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1. Увод
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину је инструмент којим се
описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји планских решења на животну
средину до којих може доћи имплементацијом плана. Такође, стратешком проценом
утицаја на животну средину се одређују мере превенције, минимизације, ублажавања,
ремедијације или компензације штетних утицаја на животну средину и здравље људи,
једном речју, одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину и
здравље људи.
Стратешка процена утицаја на животну средину израђује се у поступку израде разних
планова и програма и саставни је део плана. Носилац израде плана сачињава Извештај
који, према чл.12 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, садржи
нарочито:
1. полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање
стратешке процене);
2. циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу
стања, дефинисања проблема и проналажења решења);
3. стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну средину
у ужем смислу – дефинисање матричног оквира процене);
4. смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког и
хијерархијског оквира за обављање процена утицаја у току спровођења
плана);
5. програм праћења стања животне средине (мониторинг – оквир за праћење
спровођења плана, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и новог
стања на планском подручју);
6. коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки
оквир коришћен у току израде стратешке процене, односно објективне
тешкоће које су утицале на стратешку процену);
7. начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће
јавности у поступку стратешке процене);
8. закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са
визијом за спровођење и унапређења стратешке процене).
Извештај о стратешкој процени мора задовољити захтеве квалитета који су утврђени
у Прилогу II Закона (Критеријуми за оцену извештаја о стратешкој процени).
Применом Стратешке процене утицаја на животну средину отвара се простор за
сагледавање насталих промена у простору и уважавање потреба предметне средине.
Локални план управљања отпадом општине Инђија 2022-2031. године је полазни,
стратешки документ у овој области којим се дефинишу циљеви управљања отпадом у
складу са Стратегијом управљања отпадом Републике Србије 2010 - 2019. („Службени
гласник РС“, број 29/2010) и Програмом управљања отпадом у Републици Србији за
период 2022 – 2031. године и плановима имплементације кључних директива ЕУ у
области управљања отпадом. Локалним планом се обавезно разматрају све врсте отпада
и начини поступања, да би се одабрала решења која су у складу са
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принципима интегралног управљања отпадом и одрживим развојем. Локални план је у
потпуности усклађен и са свим усвојеним плановима и стратегијама општине Инђија.
Носилац израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину је
консултантска кућа Fleet Management Systems & Technology doo Beograd. У изради
Извештаја ангажовани су и експерти из других институција, за поједине области које
разматра Стратешка процена утицаја на животну средину, а у циљу добијања што
потпунијег и квалитетнијег Извештаја. У процесу израде извештаја учествовали су и
представници локалне самоуправе чије надлежности имају директне везе са пословима
заштите животне средине и управљања отпадом.
Спровођење стратешке процене утицаја заснива се на следећим основним постулатима:
- што раније укључивање стратешке анализе у процес израде планова и програма,
а свакако пре него што се донесу коначне одлуке;
- испитивање еколошких ефеката варијантних решења, што ће помоћи да се
утврди како планови и програми могу смањити еколошки ризик;
- подизање на виши степен обавезе планског документа да установи, примени и
прати мере спречавања и ограничавања негативних утицаја на животну средину;
- повећава се транспарентност процеса израде стратешке и планске документације
и омогућава постизање ширег консензуса око циљева и решења у предметном
документу из области заштите животне средине;
- користе се постојећи механизми за анализу еколошких ефеката, вреднује учинак
анализе, дају препоруке за заштиту елемената животне средине и простора и
припрема извештај са резултатима.
Једна од предности израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину огледа се у томе што процедура израде Извештаја прати процедуру доношења
Локалног плана управљања отпадом на територији општине Инђија који ће бити урађен
у наредном периоду, што пружа могућност ефикаснијег утицаја на планска решења и
благовременог достављања евентуалних примедби у циљу унапређења и заштите
животне средине.
1.1 Полазне основе за израду статешке процене
Полазне основе стратешке процене утицаја, према чл.13 Закона о стратешкој процени,
обухватају следећи садржај:
 кратак преглед садржаја и циљева плана и програма и односа са другим плановима и
програмима;
 преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на које се
извештај односи;
 карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду
изложене значајном утицају;
 разматрана питања и проблеме заштите животне средине у плану или програму и
приказ разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене;
 приказ и оцену припремљених варијантних решења који се односе на заштиту
животне средине у плану и програму, укључујући варијантно решење нереализовања
плана и програма и најповољније варијантно решење са становишта заштите животне
средине;
 резултати претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама
битне са становишта циљева и процене могућих утицаја стратешке процене.
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Полазни документи за израду Извештаја о стратешкој процени је Одлука о приступању
изради Локалног плана управљања отпадом („Службени лист општине Инђија“, број
18/21) и Решење о образовању радне групе за припрему Локалног плана управљања
отпадом („Службени лист општине Инђија“, број 19/21).
Стратешка процена утицаја представља инструмент који је у функцији реализације
циљева одрживог развоја. Стратешка процена интегрише социјално–економске и
биофизичке сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности
различитих интересних сфера и усмерава план или програм ка решењима која су, пре
свега од интереса за животну средину.
1.1. Правни и плански основ
Правни основи за израду Локалног плана управљања отпадом на територији општине
Инђија за период 2022–2031.године утемељен је Законом о управљању отпадом
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) који
представља правни основ за њихову израду.
Правни основ за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину
представља одговарајућа регулатива из ове области, пре свега Закон о заштити
животне средине (“Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11- одлука УС,
14/16, 76/18, 95/18) и Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
(“Службени гласник РС”, бр.135/04 и 88/10).
Скупштина општина Инђија, донела је Одлука о приступању изради Локалног плана
управљања отпадом на територији оптштине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 18/21), чији је саставни део и Решење о приступању изради стратешке
процене утицаја Локалног плана управљања отпадом општине Инђија у периоду 20222031.године на животну средину број 35-250/2021-IV-02 од дана 25.10.2021.године.
Такође донето је Решење о образовању радне групе за припрему Локалног плана
управљања отпадом („Службени лист општине Инђија“, број 19/21). Разлог за израду
стратешке процене дефинисан је законском обавезом израде стратешке процене за
планове и програме у области управљања отпадом и потреби да се, кроз поступак
идентификације, описа и процене могућих значајних утицаја Локалног плана на
животну средину, дефинишу услови заштите животне средине и обезбеди одрживост
реализације Локалног плана који представља стратешки оквир за одобравање будућих
развојних пројеката у области управљања отпадом на територији општине Инђија.
Плански основ за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину
представља Локални план управљања отпадом општине Инђија за период 2022–
2031.године.
1.1.1. Нормативни акти као основ за израду Процене и плана
Кључни нормативни основ за израду процене и плана је Закон о управљању
отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) који уређује
врсте и класификацију отпада, планирање управљања отпадом, субјекте,
одговорности и обавезе у управљању отпадом, управљање посебним токовима
отпада, услове и поступак издавања дозвола, прекогранично кретање отпада,
извештавање, финансирање управљања отпадом, надзор и друга питања од значаја
за управљање отпадом.
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Поред поменутог Закона, основ за израду су и следећа подзаконска акта:
- Уредбa о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу
докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово
попуњавање („Службени гласник РС“, број 60/2009);
- Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(„Службени гласник РС“ број 92/2010);
- Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно
складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник
РС“, број 38/2018);
- Правилник о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени
гласник РС“, број 93/2019);
- Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са
упутсвом за његово попуњавање („Службени гласник РС“ бр. 95/2010 и
88/2015);
- Правилником о обрасцу докумената о кретању отпада и упутству за његово
попуњавања („Службени гласник РС“, број 114/2013)
- Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу
претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за његово
попуњавање („Службени гласник РС“, број 17/2017)
- Правилник о методологији за израду пројекта санације и ремедијације
(„Службени гласник РС“ број 74/2015)
- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада,
обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених
производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег
извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и
начин обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС“, број 54/2010,
54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013, 3/2014, 81/2014, 31/2015, 44/2016, 43/2017,
45/2018, 67/2018 и 95/2018);
- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени
гласник РС“, бр. 104/2009 и 81/2010);
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени
гласник РС“, број 56/2010);
- Правилник о методологији прикупљања података о саставу и количинама
комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 61/2010);
- Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима
(„Службени гласник РС“, број 71/2010);
- Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за
складиштење инертног и неопасног отпада („Службени гласник РС“, број
73/2010);
- Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“,
број 75/2010);
- Правилник о управљању медицинским отпадом („Службени гласник РС“, број
48/2019);
- Правилник о поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима
(„Службени гласник РС“, број 86/2010);
- Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, број 92/2010);
- Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман („Службени гласник
РС“, број 102/2010, 50/2012);
- Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и
ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне
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-

-

материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и
електронских производа („Службени гласник РС“, број 99/2010);
Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Службени
гласник РС“, број 98/2010);
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање
енергије („Службени гласник РС“, број 98/2010);
Правилник начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима
које садрже живу („Службени гласник РС“, број 97/2010).

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 95/2018)
уређује услове заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава за стављање
у промет, управљање амбалажом и амбалажним отпадом, извештавање о амбалажи и
амбалажном отпаду, економске инструменте, као и друга питања од значаја за
управљање амбалажом и амбалажним отпадом.
У вези са наведеним законом, донети су следећи подзаконски прописи:
- Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2015. до
2019. године („Службени гласник РС“, број 144/2014);
- Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упаковани
производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини
накнаде, као и о начину обрачунавања и плаћања накнаде (Службени гласник
РС“, бр. 8/2010, 22/2016);
- Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања („Службени гласник
РС“, број 70/2009);
- Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са
примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се односе на
основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет
(„Службени гласник РС“, број 70/2009);
- Првилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се
обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и
привремено складиштење („Службени гласник РС“, број 70/2009);
- Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се
заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала
(„Службени гласник РС“, број 70/2009);
- Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану
робу стављену у промет за коју произвођач, увозник, пакер/пунилац и
испоручилац није дужан да обезбеди управљање амбалажним отпадом
(„Службени гласник РС“, број 70/2009);
- Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова,
кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним компонентама,
изузецима од примене и року за примену граничне вредности („Службени
гласник РС“, број 70/2009);
- Правилник о садржини и начину вођења Регистра издатих дозвола за управљање
амбалажним отпадом („Службени гласник РС“, број 76/2009);
- Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним
отпадом („Службени гласник РС“, бр. 21/2010, 10/2013, 44/2018 – др. закон).
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1.2. Кратак преглед обухвата, садржаја, циљева и задатака плана
Основни циљ Локалног плана управљања отпадом је минимизација утицаја отпада на
животну средину и повећања ефикасности коришћења ресурса на територији општине
Инђија, односно допринос одрживом развоју кроз развој система управљања
отпадомкоји ће обезбедити контролу стварања отпада, искоришћење отпада и
подстицаје за инвестирање и афирмацију економских могућности које настају из
отпада.
У Извештају ће се разматрати 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 средину, а
узимајући у обзир планиране намене.
1.2.1. Обухват и границе Плана управљања отпадом
Локални план управљања отпадом израђује се за територију општине Инђија, за
подручје 11 насељених места: Инђија, Љуково, Јарковци, Марадик, Чортановци, Бешка,
Крчедин, Сланкаменачки Виногради, Стари Сланкамен, Нови Сланкамен, Нови
Карловци.

