводити мониторинг примене дефинисаних мера заштите за ову фазу 

реализације пројекта; 

• сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим законима и правилницима који 

регулишу конкретну област. 

 

6.2.Мере током рада 

• на локацији се мора обезбедити простор за постављање контејнера за комунални отпад, као и 

простор за отпад настао у току технолошког процеса, у складу са важећим прописима за 
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прикупљање истог. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако 

да се омогући лак приступ комуналној служби и да простор буде изведен у складу са условима 

заштите животне средине; 

• обезбедити довољан број контејнера за прикупљање отпада и његово редовно пражњење и 

одвожење са локације у складу са условима надлежног комуналног предузећа; 

• одвођење фекалних вода решити водонепропусном септичкиом јамом и обезбедити њено 

санитарно пражњење од стране надлежног комуналног предузећа; 

• у контексту заштите земљишта од зауљених материја у комплексу трафостанице, у случају 

хаварија потребно је обезбедити каде за прихват уља из уљних трансформатора, а у складу са 

техничким прописима изградње ових објеката; 

• у објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други материјал 

морају се обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење; 

• редовно одржавати сву опрему и уређаје.При редовном одржавању постројења и евентуалним 

инсталацијама нове опреме и уређаја треба водити рачуна да не дође до изливања отпадних уља 

и мазива на тло, а ако до тога дође, потребно је одмах приступити санацији причињене штете; 

• приликом евентуалне инсталације нове опреме, као један од битних параметара треба узети у 

обир податке о буци, те набављати малобучну опрему у складу са захтевима Директиве ЕУ за 

смањење емитоване звучне снаге (Директива 2000/14/ЕУ о емисији буке опреме која се 

употребљава на отвореном простору). 

По пуштању у рад, мерењем треба проверити утицај буке која се јавља у простору као последица 

рада нове опреме; 

• обавезно је спровођење редовног мониторинга стања животне средине. На основу 

мониторинга, потребно је евентуално предвидети додатне мере заштите; 

• потребно је повремено мерити интензитет буке на локацији и у близини најближих стамбених 

објеката; 

• обавезно је спроводити све мере заштите од пожара и удара муње које су дефинисане у оквиру 

плана. 

 

6.3. Мере након престанка коришћења 

• у склопу Главног пројекта израдити пројекат санације подручја соларног парка; 

• након престанка коришћења постројења, производне јединице уклонити и отпремити са 

ликације, а све материјале и делове опреме погодне за поновну употребу рециклирати и 

обновити; 

• површински део темеља потребно је разградити. Отпадни материјал настао разградњом треба 

отпремити са локације и збринути у складу са важећим законским прописима који регулишу 

поступање с отпадом; 

• након уклањања свих објеката, земљиште довести у стање које је било пре његове употребе у 

функцији коришћења енергије сунца. 
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7. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ 

У хијерархији просторних планова, план детаљне регулације је најнижи хијерархијски ниво. 

Имајући у виду ову чињеницу, као и чињеницу да се стратешке процене утицаја на животну 

средину израђују за просторне и урбанистичке планове, нема потребе давати смернице за израду 

стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима. 

Сходно пропозицијама и одредбама Закона о процени утицаја на животну средину, за потребе 

прибављања грађевинске дозволе може се тражити израда Студије о процени утицаја на нивоу 

пројектно-техничке документације, посебно за изградњу далековода. 

Носилац пројекта је, у складу са чланом 8. Закона о процени утицаја, у обавези да се обрати 

надлежном органу са захтевом о одређивању потребе израде Студије процене утицаја на животну 

средину, у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну 

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

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

захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 84/2005). 

 

8. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА (МОНИТОРИНГ) 

У циљу реализације дефинисаних мера заштите, потребна је контрола спровођења планских 

решења у свима фазама реализације пројекта (у фази изградње, експлоатације и након завршетка 

експлоатације). Контролу треба да спроводе релевантне недлежне институције за сваку 

појединачни сектор плана. 

Према Закону о заштити животне средине, ниво буке у животној средини се контролише 

системским мерењем буке које обезбеђује општина. Мерење буке обављају овлашћене стручне 

организације у складу са Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини (''Сл.гласник 

РС'', број 54/92) у Југословенским стандардима на које овај правилник упућује (пре свега JUS 

U.J6.090 и JUS U.J6.205). мониторинг буке спроводити на начин како то пропишу надлежне 

општинске службе. 

Током периода изградње соларног парка, а нарочито након пуштања у рад неопходно је вршити 

активан мониторинг стања и утицаја објекта и његовог рада на елементе фауне и флоре и 

загађења земљишта, од најмање годину дана.  