Слика 1. Обухват плана на територији општине Инђија
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1.2.2. Циљеви и задаци плана
Општи циљ Плана је успостављање дугорочно одрживог система управљања отпадом,
на начин који има минималан утицај на животну средину и здравље људи, користећи
савремене принципе управљања отпадом, превенцију настајања, поновно коришћење и
рециклажу, третман отпада и одлагање остатка, као и подизање свести о питањима
управљања отпадом. Развијањем Локалног плана управљања отпадом одредиће се
приоритети и стратешки оквир за поступање и третман отпада који је у складу са
националним и ЕУ прописима за управљање отпадом и Стратегијом управљања
отпадом Републике Србије.
Овај циљ подразумева и реализацију неких специфичних циљева, од којих су
најзначајнији:
- обезбедити да се систем управљања отпадом развије у складу са
најприхватљивијим опцијама за животну средину;
- развити принципе и план активности управљања отпадом у средњорочном
периоду и дугорочно достићи законске захтеве и циљеве Националне стратегије
управљања отпадом у Србији;
- обезбедити довољно флексибилности у планским решењима за инкорпорирање
побољшане технологије за третман отпада због осигурања оптималног
коришћења;
- подизање јавне свести за будуће изазове у спровођењу Плана управљања
отпадом и промовисање активног учешћа свих заинтересованих страна у циљу
задовољења циљева.
На основу дефинисаног општег циља и специфичних циљева Плана управљања
отпадом, могу се дефинисати задаци који су одређени Планом, и то:
1. Проширити и јачати административне капацитете на нивоу општине у области
управљања отпадом,
2. Завршетак изградње регионалног центра за управљање отпадом за сремски округ са
седиштем у Инђији,

3. Јачање капацитета локалног ЈКП КОМУЛАЛАЦ ИНЂИЈА у функцији квалитетнијег
рада на збрињавању отпада,

4. Унапредити систем сакупљања отпада (кроз набавку посуда и возила) и
територијално проширити укупан обим сакупљања комуналног отпада
5. Успоставити систем одвојеног сакупљања (примарне сепарацијe), поновног
коришћења и рециклаже отпада,
6. Изградња центара за одвојено сакупљање рециклабилног отпада - рециклажних
дворишта,
7. Изградња/проширење постојећег постројења за компостирање зеленог отпада
8. Изградња постројења за третман/одлагање и рециклажу грађевинског отпада
9. Унапредити ниво информисања становништва, развијање јавне свести и
едукације о значају адекватног управљања отпадом.
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1.2.3. Садржај Локалног плана управљања отпадом
Садржај Локалног плана управљања отпадом састоји се из текстуалног и графичког
дела, као и Прилога.
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1. Увод
1. Полазне основе; 2. Циљеви Локалног плана управљања отпадом; 3. Анализа испуњености
циљева Локалног плана управљања отпадом за период 2010-2020; 4. Веза са другим
стратегијама и плановима.
2. Нормативно правни оквир
1. Национално законодавство у управљању отпадом; 2. Прописи општине Инђија у области
управљања отпадом; 3. Законодавство ЕУ у управљању отпадом
3. Основни подаци о општини Инђија
1. Географски положај; 2. Геолошке и морфолошке карактеристике терена; 3. Хидролошке
карактеристике; 4. Климатске карактеристике; 5. Биодиверзитет; 6. Заштићена природна
добра; 7. Земљиште; 8. Становништво и насеља; 9. Привреда и индустрија; 10.
Инфраструктура
4. Анализа стања у управљању отпадом
1. Институционални оквир; 2. Количине комуналног, комерцијалног и индустријског отпада
и њихов састав; 3. Посебни токови отпада; 4. Сакупљање и транспорт комуналног
(мешаног) отпада; 5. Активности рециклаже и друге опције третмана отпада; 6. Одлагање
отпада; 7. Економско – финансијска анализа са ценама и покрићем трошкова; 8.
Контаминиране локације и мере за њихову санацију; 9. Оцена стања и идентификација
проблема
5. Циљеви плана управљања отпадом
6. Стратешки оквир и потребне промене
1. Количине, врсте и састав отпада; 2. Посебни токови отпада; 3. Сакупљање и транспорт
отпада; 4. Предложен систем управљања отпадом у општини Инђија, потребна
инфраструктура и могуће локације; 5. Програми управљања појединим врстама отпада; 6.
Мере санације осталих депонија – сметлишта комуналног отпада у општини Инђија; 7.
Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен Планом и мере за поступање са
отпадом који настаје у ванредним ситуацијама; 8. Опис мера за смањење негативних
утицаја на животну средину
7. Организациона структура
1. Јачање капацитета општинске администрације за успостављање интегрисаног система
управљања отпадом; 2. Организациона структура система управљања отпадом;
3.Економски инструменти
8. Финансијска анализа, процена трошкова и извори финансирања плана
1. Методологија економско-финансијске анализе; 2. Инвестициона улагања плана;
3.Годишњи оперативни трошкови Плана; 4. Конструкција финансирања; 5. Количине
отпада и обрачун финансијских прихода; 6. Приуштивост; 7. Биланс успеха, готовински ток
и обрачун финансијске стопе приноса Плана; 8. Економска анализа
9. Социјални аспекти
1. Развијање јавне свести; 2. Учешће јавности
10. Акциони план за имплементацију Локалног плана управљања отпадом
11. Надзор и праћење планираних мера и активности

1.2.4. Приказ разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка
процене
У складу са чланом 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, у
Извештају о стратешкој процени нису посебно разматрана следећа питања из области
заштите животне средине:
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- јонизујуће зрачење, обзиром да планиране активности не представљају опасност
по животну средину и утицај на ниво постојећег природног зрачења.
Овом стратешком проценом, у складу са донетим Решења о приступању изради
стратешке процене утицаја Локалног плана управљања отпадом општине Инђија у
периоду 2022-2031.године на животну средину, неће се разматрати прекогранична
природа утицаја обзиром да имплементација Локалног плана не може имати негативан
утицај на животну средину друге државе.

Такође, Извештај о стратешкој процени утицаја неће садржати смернице за израду
стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима него само смернице за процену
утицаја пројеката на животну средину у смислу спровођења Локалног плана.
1.2.5. Приказ варијантних решења која се односе на заштиту животне средине
На основу чланова 13. и 15. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину,
обрађивач је у Извештају разматрао две варијанте, и то: варијанта да се план не усвоји
па тиме и не реализује и варијанта да се план усвоји и имплементира. Ово је најважније
поређење варијантних решења како би се приказао избор најповољнијег решења са
становишта заштите животне средине. Заправо табеларно су приказана два могућа
сценарија који се могу десити у вези са имплементацијом мера за заштиту животне
средине на подручју општине Инђија.
Укупни ефекти Локалног плана, па и утицаји на животну средину, могу се утврдити
само поређењем са постојећим стањем, са циљевима и решењима плана.
Ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте које би имало
усвајање или неусвајање предметног плана, стратешка процена се бавила разрадом обе
варијанте. Избор најповољније варијанте извршио се на основу анализе свих позитивно
и негативно оцењених ефеката сваког планског решења.
1.3. Однос са другим плановима и програмима
При процени могућих утицаја стратешког карактера Плана на животну средину, морају
се у обзир узети стратегије и планови вишег реда и програми од значаја за предметни
План, због обавезујућих смерница које морају бити имплементиране у планска решења.
На то обавезује једно од начела стратешке процене утицаја - начело хијерархије и
координације на свим нивоима. Сагледавање могућих утицаја Локалног плана мора да
обезбеди и информације о вези са другим плановима од значаја и циљевима заштите
животне средине датим у тим плановима, као и начин на који су ти циљеви узети у
обзир при изради Стратешке процене.
1.3.1. Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године
Према Просторном плану Републике Србије за период од 2010. до 2020. године (''Сл.
гласник РС'', бр.88/2010) основни циљ у области управљања отпадом је ''развијање
одрживог система управљања отпадом у циљу смањења загађења животне средине и
деградације простора''. Значајан проблем представља већ деценијама неодрживо
управљање отпадом који углавном завршава на неуређеним одлагалиштима и штетно
утиче на здравље људи, простор и животну средину. Постојећа инфраструктура за
третман и одлагање комуналног отпада је неодговарајућа и недовољна.
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Концепција управљања отпадом је одређена удруживањем општина ради заједничког
управљања отпадом чиме се успоставља систем регионалних центара за управљање
отпадом који обухватају сакупљање отпада, регионалну депонију за најмање 20 година,
постројење за сепарацију рециклабилног отпада поред депоније (где ће се вршити
сепарација папира, стакла, пластике, алуминијума и др), трансфер станице за претовар
отпада ради транспорта на депонију, као и постројења за компостирање поред депоније,
што чини потребну инфраструктуру за управљање комуналним отпадом. У градовима
ће се одредити локације центара за одвојено сакупљање рециклабилног отпада, где би
грађани сами доносили свој отпад. Истовремено је потребно радити на санацији
постојећих званичних одлагалишта отпада које представљају ризик по животну
средину. Регионалним и локалним плановима управљања отпадом ће бити дефинисано
управљање отпадом у складу са Националном стратегијом управљања отпадом. Овакав
пример је у претходном периоду био разматран и за подручје општине Инђија где је
плански била дефинисана изградња регионалне депоније.
Израда новог Просторног плана Републике Србије за период од 2021. до 2035. године је
у току.
1.3.2. Стратегија управљања отпадом Републике Србије за период 2010-2019. године
Стратегија управљања отпадом Републике Србије за период 2010-2019. године („Сл.
гласник РС“, бр.29/10) представља базни документ за рационално и одрживо
управљање отпадом на нивоу Републике Србије. Дефинисани се стратешки циљеви
управљања отпадом, са нагласком на регионални приступ. Постављени су приоритети и
развијене мере и активности. Основни концепт развоја обухвата изградњу
инфраструктуре у управљању отпадом: регионалних центара за управљање отпадом
(што укључује регионалне депоније, постројења за сепарацију рециклабилног отпада,
постројења за компостирање), постројења за третман опасног отпада итд. Стратегија је
у складу са Просторним планом из 2010. године. Национална стратегија управљања
отпадом предвиђа највише 27 региона. За садa у 12 региона постоје предузећа за
управљање отпадом, а још 12 региона има међуопштинске споразуме, али у њима нису
основана таква предузећа. Стратегија се заснива на принципу хијерархије отпада у
складу са политиком ЕУ. Спровођење Стратегије прати Закон о управљању отпадом
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – др. закон) и Закон о амбалажи
и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 95/18 – др. закон).
Програm управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 - 2031. године којim
су постављени услови за успостављање и развој интегрисаног система управљања
отпадом у Републици Србији. Напредак у претходном периоду је остварен у
усклађивању регулативе у области управљања отпадом са регулативом ЕУ, на
институционалном јачању и постизању регионалних споразума за успостављање
заједничког управљања отпадом, као и на изградњи једног броја санитарних депонија.
Циљеви постављени Стратегијом нису у потпуности остварени, пре свега у обухвату
организованим прикупљањем отпада, степену примарне сепарације отпада и
рециклажи, изградњи инфраструктуре и престанку одлагања отпада на несанитарне
депоније и сметлишта, примени економских инструмената и успостављању одрживог
система финансирања управљања отпадом. Како планирани циљеви претходним
планским документом нису у потпуности достигнути и како је у међувремену дошло до
постављања нових циљева ЕУ у области управљања отпадом у оквиру „зелене
транзиције” ради преласка на циркуларну економију у ЕУ, неопходно је поставити нове
циљеве у области управљања отпадом у Републици Србији
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Национална стратегије управљања отпадом 2020–2025. којом се даље развија
регионални приступ управљања комуналним отпадом и постављају циљеви у складу са
правним тековинама ЕУ. У првом плану је селекција отпада на извору, повећање
степена рециклаже отпада и изградња недостајуће инфраструктуре како би се створиле
основе за испуњење постављених циљева наведених у кључним Директивама ЕУ у
сектору отпада. Саставни део Стратегије, која поставља циљеве и рокове за њихово
постизање, је и Национални план управљања отпадом са мерама и активностима, као и
сетом економских инструмената. Сврха је развој и унапређење система управљања
отпадом, кроз употпуњавање стратешког и законодавног оквира и планских докумената
у овом сектору. Израђени су и Планови имплементације кључних директива ЕУ у овој
области и припремљена Преговарачка позиција као основ за отварање преговора са ЕУ
у оквиру поглавља 27 које се односи на животну средину и климатске промене.
Примена Директиве ЕУ о депонијама разматра се заједно са применом осталих захтева
за управљање отпадом, посебно имајући у виду циљеве постављене Оквирном
директивом ЕУ о отпаду и Директивом ЕУ о амбалажи и амбалажном отпаду. Примена
ових захтева утиче на скуп инфраструктуре која треба да се развије за сваки регион.
Национални програм заштите животне средине
Националним програмом заштите животне средине („Сл. гласник РС”, број 12/2010)
дефинисани су стратешки циљеви заштите животне средине, као и специфични циљеви
заштите ваздуха, воде и земљишта, заштите од утицаја појединих сектора на животну
средину (индустрија, енергетика, пољопривреда, рударство, саобраћај итд.). Такође су
утврђени и краткорочни и средњорочни циљеви управљања отпадом и предложене су
неопходне реформе које обухватају регулаторне инструменте, економске инструменте,
систем мониторинга и информационог система, систем финансирања, као и
институционална питања и захтеве везане за инфраструктуру у управљању отпадом. Да
би се превазишли постојећи недостаци, дефинисани су циљеви индустријске политике
међу којима је и унапређење еколошких стандарда у процесу производње и
имплементација система интегрисаних дозвола за постројења у складу са законом.
1.3.3. Статус и планови преношења и спровођења правних тековина ЕУ за Поглавље 27
Статус и планови преношења и спровођења правних тековина ЕУ за Поглавље 27 Животна средина и климатске промене је документ усвојен 2015. године, настао као
резултат споразума постигнутог између Србије и Европске комисије у складу са
закључцима Билатералног скрининга. Документ приказује статус и планове преношења
и спровођења правних тековина ЕУ у Поглављу 27. У Анексу 2 дат је Прелиминарни
план спровођења за интегрисане регионалне системе управљања отпадом. Компоненте
инвестиције одређују се посебно за сваки регион управљања отпадом и деле у неколико
фаза.
Фаза 1 укључује:
- Санитарна депонија (нпр. потпуна усаглашеност).
- Трансфер станице (где је неопходно).
- Јачање локалног предузећа за сакупљање отпада (процена потребних камиона и
контејнера и канти).
- Контрола приступа код старих депонија (ограђивање, обезбеђење, превенција
даље употребе).
- Рециклажна дворишта (радити на промоцији и отварању макар једног)
- Секундарна сепарација (сортирање сувог отпада за рециклажу у фракције које се
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-

могу пласирати на тржиште).
Компостирање зеленог отпада (компостирање отпада из паркова и башти).

Фаза 2 укључује:
- Сакупљање био-отпада (трећа канта за одвојено сакупљање кухињског и
баштенског отпада).
- Постројења за компостирање отпада (компостирање одвојено сакупљеног
отпада).
Фаза 3 ограничена је на:

-

Санација старих депонија укључујући смањење загађења воде и ваздуха.

1.3.4. Стратегија развоја општине Инђија

Стратегијом развоја општине Инђија за период 2015 до 2020. године дефинисани су
били стратешки оквири и у сегменту развоја општине у области заштите животне.
Новом стратегијом која је у процесу израде, такође ће у складу са савременим
трендовима из области управљања отпадом бити дефинисани циљеви општине Инђија
који се морају остварити у што већем нивоу.
1.3.5. План постављања подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу

Општина Инђија у сарадњи са ЈКП Комуналац Инђија, треба да донесе десетогошњи
план којим ће предвидети постављање подземних контејнера у што већем обиму и да
настави са активностима за прописну селекцију отпада. Такође је потребно спроводити
активности у вези са рециклажом отпада, која се такође може спроводи у сарадњи са
приватним компанијама које спроводе наведену актвиност на подручју општине
Инђија.
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2. Преглед постојећег стања и квалитета
природне и животне средине на подручју за које
се Извештај односи
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2. Преглед постојећег стања и квалитета природне и животне средине на

подручју за које се Извештај односи
Приликом израде Извештаја о стратешкој процени утицаја потребно је дати преглед
постојећег стања и квалитета природне и животне средине на подручју за које се
Извештај односи, јер карактеристике постојећег стања представљају основу за свако
истраживање проблематике животне средине на одређеном простору. Основне
карактеристике постојећег стања за потребе овог истраживања дефинисане су на
основу: увида у резултате мерења елемената животне средине која врше овлашћене
организације, постојећих планских докумената, урађених студијских истраживања,
доступне стручне и научне литературе, као и директним увидом у стање на терену.
Квалитет животне средине општине Инђија одређено је њеним природним условима,
створеном урбаном структуром, саобраћајем, привредним и другим активностима које се
одвијају.
Подручје општине у садашњим оквирима суштински одликује као индустријски једну од
најразвијенијих општина у окружењу.
2.1. Природне карактеристике подручја

Општина Инђија налази се у АП Војводини, у североисточном делу Срема.
Површина Општине износи 385 km2, а сачињава је једанаест насеља: Инђија,
Бешка, Нови Сланкамен, Нови Карловци, Крчедин, Чортановци, Марадик, Љуково,
Стари Сланкамен, Јарковци и Сланкаменачки Виногради. Са севера и истока
природну границу представља река Дунав, док су на југу и западу границе општина
Стара Пазова, Рума и Ириг. Општина Инђија има изузетан географско-саобраћајни
положај налази се између два већа гравитациона политичка центра Београда 42 km
и Новог Сада 35 km. Сходно уредби о категоризацији државних путева, кроз
подручје општине Инђија пролазе следећи путеви:
-Државни пут првог А реда број А1 (аутопут).
-Државни пут другог А реда број 100 (стари Новосадски пут).
-Државни пут другог А реда број 126 (Рума-Путинци-Инђија-Стари Сланкамен).
Преко територије општине Инђија пролази железничкиа пруга Београд Будимпешта и Београд-Љубљана. Поред општине Инђија протиче Европска река
Дунав у дужини од 26,5 km (коридор 7). Аеродром ''Никола Тесла'' је од Инђије
удаљен 35 km. Простор Општине Инђија обухвата 38.455,71 хектара, и чини га 9
катастарских Општина.
2.1.1. Геолошке карактеристике терена

Карактеристика географског положаја општине Инђија је контакт чак четири
различите геоморфолошке целине: падине Фрушке Горе, алувијалне равни Дунава,
лесне заравни и лесне терасе. Оваква разноликост морфолошких карактеристика
терена утицала је на настајање и развој насеља која се у многоме разликују од
типичних војвођанских насеља. Општина Инђија са свим насељима, по попису
становништва из 2011. године има 47.204 становника док сама Општина има 25.988
становника.
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2.1.2. Геоморфолошке карактеристике терена

На следећој слици су приказане геоморфолошке карактеристике терена са подручја
општине Инђија.
Предео општине Инђија углавном је равничарски, изузев сегмента који се наслања
на планину Фрушка гора и предео који се протеже дуж реке Дунав где су насеља
Сланкамен и Крчедин.
Захваљујући својој геолошкој грађи и геоморфолошким, односно хидрографским
карактеристикама, терен сремске лесне заравни одликује се релативно
једноставним хидрогеолошким карактеристикама.

Слика 2. Геоморфолошке карактеристике општине Инђија
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2.1.3. Експозиција рељефа општине Инђија

Рефељефни терени на подручју општине Инђија дати су на следећој мапи.