Мониторинг мора да врши стручна установа за заштиту природе (Завод за заштиту природе), а по 

потреби се могу укључити и друге надлежне институције које извештај о мониторингу достављају 

Заводу за заштиту природе . У случају да се током спровођења мониторинга нађу повређени 

примерци врста које су заштићене као природне реткости (Уредба о заштит природних реткости, 

''Службени гласник РС'', 50/93), инвеститор мора да финансира њихов транспорт и зброњавање у 

Прихватилишту за дивље животиње у зоолошком врту у Београду. 

Даљи поступак састојао би се од идентификације тих примерака, дисекције и природњачке 

обраде, те њиховог конзервирања и чувања у смислу доказног материјала, али и у друге стручне и 

научне сврхе. За те потребе могла би бити обезбеђена подршка и помоћ Завода за заштиту 

природе и Природњачког музеја у Београду, који је својим капацитетима и стручношћу, али и 

законским одредбама надлежан за поменуте послове. 
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У случају да се мониторингом утврде евентуалне чињенице о утицају објекта и његовог 

функционисања на истраживане природне вредности, то би била дужност и обавеза лица која 

врше мониторинг да обавесте иницијаторе и реализаторе пројекта, као и надлежне институције о 

насталој ситуацији. У том смислу би благовремено биле предузете мере за отклањање и 

предупређивање евентуалних ширих последица. 

 

9. НАЧИН УЧЕШЋА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА И ЈАВНОСТИ У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ 

И РАЗМАТРАЊА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

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

заинтересованим органима и организацијама на мишљење извештај о стратешкој процени. 

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

пријема захтева за давање мишљења. 

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

оквиру излагања плана и програма на јавни увид и одржавања јавне расправе. Орган надлежан за 

припрему плана и програма обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину извештаја 

и достављање мишљења, као и времену и месту одржавања јавне расправе у складу са Законом. 

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

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

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

правосуђа по питањима заштите животне средине" (ECE/CEP/43/98), које су нашле своје место у 

Закону о заштити животне средине (члан 81).  

Због значаја могућих негативних и позитивних утицаја предложеног плана на животну средину, 

здравље људи, социјални и економски статус локалних заједница 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 писменим путем и путем презентација и 

консултација у свим фазама израде и разматрања стратешке процене. 

Учешће заинтересоване јавности и невладиних организација обезбеђује се у оквиру излагања 

плана. 

 

10. ЗАКЉУЧЦИ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ТОКОМ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину донета је Одлука о  

изради Плана детаљне регулације за изградњу соларног парка у КО Доња Драгуша  у општини 

Блаце (''Службени лист општине Блаце, број 1/2016), у оквиру које се обавезује инвеститор да 

приступи изради стратешке процене утицаја на животну средину за предметни план. Правни 

основ за доношење овакве одлуке је Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину . 

На основу решења о изради стратешке процене, у Извештају је разматрано постојеће 

стање животне средине на подручју обухваћеном Планом, значај и карактеристике Плана, 

карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне 

средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Плана на животну 
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средину, а узимајући у обзир планиране намене. За вредновање је коришћењена 

вишекритеријумска експертска евалуација планских решења у односу на постављене циљеве 

стратешке процене утицаја и релевантне индикаторе за њихову оцену засноване на основном сету 

индикатора одрживог развоја УН. Посебна пажња у процесу вредновања планских решења 

посвећена је анализи њиховог утицаја на потенцијално најосетљивије чиниоце животне средине 

на конкретном простору.  

Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог развоја констатовано је да 

ће већина утицаја планских решења имати позитиван утицај на конкретан простор и његово шире 

окружење. Мањи негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских решења су 

ограниченог интензитета и просторних размера. 

Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима који неће оптеретити капацитет 

простора, а могући негативни ефекти планских решења максимално умањили, дефинисане су 

мере заштите које је потребно спроводити мере за спречавање и ограничавање негативних 

утицаја плана на животну средину и то: 

• мере у току изградње, 

• мере током рад и 

• мере након престанка коришћења. 

 

Резимирајући све наведено, закључак Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 

средину је да је План детаљне регулације за за изградњу соларног парка у КО Доња Драгуша  у 

општини Блаце, анализирао могуће утицаје планираних намена и предвидео све потребне мере 

како би планиране активности имале што мањи утицај на квалитет животне средине што је, 

свакако, у функцији реализације циљева одрживог развоја на предметном простору. 
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