Слика 3. Рељефни предео општине Инђија

Са северне стране, Општину Инђију граничи река Дунав у дужини од 26,5 km.
Један део земљишта (терена) непосредно уз леву обалу Дунава такође припада
територији Општине, са ниским котама око 75,0 mАНВ који су најчешће плављене
при високим водама Дунава, и то су Велика Ада, Лочка Ада, Крчединска Ада и
Козјак, који представљају алувијалну раван реке Дунав која је под непосредним
утицајем нивоа воде у Дунаву. Десну обалу Дунава на територији Општине чине
падине Фрушке горе, које су знатно више са котама од леве обале. Практична
опасност од поплава високих вода Дунава, на територији Општине не постоји.
2.1.4. Нагиб терена општине Инђија
Надморска висина насеља Инђија је 113m, док је централни део Инђије одређен
координатама: 45,03° северне географске ширине и 20,05° источне географске дужине.
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2.1.5. Хидролошке карактеристике

Хидрографска мрежа на подручју Општине Инђија није значајније развијена. У
питању је мањи број брдско-планинских водотка, с обзиром да се подручје налази
на вишим котама, на обронцима Фрушка горе. Главни реципијент који прихвата
воде водотока са подручја Инђије је река Дунав.
Коте терена на подручју Општине су од 95,0 mАНВ до 300 mАНВ, док су највеће
воде Дунава забележене 1965. године код Сланкамена на котама 77,11 mАНВ. Код
Сланкамена, на 1214 km Дунава, у исти се улива његова највећа притока, река Тиса.
Под превојем између Калакача и Кошевца, где ток Дунава удара у отпорне горње
јурске и доње кредне стене мења се и правац тока. Као последица бочне ерозије и
скретања по правцу, у кориту Дунава на потезу Калакача и Кошевца јавља се велики
број речних острва, чијем постанку свакако доприноси донекле и успор којег често
ствара Тиса на ушћу у Дунав. Међу речним острвима највећа је Крчединска ада.
Дужина јој износи око 5 km, а ширина 3 km, док површина прелази 15 km2. Дунав
протиче северном границе Општине у дужини од 26,5 километра (од 1211. до 1187.
речног километра). На овом сектору представља мирну и спору панонску реку
(укупан пад речног корита на 26 km је мањи од једног метра).
Са десне стране наслања се на сремску лесну зараван а са леве на замочварени део
алувијалне равни на банатској страни. Пошто на територији Општине не постоји ни
једна водомерна станица, режим дунавских вода добија сена основу резултата
осматрања код Новог Сада, Сланкамена и Земуна.
Средњи протицај Дунава код Старог Сланкамена износи 3890 кубних метара.
Приликом нижих водостаја опадне до 1500 а приликом виших прелази и 10000
кубних метара у секунди. Пловећи лед на Дунаву јавља се у просеку од 5 до 39 дана
а било је и појава ледостаја (1953/54; 2011/12; 2016/17). Сходно чињеници да се
''кота нула'' налази у Старом Сланкамену на 69,68 метара (у односу на ниво мора) а
да је максимална забележена висина Дунава износила 800 cm (14.4.2006. године),
закључак је да су поплавама у подунављу Општине угрожене све висине приобаља
до 78 метара надморске висине. Режим плављења и угрожености подунавских
терена у корелацији је са годишњим средњим максимумом, десетогодишњим
средњим максимумом и стогодишњим високим водама. Међутим, како је раније
констатовано, лесни одсек сремске лесне заравни представља физичку баријеру те
високе речне воде не угрожавају грађевинске рејоне подунавских насеља у
значајнијој мери. Констатоване податке о поплавној зони утицаја Дунава посебно
треба размотрити приликом планирања евентуалних радова на уређењу приобаља
или других видова изградње.
Поток Патка бара – Будовар је највећи и најзначајнији водоток како на територији
Општине тако и на том ширем делу Срема, који се заједно са Голубиначким
каналом код Старих Бановаца заједно улива у Дунав. Поток Патка бара почиње са
више изворишних кракова који одводњавају југоисточне падине Фрушке горе и у
горњем току. У средњем и доњем делу тока овај водоток има карактер периодичне
реке (која се на целој дужини јавља само у пролеће), док снег копни и падају кише
и ређе у јесен. Са јужних падина Калакача и Кошевца, поток Патка бара, односно
Будовар прима две периодске притоке, Крчедински и Сланкаменски поток. Широка
долина потока Патка баре одликује се просторном алувијалном равни, са честим
котлинастим проширењима и малим падом на уздужном профилу, па се због тога
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на више места јављају забарене површине. Део територије Општине југоисточно од
пута Инђија – Нови Карловци је без потока и канала. Терен гравитира – пада, према
Голубиначком каналу који је реципијент сувишних вода са већег дела територије
Општине.
2.1.6. Климатске карактеристике

Климатске прилике у Општини Инђија немају екстремне неповољне вредности.
Клима овог простора у целини је умерено – континентална. Најважнији климатски
елементи на територији Општине Инђија обрађени су на основу података
регистрованих у околним метеоролошким станицама у Београду, Гладношу и Нови
Сад (Римски Шанчеви).
Средње месечне температуре равномерно расту од најхладнијег јануара, кад
просечна температура на подручју износи -0,3 °C, до најтоплијег јула са просечном
температуромод 21,4 °C. Годишња амплитуда температура ваздуха на подручју
износи 21,7 °C, а средња годишња температура ваздуха 11,2 °C. Генерално се може
констатовати да је на посматраном подручју јесен топлија од пролећа, просечно, за
0,3 °C.
Просечне месечне стандардне девијације за посматрано подручје су доста
уједначених вредности у топлијем делу године, од маја до октобра, и крећу се у
распону од 1,37до 1,77 °C. Хладнији део године, од новембра до априла,
карактеришу пак, веће вредности стандардних девијација, са максималном
вредношћу од 3,42 °C у фебруару месецу, што указује да средње месечне
температуре ваздуха у овим месецима могу да се крећу у ширим границама, у
односу на месеце топлијег дела године.
У вези са екстремним температурама може се рећи, да се апсолутно минималне
температуре ваздуха најчешће јављају у фебруару месецу (-21,0°C), а апсолутно
максималне температуре ваздуха у августу (40,2°C). Врло високе летње и врло ниске
зимске температуре ваздуха, са амплитудама од преко 60 °C, још једна су потврда
континенталности климата разматраног подручја.

Средња годишња облачност у Срему износи 5,6. Максималне и минималне
вредности облачности показују да се у истим месецима, те вредности крећу у веома
уском дијапазону. Најведрији месец је август када је у просеку 3,8 десетина неба
покривено облацима. Од августа се облачност константно повећава до децембра
када је највећа 7,2 а потом опет равномерно опада до августа, показујући велику
сличност са режимом влажности. Просечна годишња облачност је 53%. Највећа је у
новембру, децембру и јануару, а најмања у августу и септембру. Број тмурних дана
(облачност већа од 8 десетина) је већи од броја ведрих (облачност мања од 2
десетине). У августу је највећа средња учесталост ведрих дана, а у јануару и
децембру најмања. Највећи број мутних дана је у децембру, а најмањи у августу
У околини Општине Инђија осматрају се честине и јачине ветрова у
метеоролошким станицама у Београду, на Гладношу и у Сремској Митровици.
Према вредностима годишњих честина праваца ветрова може се закључити да
највећу учесталост јављања у овом подручју има северозападни ветар који je
заступљен са 24,9%, a најмању јужни ветар са 3,6%. Учесталост тишина или калми
je уствари највећа и износи 29,8 %. Ветар са највећом просечном брзином –
северозападни, показује највећу вредност у зиму и пролеће (4,1m/s) a најмању у
јесен (1,6 m/s), с тим што су у току целе године са највећим брзинама у односу на
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остале правце. Ha подунавском делу Општине највећу брзину има југоисточни
ветар 5,0m/s, a најмању североисточни 2,2 m/s. Ha основу терминских осматрања
изведене су максималне брзине ветрова. Највећа терминска брзина ветра
констатована je код најчешћег северозападног ветра – 36,3 m/s односно 130,7 km/h,
док je код североисточног ветра најмања 21,9 m/s.

Број дана са ветром јачине 6 по Бофору годишње износи 24,5; за период зиме 7,6;
пролећа 8,1; лета 4,7 и јесени 4,2 дана.
2.1.7. Земљиште
На територији Општине Инђија заступљено је 13 врсти земљишта, које могу да се
сврстају у четири основна типа: чернозем карбонатни (мицеларни) на лесној тераси
и лесном платоу, као најраспрострањенији облик, затим парарендзине, черноземи и
гајњаче. Черноземи су најзаступљенији у средишњим, јужним и југоисточним
деловима Општине, на лесној заравни и лесној тераси. Гајњача је распрострањена у
северозападном делу територије 200–250 m апсолутне надморске висине у
пределима фрушкогорских обронака. Парарендзине су такође распрострањене у
северозападном делу на прибрежју Фрушке горе. На територији Општине Инђије
простире се Сремска лесна тераса које је веома погодна за настајање најбољег
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земљишта, чернозема. Чернозем покрива највећи део територије Инђије. Активни
слој земљишта је дубок око 1-1,5 m.
2.1.8. Заштићена природна добра
На територији Општине Инђија налази се укупно 23 споменика културе и
знаменитих места који су под заштитом државе. Категорију и режим заштите је
прописао Завод за заштиту споменика културе из Сремске Митровице.
Споменици Два споменика културе су у категорији ''од изузетног значаја'': - С.П.Ц.
''Св. Николе'' у Старом Сланкамену и - Споменик подигнут на месту ''битке код
Сланкамена''.
Десет споменика је у категорији ''од великог значаја'':
-Војнограничарска зграда у Крчедину;
-Српска православна црква Свети Никола у Крчедину;
-Остаци Горње и Доње тврђаве у Старом Сланкамену;
-Српска православна црква Ваведења у Бешкој;
-Српска православна црква Ваведења Богородице у Инђији;
-Римокатоличка црква Светог Петра у Инђији;
-Српска православна црква Светог Саве у Марадику;
-Римокатоличка црква у Новом Сланкамену;
-Родна кућа Ђорђа Натошевића у Старом Сланкамену и
-Српска православна црква Светог Николе у Чортановцима
На територији Општине Инђија налази се пет археолошких локалитета на којима су
вршена истраживања и који су под заштитом државе. Поред ових ''познатих''
локалитета на територији Општине налази се још десетак мањих, истражених,
локалитета и један мањи број, евидентираних, неистражених локалитета.
Најзначајнији локалитети су:
- ''Михаљевачка шума'' у Чортановцима;
- ''Касноантичко утврђење'' у Чортановцима;
- ''Калакача'' у Бешки;
- ''Acumincum '' у Старом Сланкамену и
- ''Хумке-тулуми'' у Марадику.
Општина Инђија располаже са бројним заштићеним природним добрима.
Најзначајнији су:
- Део Специјалног резервата природе ''Ковиљско – петроварадински рит'', заштићен
је 1998.год.; - Део Националног парка ''Фрушка гора'' заштићен је 1960. год.
На територији Општине у току је поступак усвајања Одлуке о проглашењу
споменика природе ''Лесни профил код Старог Сланкамена'' као заштићено
подручје са режимом заштите III степена
Поред наведених заштићених природних добара, на предметном простору Општине
се налазе и подручја значајна за заштиту, и то: - Лесни профил Чот; Палеофлористички локалитет ''Јанда'', - Станишта природних реткости: Кошевац,
Патка бара и поток Будовар, Барба до, Крчединскаада, Велика ада, акумулација
Јарковац, акумулација Марадик, бара код Руповог салаша, бивша економија код
новог Карловца; - Еколошки коридори; - Зелени коридори.
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2.2. Проблеми угрожавања животне средине општине Инђија

Загађење животне средине је присутно на великом делу општине Инђија. Ниво загађења и
других негативних утицаја није равномерно распоређен, већ зависи од природних услова
и људског фактора.
Главни проблеми животне средине у општини Инђија који деценијама прате развој града
обухватају: нерационално трошење ресурса (земљишта, воде, енергије и друго),
повећавање саобраћајних проблема, повећање индустријских објеката, заостајање развоја
комуналне инфраструктуре, деградација и загађивање земљишта, загађивање ваздухa и
вода, ризици од природних непогода и индустријских удеса, уништавање природних и
културних добара, те недовољна брига о естетским вредностима града. Стање животне
средине у општини показује да је у одређеним сегментима неопходно појачати
активности ради смањења загађења.
Подручја загађености у општини Инђија могу се начелно поделити у четири сегмента:
- Подручјa загађене и деградиране животне средине – овој категорији припадају
локалитети који су угрожени прекорачењем граничних вредности загађивања ваздуха, вода,
и буком, земљишта девастирана коповима, јаловином, пепелиштима и депонијама.
Најугроженије насеље је Инђија и Бешка.
- Подручјa угрожене животне средине - су локалитети на којима повремено долази до
прекорачења граничних вредности, попут зоне аеродрома, несанитарних и дивљих
депонија, зоне великих саобраћајница, зоне интезивне пољопривреде, велике фарме, насеља
без канализације различити производни погони, подручја експлоатација минералних
сировина и грађевинског материјала-шљунка и песка из речних токова и каменоломи. То су
посебно насеља Крчедин, Нови Карловци и др.
-Подручјa квалитетне животне средине – су територије и локалитети на којима су очувани
природни ресурси и екосистеми шуме, воде, биодиверзитет, пољопривредно земљиште на
којима није била заступњена интензивна пољопривреда и третман хемијским средствима.
На територији то су то су пре свега насеља Марадик и Бешка.
-Подручјa веома квалитетне животне средине – подручја ненасељеног простора без извора
загађења, подручја очуваних и заштићених природних добара, делови Фрушке горе,
подручја заштићена међународним конвенцијма (Рамсарска и друге конвенције; IBA
подручја...), као и подручја која због својих карактеристика заслужују заштиту и очување.
2.3. Анализа и оцена стања ваздуха
За праћење квалитета ваздуха у државној мрежи задужена је Агенција за заштиту
животне средине, која представља републичку организацију надлежну за хидролошке и
метеоролошке послове и овлашћена правна лица.
Што се тиче локалне мреже мерних станица, према Закону о заштити ваздуха, ову мрежу
чине допунске мерне станице и/или мерна места које надлежни орган аутономне
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покрајине и надлежни орган јединица локалне самоуправе одређује на основу мерења
или поступака процене за зоне и агломерације за које нема података на нивоу загађујућих
материја, у складу са потребама и могућностима.

За све активности локалне мреже надлежни су органи јединице локалне самоуправе или
аутономне покрајине, а праћење квалитета ваздуха су дужни да обављају преко
овлашћеног правног лица. Уз то су ови надлежни органи дужни да податке о резултатима
мониторинга квалитета ваздуха јавно објаве и доставе Агенцији.
На подручју Инђије постоји укупно 3 мерних места где се врши мерење квалитета
ваздуха, а наведена места су приказана на следећој слици.

Слика 7. Мерна места за квалитет ваздуха на подручју Инђије

Мерно место 1 (у даљем тексту:ММ1) налази се на објекту Општинске управе општине
Инђија, Цара Душана бр. 1.
ММ2 налази се у објекту Пласти Гогић, Инђија, Краља Петра I бб.
ММ3 налази се у објекту вртића Невен, Инђија, Омладинска бб.
На следећој слици приказани су резултати испитивања квалитета ваздуха у Инђији која су
вршена у месецу јулу и августу 2022. године, а извештај је издат од стране Института
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Ватрогас бр. 0107/22-110 МС.

Слика 8. Извод из извештаја о испитивању квалитета ваздуха

Ниво загађености ваздуха прати се мерењем концентрација следећих загађујућих
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материја: сумпор диоксид, азот диоксид и суспендоване честице (ПМ10, ПМ2.5),
инструментима за аутоматско мерење и/или узимањем узорака и њиховом анализом.
Измерене вредности стања загађења вазхуха на подручју општине Инђија приказани су на
следећем дијаграму. Такође су приказани и упоредни подаци о загађености према
извештају градског завода за јавно здравље Републике Србије.

Слика 9 . Измерене вредности квалитета ваздуха у општини Инђија
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Слика 10. Оцена квалитета ваздуха у општини Инђија у односу на регион
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На сликама су приказани резултати оцене ваздуха и мрежа за мониторинг у АП
Војводина.
Како би слика о загађењу ваздуха била комплетна, неопходно је да се, при доношењу
оцене стања квалитета ваздуха, у обзир узму и резултати локалног мониторинга. Поред
података Агенције за заштиту животне средине, при оцењивању квалитета ваздуха за
2020. годину коришћени су подаци са три мерне станице Градског завода за јавно
здравље Београда које су саставни део државне мреже, затим подаци аутоматског
мониторинга у локалним мрежама Аутономне Покрајине Војводине (АПВ), Града
Београда и Града Панчева као и са мерних места градова Сремска Митровица, Суботица,
Нови Сад, Смедерево, Ужице, Бор, Краљево и Ниш. Резултати локалног мон#иторинга са
других места су приказани у Извештају, као индикативна мерења која нису утицала на
оцену квалитета ваздуха, будући да је мерење било недовољног обима.
У следећој табели приказани су сумирани подаци о концентрацији загађенисти ваздуха у
Инђији за 2016. годину према извештају АПВ.
Табела 1. Извод из извештаја о концентрацији загађености ваздуха за АПР у 2016.

2.4. Анализа и оцена стања квалитета вода

Војводина се у потпуности налази на простору слива Дунава и може се сврстати у
подручје Србије богато подземним водама, које су и искључиви вид снабдевања водом за
пиће, и површинским транзитним водама. Највеће реке су Тиса и Тамиш и систем канала
Дунав-Тиса-Дунав (ДТД) који је јединствени систем канала за одбрану од поплава,
наводњавање, пловидбу, туризам, лов и риболов.
Канали се протежу на око 12.700 км², између река Дунав, Тиса и Тамиш на територији
Војводине. Укупна дужина канала је 929 км, укључујући нове и старе канале и притоке.
Тиса је највећа лева притока Дунава која протиче кроз Панонску низију, извире у
Украјини а улива се у Дунав насупрот Старог Сланкамена. Тиса је дугачка 1.358 км, у
Војводини дели Бачку (десна обала) и Банат (лева обала).
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Досадашња истраживања квалитета вода Војводине указују на општу констатацију да
већина загађујућих материја доспева преко отпадних вода које потичу са спираних
пољопривредних површина и из индустријских и јавних канализационих система дуж
тока водотока и канала.

Слика 11. Извод из анализе водотока за подручје АП Војводија

Квалитет површинских вода зависи од више фактора, а највише од атмомсферских
падавина, ерозије тла у сливу, насељености и развоја индустрије у сливном подручју.
Промена температуре у току годишњих доба, као и мешање различитих врста вода такође
су битни фактори који утичу на квалитет површинских вода.
На Инђијском изворишту је у функцији 25 бунара. Укупан капацитет 25 Инђијских
бунара износи 7595 л/мин = 126,5 л/с. Овај капацитет обезбеђује довољне количине воде
за водоснабдевање насеља Инђија, Љуково, Јарковци и Нови Карловци. Од 2008. године у
раду су нови бунари Б10/1, Б18/1, Б18/2, Б19/1 и Б19/2 укупног капацитета 30 л/с.
Из свих бунара на изворишту се вода захвата потапајућим пумпама и допрема у резервоар
запремине 3150 м3. Из резервоара захваћена количина воде се преко потапајућих пумпи
потискује до два хидрофора запремине 2 џ 5.000 л, одакле се даље шаље у мрежу
конзумном подручју. Притисак у мрежи се, системом фреквентне регулације, одржава на
константној вредности од 5 бара.
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Дистрибутивна мрежа је прстенастог типа, са контра резервоаром (водоторњем) укупне
запремине 500 м3. Намена водоторња је одређивање притиска у мрежи и делимично
изравнање протицаја (пуњење у часовима смањене потрошње и пражњење у часовима
максималне потрошње).
Дистрибуциона мрежа се састоји од цеви Φ 400, Φ 300, Φ 200 и Φ 150, које образују 19
прстенова разводне мреже. Већина прстена чине цеви пречника Φ 200 и Φ 150, док су
цеви Φ 400 и Φ 300 постављене у почетним деоницама разводне мреже од изворишта до
центара потрошње.
У наредним табелама приказани су историјски подаци за уочавање тренда раста обима
комуналних услуга и формирање основе за планирање за 2021. годину
Следећа табела приказује физички обим снабдевања водом за пиће и одвођења
употребљених вода за период од 2016. – 2020. године за сва насељена места у којима се
ове делатности обављају на подручју општине Инђија.
Табела 2. Извод из извештаја ЈКП Водовог и канализација Инђија

Преглед физичког обима снабдевања водом за пиће за период од 2016.-2020. године по
насељеним местима општине Инђија у којима се делатност водоснабдевања обавља
приказан је у следећој табели. Подсистем водовода у Инђији дат је на слици после.
Табела 3. Извод о прегледу снадбевања водом у Инђији по насељима
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Слика 12. Подсистем снадбевања водом у општини Инђија

Институт за јавно здравље Војводине врши анализу квалитета воде на подручју општине
Инђија. Број прикључака на водоводну мрежи у општини Инђија дат је у следећој табели.
Табела 4. Извод о броју прикључака на ВИК мрежи по насељеним местима

У следећим табелама дати су прикази анализе квалитета површинских вода на подручју
АП Војводина током 2013. године.
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Табела 5. и 6. Извод о анализама површинских вода у АП Војводина у 2013 години

На основу резултата мониторинга хемијски статус воде оцењује се као добар статус на
свим испитиваним локалитетима. При овоме је важно нагласити да је ниво
поузданости процене статуса средњи/низак, из разлога што су за оцену статуса
коришћени само приоритетне и приоритетне хазардне супстанце и једно мерење.
2.5. Анализа и оцена квалитета стања земљишта
Земљиште је веома комплексан систем и неопходно је да пољопривредни произвођачи
поседују знање о основним процесима који се у земљишту одвијају. На територији
Војводине постоје врло плодна земљишта.
Доминантан тип земљишта је чернозем, који представља идеално земљиште за
пољопривредну производњу. Поред чернозема који обухвата скоро две трећине површине
Војводине, заступљени су и римска црница, гајњача и различита алувијална земљишта,
углавном сва земљишта која уз мања или већа ограничења могу успешно да се користе за
пољопривредну производњу. Постоје врло мале површине заслањених земљишта која се
не користе у пољопривреди, већ за пашњаштво, наводи др Јовица Васин, руководилац
Лабораторије за земљиште и агроекологију Института за ратарство и повртарство.
У Срему се налази Фрушка гора са својим карактеристичним земљиштима, испод ње је
лесни плато са заступљеним черноземом, док су на крајњем југу и истоку алувијална
земљишта. Биодиверзитет је највише изражен у Срему, уколико посматрамо целу
Војводину.
Тип земљишта је једна у низу информација потребних пољопривредним произвођачима,
али је препорука да се уради и анализа парцеле. По Закону о пољопривредним
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земљиштима, контрола плодности је обавезна сваке пете године, јер само на основу тога
могу правилно да се спроведу неопходне мере попут ђубрења. По захтеву
пољопривредних произвођача, Институт за ратарство и повртарство врши анализу
земљишта, која пољопривредним произвођачима омогућава да добију правовремене и
тачне информације о квалитету земљишта на својој парцели и на тај начин остваре боље
приносе. Резултати истраживања до којих је дошао Институт приказани су на следећој
мапи, где су такође приказани и за подручје општине Инђија.

Слика 13. Извештај о стању земљишта у РС

Институт је истраживао и проценат пољопривредних површина у односу на укупну
површину округа, и са следеће слике се може закључити да је у Срему проценат обрадиве
површине на нивоу од 70% до 75%.
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Слика 14. Извод о проценту пољопривредних површина у односу на укупну површину по окрузима
у Републици Србији

Према извештају покрајинског секретаријата надлежног за заштиту животне средине у
АП Војводина, у општини Инђија извшена је анализа земљишта са четири дивље
депоније које се налазе на подручју следећих насељених места: Љуково, Бешка, Крчедин
и Нови Карловци. По подацима процене, површине дивљих депонија у општини Инђија
су следеће: Љуково 750 m2, Бешка 2.200 m2, 1.200 m2 и Нови Карловци 17.100 m2. Дивља
депонија на локалитету Љуково налази се поред летњег пута, изван насеља. У истом
извештају и у следећим табелама дати су подаци у вези са честицама и концрентрацијама
које су присутне у земљишту на подручју општине Инђија.
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Табела 7. Извод о остацима органохлорних пестицида и атражина у општини Инђија

Табела 8. Извод о концентрацији тешких метала у земљишту у атару насеља Љуково

Табела 9. Извод о концентрацији фталатних естрата у општини Инђија
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Резултати испитивања садржаја минералних уља у узорцима земљишта у непосредној
близни дивљих депонија у општини Инђија показују да је концентрација у свим узорцима
земљишта већа од прописане граничне вредности, а мања од ремедијационе вредности.
2.6. Анализа и оцена стања нивоа буке

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине врши периодично
мерење нивоа буке на подручју АП Војводина. У вези са тим, на одабраним местима у
одређеним временским интервалима врши се снимање података и утврђивање вредности
буке које се у наставку систематизују. Резултати истраживања за 2021. годину приказани
су на следећем дијаграму и табели.

Слика 15.
Резултати
мерења нивоа буке
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Слика 16. Извод о резултатима мерења нивоа буке по месецима

Резултати мерења и истраживања показују да бука највећим делом долази од моторних
возила, а то се првенствено односи на теретна возила. Бука настаје од кретања возила тј
од гума и од рада мотора и радних машина. На подручју војводине, у урбаним зонама у
току је експанзија градње стамбених зона, што за резултат има повећан интензитет буке
који у одређеним временским интервалима прелази дозвољене границе.

Слика 17. Градилишта у општини Инђија

Повећан ниво буке на подручју општине Инђија такође се бележи и у Индустријској зони
североисток и југоисток, где се налазе неке од највећих фабрика и производња.
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Мерење нивоа буке врши се периодично и на подручју Инђије на следећим мерним
местима:
-ММ1 Градски базен - Новосадски пут бб
-ММ2 Зграда Општинске управе Инђија - Цара Душана 1
-ММ3 Основна школа Јован Поповић - Краља Петра И Карађорђевића бб
-ММ4 Раскрсница између улица Маршала Бирјузова и Дунавска.
Према извештају о мерењу буке бр. 1407/22-100 L MG издатог од стране Институа Ватрогас за
месец јул 2022. године, у следећој табели приказана је оцена резултата по мерним местима.
Табела 10. Извод о резултатима мерења нивоа буке по мерним местима у Инђији

2.7. Ризици од хемијских удеса
Ризици од хемијских удеса на територији општине могу се очекивати у оквиру одвијања
различитих привредних делатности на постојећим локацијама или у оквиру нових
привредних објеката и комплекса чија је изградња планирана на предметном подручју.
Овакви удеси могу се очекивати првенствено у индустријској зони у Инђији.
Субјектима код који може доћи до настанка хемијских удеса, Сектор за ванредне
ситуација МУП-а Републике Србије издао је наређење да исти морају израдити
одговарајући план заштите од удеса на који сагласност даје надлежно територијално
одељење за ванредне ситуације. Нека од кључних предузећа приказана су на следећим
шемама.
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Слика 18.Обухват индустријске зоне у Инђији
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА
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3. ОПШТИ И
ИНДИКАТОРА

ПОСЕБНИ

ЦИЉЕВИ

СТРАТЕШКЕ

ПРОЦЕНЕ

И

ИЗБОР

Ради успешне израде Извештаја о стратешкој процени утицаја изузетно је важно адекватно
дефинисати циљеве и индикаторе животне средине, односно одрживог развоја.
Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину oпшти и посебни
циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у погледу заштите
животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине
утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању
животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне
средине у плану или програму. На основу дефинисаних циљева врши се избор
одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене.
Са становишта дугорочне организације коришћења, уређења и заштите предметног
простора концепт одрживог развоја представља стратешку активност којом се дефинишу
плански принципи и критеријуми заштите.
3.1. Општи циљеви стратешке процене
Општи циљеви стратешке процене дефинисани су на основу захтева и циљева у погледу
заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне
средине утврђених на нивоу Републике и циљева заштите животне средине дефинисаним у
међународним документима. Општи циљеви заштите животне средине, као што је
наведено, подржавају опште циљеве постављене плановима и стратегијама вишег реда и
били би:
-обезбеђивање квалитетне животне средине;
-постизање рационалне организације, уређења и заштите простора усклађивањем
његовог коришћења са могућностима и ограничењима;
-заустављање даље деградације природне средине одређивањем
стања,
приоритетааштите и услова одрживог коришћења простора;
- предузимање адекватних мера уз успостављање система контроле свих облика
загађивања и праћења стања квалитета животне средине.
На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине наведеним у плановима и
стратегијама дефинисани су основни циљеви стратешке процене: управљање квалитетом
основних чинилаца животне средине, заштита од буке, управљање отпадом, минимизирати
утицај на климатске промене, очување биодиверзитета и унапређење предела, заштита
културно-историјске баштине, насеља становништво и људско здравље, јачање
институционалне способности за заштиту животне средине. Имајући у виду да су израда
Локалног плана и Извештаја рађени паралелно извршено је интегрисање аспеката заштите
животне средине у све секторе плана.
3.2. Посебни циљеви стратешке процене
Како би се успешно реализовали дефинисани општи циљеви утврђују се посебни циљеви
стратешке процене у појединим областима заштите. Посебни циљеви стратешке процене
представљају разраду општих циљева, односно конкретан, делом квантификован исказ
општих циљева дат у облику смерница за промену и акција (мера, радова, активности) уз
помоћ којих ће се те промене извести.
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Посебни циљеви стратешке процене чине, првенствено, методолошко мерило кроз које се
третирају/проверавају ефекти плана на животну средину. Они треба да обезбеде субјектима
одлучивања јасну слику о суштинским утицајима плана на животну средину, на основу које
је могуће донети одлуке које су у функцији заштите животне средине и реализације
основних циљева одрживог развоја.
3.3. Избор индикатора
Индикатори су веома прикладни за мерење и оцењивање планских решења са становишта
могућих штета у животној средини и за утврђивање које неповољне утицаје треба смањити
или елиминисати. Представљају један од инструмената за систематско идентификовање,
оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица.
У оквиру Стратешке процене утицаја избор индикатора ће се извршити из ''Основног сета
УН индикатора одрживог развоја''. Овај сет индикатора заснован је на концепту ''узрокпоследица-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.
Имајући у виду просторни обухват Плана, планиране активности и њихове могуће утицаје
на квалитет животне средине извршен је избор индикатора у односу на које ће бити вршена
процена утицаја планских решења на животну средину. Сет индикатора у потпуности
одражава принципе и циљеве одрживог развоја, а такође је усклађен са Правилником о
Националној листи индикатора заштите животне средине („Службени Гласник РС“,
бр.37/11).
У наредној табели приказани су циљеви стратешке процене и избор релевантних
индикатора.
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Рецептори
животне
средине

Воде
(површинске и
подземне)

Општи
циљеви СПУ
Смањити
загађење
површинских и
подземних вода
до нивоа да не
постоји штетан
утицај на
квалитет

Ограничити
емисије
загађујућих
материја у ваздух
до нивоа да не
постоји штетан
утицај на
квалитет
Ваздух и
климатске
промене

Посебни циљеви СПУ

Индикатори

- Испуштање
загађујућих материја
из активности
поступања са отпадом
у воду мора бити у
складу са ГВЕ
- Обезбедити да
квалитет воде
низводно од
постројења не
буде погоршан
- Ублажити негативан
утицај oтпада на
хидролошки режим и
квалитет подземних
вода

- Број постројења која
прелазе ГВЕ у воду
- БПК и ХПК узводно и
низводно од постројења
за управљање отпадом
- Промена
квалитета
подземних вода
(% поз. узорака)

- Испуштање
загађујућих материја
из активности
поступања са отпадом
у ваздух мора бити у
складу са ГВЕ
- Повећати обим
сакупљања комуналног
отпада
- Смањити
неконтролисано
спаљивање/одлагање
отпада
- Смањити количину
отпада који се депонује
- Максимизирати
потенцијал за
добијање енергије из
постројења за
управљање отпадом

- Број дана када је
прекорачена ГВИ
прашине, NOx,
SО2
- Број сметлишта која су
извор загађења ваздуха
- % становништа
обухваћеног системом
сакупљања отпада
- % отпада који се одлаже на
депонију
- Процењена количина
несакупљеног отпада
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Смањити емисију
гасова са
ефектом стаклене
баште

Ограничити
коришћење
пољопривредног
земљишта

Земљиште

Биодиверзитет

Смањити
загађење
земљишта

Смањити штетан
утицај на
биодиверзитет

Количина отпада који
- Смањити емисије
СН4 и СО2 из
се рециклира, одлаже
постројења за
на депонију или на
управљање отпадом
други начин третира
- Задовољити
Израчуната
годишња
националне
емисија
гасова
из
циљеве
депоније (СО2, СН4)
управљања
Инсталисана
снага
отпадом
когенеративног
укључујући
постројења за добијање
искоришћење
електричне
и/или
гаса из депоније
топлотне енергије из
- Увести третман отпада
депонијског гаса
пре одлагања на депонију Количина отпада који се
- Увести коришћење
третира у постројењу за
обновљивих извора
енергетско
енергије
искоришћење
- Површина и квалитет
комуналног отпада
- Површина
земљишта који се Инсталисана
ТЕ-ТО на
земљишта снага
заузета
користи за активности комунални
активностима
отпад
управљања отпадом
поступања
са
(EfW постројење)
треба да буде у складу
отпадом
са најбољом праксом

- Минимизирати
површину земљишта
загађеног због
активности
поступања са
отпадом
- Изврштити санацију
сметлишта и
рекултивацију
земљишта

- Нова постројења
изградити на
неосетљивим
локацијама по
питању
биодиверзитета
- Обезбедити мере
компензације за
сваку штету нанету
стаништима

- Локације нових
постројења и однос
површина
постојећих и
планираних
површина под
депонијама
- Површина земљишта
загађеног због
активности поступања
са отпадом
- Површина земљишта које
је санирано
- Близина нових
постројења за управљање
отпадом осетљивим
подручјима
- % станишта
оштећених
због
активности
поступања са
отпадом
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Предео

Заштитити
пределе и
законом
заштићена
природна добра

Културноисторијско
наслеђе

Заштитити
културну
баштину

Саобраћај

Минимизирати
утицај на
животну средину
саобраћаја од
транспорта
отпада

Становништво,
људско здравље,
социо-економски
развој

Заштитa здрављa
људи

- Заштитити пределе
пажљивим избором
локација за нова
постројења за
управљање отпадом
- Максимизирати
санацију затворених
сметлишта ради
очувања предела
- Минимизирати
неадекватно
поступање са
отпадом

- Број места угрожених

- Очувати
заштићена и
незаштићена
значајна
културна добра

- Број и значај
угрожених
објеката културног
наслеђа

- Смањити обим
саобраћаја од
транспорта отпада
изградњом трансфер
станице за претовар и
даљински транспорт
отпада
- Увести принцип
близине колико је
могуће за
активности
управљања
отпадом
- Минимизирати
стварање отпада
ради смањења
транспорта отпада

- Број пређених km због

- Минимизирати ниво
еколошких проблема
због активности
поступања са
отпадом
- Успоставити
критеријуме о заштити
предела при избору
локација постројења за
управљање отпадом

- Број
становника
оболелих од
последица
неадекватног
одлагања
отпада
- Број жалби грађана због
еколошких проблема због
активности поступања са
отпадом
- Близина
постројења за
управљање
отпадом
насељеним
местима
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постојењима за
управљање отпадом
- Површина која је санирана

- Број инспекцијских
записника о дивљим
депонијама и
неадекватном поступању
са отпадом

транспорта отпада и
број трансфер станица

- Близина
постројења за
управљање
отпадом
насељеним
местима
- Количина насталог
отпада (мера
успешности
минимизације
отпада)

Подстицати
економски развој
и раст
запослености

Унапређење
знања, повећање
улагања у људе,
опрему,
инфраструктуру

Унапредити
рад
предузећа
ИНГРИН

Јачање
нституционалне
способности у
управљању
отпадом

Унапредити
информисање
јавности по
питањима
управљања
отпадом

- Подстицати
отварање нових
радних места у
постројењима за
управљање
отпадом
- Подстицати
имплементацију
система управљања
отпадом
- Задовољити
националне циљеве
рециклаже и
поновног
коришћења
амбалажног отпада
- Формирати рециклажна
дворишта

- Број нових радних места
- Профит од реализације
пројекта
- Проценат амбалажног
отпада који се рецклира
или поново користи
- Број формираних
рециклажних дворишта

- Омогућавање
стицања знања на
нивоу градске управе
и у институцијама
надлежним за
управљање отпадом
- Повећање
инвестиционих
улагања у развој
система управљања
отпадом

- Број
висококвалификованог
особља обученог за
послове у домену
савременог управљања
отпадом
- Улагања у развој
опреме и
инфраструктуре у
функцији управљања
отпадом

- Унапређење пословања
предузећа

- Број новозапослених
стручних лица

- Повећати број
пројеката

- Број реализованих
пројеката

- Успостављање
информационог
система о
управљању
отпадом

- Број писаних месечних
и годишњих извештаја о
стању у управљању
отпадом
- Број извештаја
на web страници
Града и
надлежним
институцијама
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- Број
- Дефинисање едукативних
информација о
програма
управљању
отпадом у
средствима јавног
информисања

За потребе ове Стратешке процене дефинисани су одговарајући циљеви који су приказани
у следећој табели.
р.б. Циљ стратешке процене
Испуштање штетних материја из
1.
активности поступања са отпадом у
воду мора бити у складу са ГВЕ

р.б. Циљ стратешке процене
Максимизирати санацију затворених
19.
сметлишта ради очувања предела

2.

Обезбедити да квалитет воде
низводно од постројења не буде
погоршан

20. Минимизирати неадекватно поступање са
отпадом

3.

Ублажити негативан утицај oтпада на
хидролошки режим и квалитет
подземних вода

21. Очувати заштићена и незаштићена значајна
културна добра

4.

Испуштање штетних материја из
активности поступања са отпадом у
ваздух мора бити у складу са ГВЕ

22.

Смањити обим саобраћаја од транспорта
отпада изградњом трансфер станица за
претовар и даљински транспорт отпада

5.

Повећати обим сакупљања комуналног
отпада

23.

Увести принцип близине
колико је могуће за активности
управљања отпадом

6.

Смањити неконтролисано
спаљивање/одлагање отпада

24. Минимизирати стварање отпада ради
смањења транспорта отпада

7.

Смањити количину отпада који се трајно
депонује

25.

Минимизирати ниво еколошких
проблема због активности
поступања са отпадом

8.

Максимизирати потенцијал за
добијање енергије из постројења за
управљање отпадом

26.

Успоставити критеријуме о заштити
предела при избору локација
постројења за управљање отпадом

9.

Подстицати отварање нових
Смањити емисије СН4 и СО2 из постројења 27.
радних места у постројењима за
за управљање отпадом
управљање отпадом

10.

Задовољити националне циљеве
управљања отпадом укључујући
искоришћење гаса из депоније

28. Подстицати имплементацију система
управљања отпадом
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Задовољити националне циљеве
рециклаже и поновног коришћења
амбалажног отпада

11. Увести третман отпада пре одлагања на
депонију

29.

12. Увести коришћење обновљивих извора
енергије

30. Формирати рециклажна дворишта

13.

14.

Површина и квалитет земљишта
који се користи за активности
управљања отпадом у складу са
најбољом праксом
Минимизирати површину
земљишта загађеног због
активности поступања са отпадом

15. Изврштити санацију сметлишта и
рекултивацију земљишта

31.

32.

Омогућавање стицања знања на
нивоу градске управе и у
институцијама надлежним за
управљање отпадом
Повећање инвестиционих улагања у
развој систем управљања отпадом

33. Унапређење система управљања отпадом

16. Нова постројења изградити на неосетљивим 34. Унапређење мониторинга животне средине и
локацијама
управљања отпадом
17. Обезбедити мере компензације за сваку
штету нанету стаништима
18.

Заштитити пределе пажљивим
избором локација за постројења за
управљање отпадом

35. Успостављање информационог система о
управљању отпадом
36. Дефинисање едукативних програма
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4. СТРАТЕШКИ ОКВИР ПЛАНА УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
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4. Стратешки оквир Плана управљања отпадом на територији општине Инђија
У Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину биће представљен
скраћени приказ стратешког оквира управљања отпадом и промене у систему управљања
отпадом које су предложене у Локалном плану у циљу ефикаснијег функционисања и
побољшања садашњег система управљања отпадом.
Будуће управљање отпадом у Инђији заснива се на успостављању концепта интегралног
система управљања отпадом, односно на имплементацији свеобухватног и одрживог
система који ће имати минималан штетни утицај на животну средину и здравље људи, уз
истовремено рационално коришћење ресурса из отпада. Предложен систем управљања
отпадом усаглашен је са Нацртом Националне стратегије управљање отпадом са
Националним планом за период 2020 – 2025.године.
Кључни елементи будућег плана инфраструктуре односе се завршетак пројекта
регионалне депоније у Инђији и јачање капацитета предузећа Ингрин које је задужено за
управљање отпадом на подручју општине Инђија.
Планирано је да будућа инфраструктура за управљање отпадом у Инђији садржи следеће
елементе:
1. Завршетак пројекта регионалне депоније у Инђији,
2. Јачање капацитета предузећа Ингрин,
3. Јачање капацитета предузећа ЈКП Комуналац Инђија.
4. Отварање мањих рециклажних дворишта,
5. Увођење иновативног третирања отпада у складу са ЕУ стандардима (ЕУ Директиве
01/80 EC, 2000/76/EC, 99/31/EC;).
6. затварање и санација постојећих општинских и дивљих депонија
7. увођење система примарне сепарације отпада на нивоу домаћинстава кроз набавку
канти за индивидуална домаћинства, и подземних контејнера за колективно
становање;
8. постављање додатних локација за примарну селекцију одређених врста отпада и
развијања рециклаже – зелена острва;
9. одређивање локације и изградња постројења за третман отпада од грађења и
рушења.
Предложени систем управљања отпадом заснива се на сложеној структури која се
надовезује на постојећи систем сакупљања и транспорта отпада.
Количине, врсте и састав отпада
На основу резултата моделовања, процена је да ће укупна количина генерисаног
комуналног отпада у Инђији обухваћених планом у наредних 20 година, односно 2041.
године.
Из извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за изградњу
регионалне депоније у Инђији и на основу података добијених од јавних предузећа
одређене су оквирне процене количина отпада за подручју општине Инђија.
Разлике у саставу отпада могу изазвати велике разлике у пројектовању тако да је
потребно пронаћи квалитетне и релевантне податке о саставу и количини отпада пре
израде прорачуна у пројекту.
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У истом пројекту који је наведенем на претходној страни урађена су и мерења свих
камиона јавно комуналног предузећа који одлазе на депонију. Тим мерењима добијени су
следећи подаци.
Количина комуналног отпада у Инђији оквирно подразумева:
-Сакупљена количина отпада (т/недељно) 395.93 т
-Пројекција генерисане количине на годишњем нивоу (т/год) 20588.36 т
-Количина генерисаног отпада по становнику годишње (кг/ст/год) 417.97 кг
-Количина генерисаног отпада по становнику дневно (кг/ст/дн) 1.15 кг.
Имајући у виду генерисани развој привреде и изградњу стамбено пословних и
производних објеката на подручју општине Инђија, може се очекивати да ће количина
отпада на годишњем нивоу у наредних 20 година порасти за око 20%, односно да ће
годишња количина отпада бити око 25000 тона.
Када је у питању састав отпада који се генерише у општини Инђија, из назначене процене
су у следећој табели приказане процентуалне заступљености по врстама отпада.

С обзиром да је у тренутку израде ове процене у току изградња фабрике за производњу
пнеуматика, може се очекивати значајан пораст кочине отпада која се добија у процесу
производње гума.
Посебни токови отпада у општини Инђија
Истрошене батерије и акумулатори. У складу са Нацртом Националне стратегије
управљања отпадом процењује се да маса батерија и акумулатора која ће бити стављена
на тржиште износи 2,11 kg/становнику у 2020. години, односно 2,51 kg/становнику у
2024. години.
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Истрошене батерије и акумулатори који су настали обављањем делатности сакупљају се,
разврставају, класификују, у складу са законом и чувају се до предаје лицу које врши
сакупљање и/или лицу које врши складиштење и/или лицу које врши третман.
Успостављање и унапређење система управљања отпадним батеријама и акумулаторима у
циљу повећања степена сакупљања истрошених батерија и акумулатора планирано је 25%
до 2031.године.
Отпадна уља. Моторна уља и друга отпадна уља се не смеју одлагати на сметлиште нити
на депонију. Такође, различите врсте отпадних уља по пореклу и саставу не могу се
међусобно мешати. Лице које врши сакупљање, складиштење и третман отпадних уља
мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о отпадним уљима и о количини која је
сакупљена, ускладиштена или третирана, као и о коначном одлагању остатака после
третмана и податке о томе доставља СЕПА. Систем сакупљања није на одговарајућем
нивоу на подручју општине Инђија и он се мора значајно оптимизовати.
Отпадне гуме. Иако производња отпадних гума блиско прати развој возног парка,
количина отпадних гума на територији општине Инђија значајно варира. Како је у току
изградња фабрике за производњу гума, може се очекивати спровођење програма по
принципу старо за ново, где ће се количина сакупљених старих пнеуматика значајно
повећати у односу на постојеће стање.
И поред тога, за сада не постоји свеобухватна шема сакупљања отпадних гума, па је
првенствено потребно успоставити мрежу откупних центара за отпадне гуме. Третман
отпадних гума обухвата рециклажу отпадних гума и коришћење у енергетске сврхе, при
чему се захтева да удео рециклаже отпадних гума обухвати најмање 80%, а коришћење у
енергетске сврхе највише 20% од укупне количине сакупљених отпадних гума у
претходној години, при чему се рачунају само новогенерисане отпадне гуме. У
Републици Србији (нпр. 2016. године) око 69% гума је рециклирано док је 31% подвргнут
термичком третману.
Отпадна возила. Отпадна возила се посебно сакупљају у складу са чланом 55. Закона о
управљау отпадом. На територији Инђије сваке године региструје се по први пут до више
хиљада нових и половних возила, па се процењује да је количина отпадних возила
значајно порасти. Током година, број регистрованих возила се очекује да расте по стопи
од 1,4% годишње (а чак 2,2% према Serbian Waste Management Plan for End-of-life vehicles
(ELV), па би количина отпада у периоду до 2025. године могла да буде повећана.
Сакупљање и третман отпадних возила може да врши само лице које има дозволу за
сакупљање и третман отпада. За поступке сакупљања, расклапања и уситњавања
отпадних возила, неопходно је исходовати дозволу, као и редовно извештавати СЕПА у
складу са прописима. Систем подстицајних мера постоји како за рециклажно тржиште,
тако и за замену возила новим.
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Отпад од електричне и електронске опреме. У складу са прописима, отпад од
електричних и електронских производа не може се мешати са другим врстама отпада, а
забрањено је одлагање отпада од електричних и електронских производа без претходног
третмана. Произвођач или увозник електричних или електронских производа дужан је да
идентификује рециклабилне компоненте тих производа. Према Нацрту Националне
стратегије управљања отпадом за период 2020-2025, процењује се да ће на тржиште бити
стављено 9,8 kg по становнику у 2020. години, а 12,1 kg по становнику у 2025. години,
што представља 14.700 до 18.100 t производа годишње, па се може очекивати претходно
наведена количина овог посебног тока од 15.000 t годишње. Циљ одвојеног сакупљања
отпадне опреме из домаћинства износио је два килограма по становнику годишње сакупе
до 31. децембра 2015.године. Међутим, свеобухватан систем није успостављен. Отпад од
електричних и електронских производа не може се мешати са другим врстама отпада.
Забрањено је одлагање отпада од електричних и електронских производа без претходног
третмана.
Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу. Власник и/или други држалац отпадних
флуоресцентних цеви које садрже живу дужан је да их преда ради третмана лицу које за
то има дозволу, при чему се отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу одвојено
сакупљају. Лице које врши сакупљање, третман односно поновно искоришћење или
одлагање отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу мора да има дозволу, да води
и чува евиденцију о количини која је сакупљена, третирана или одложена и податке о
томе доставља СЕПА. За сакупљање отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу
користе се одговарајуће, непропусне и затворене посуде. Није успостављен систем за
сакупљање овог тока отпада. Међутим, као део електричног и електронског отпада, за
њих није потребно организовати посебну шему сакупљања. Такође, треба имати на уму
да се услед технолошких промена у системима осветљења очекује и смањење овог
отпадног тока.
Отпад контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама (POPs отпад).
Потребно је обезбедити одговарајућа складишта за сакупљање PCB отпада и опреме
загађене са PCB која се искључује из употребе. За ову врсту отпада предвиђени су и
следећи рокови: престанак употребе свих РСВ до 2025. године; уништавање свих РСВ до
2028. године; сваки отпад који садржи више од 50 ppm РСВ (50 mg/kg) сматра се РСВ;
уређаји, контаминирани на нивоу између 50 до 500 ppm, могу бити задржани најкасније
до 2025. године, под условом да су идентификовани и означени а уређаји чији је радни
век истекао морају се испразнити (препорука само за трансформаторе) и
деконтаминирати, или послати на коначан третман. У складу са Нацртом Националне
стратегије управљања отпадом за период 2020-2025, предвиђено је да сакупљени
пестициди линдан и DDT (дихлор дифенил трихлоретан) буду уништени или извезени до
2024.године.
Медицински отпад. Медицински отпад се мора сакупљати на месту настанка, мора се
разврставати опасан од неопасног отпада, односно различите врсте опасног медицинског
отпада и одлагати у одговарајућу амбалажу прилагођену његовим својствима, количини,
начину привременог одлагања, превоза и третмана. У Инђији је успостављен систем
раздвајања медицинског отпада на извору и третман инфективносг отпада. Постојећи
систем управљања отпадом је показао добре резултате када је инфективни отпад у
питању. Све установе у оквиру дома здравља Инђија и ветеринарске организације у
којима настаје медицински отпад су дужне да израде планове управљања отпадом.
Такође, треба успоставити контролу управљања отпадом над свим приватним
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здравственим установама, ординацијама, амбулантама и др.
Фармацеутски отпад. Фармацеутски отпад произведен од грађана, односно неупотребљиве
лекове грађани враћају апотекама са листе апотека које су дужне да преузимају
неупотребљиве лекове од грађана. Контејнер за сакупљање неупотребљивих лекова
поставља се на видљиво означено место, доступно за одлагање и означава у складу са
прописом. Опасан фармацеутски отпад се третира методом инсинерације или методом коинсинерације, као и одговарајућим физичко-хемијским поступцима (неутрализација,
солидификација, адсорпција, дестилација и др.), којима се смањују опасне карактеристике
отпада, у складу са најбољим доступним технологијама. Неопасан фармацеутски отпад
третира се методом компостирања, анаеробном дигестијом, ферментацијом и другим
одобреним методама у складу са најбољим доступним технологијама.
Отпад животињског порекла. У Инђији није решен проблем сакупљања отпада
животињског порекла. Потребно је применити правилно управљање отпадом из кланичне
индустрије и предвидети места за сакупљање/складиштење такве врсте отпада. Постројења
отвореног типа за третман отпада животињског порекла Категорије 1, који примењују
основне методе прераде су у Сомбору, Ћуприји и управо у Инђији. Инсталирани
капацитети за прераду материјала су 200.000 t на годишњем нивоу, од чега 150.000 t/год.
чини капацитет постројења ''Енерго-зелена'' у Инђији. Инсинерација и ко-инсинерација се
врши у пећима у Нишу и Ћуприји и у објектима за клање. У наредном краткорочном, а
посебно дугорочном периоду се може очекивати повећање отпада животињског порекла,
односно ветеринарског отпада.
Пољопривредни отпад. Пољопривредни отпад има велики потенцијал као обновљиви
извор енергије (производња биогаса, сагоревање биомасе) или се може искористити за
производњу биогорива и биотечности. У циљу ефикасног коришћења пољопривредног
отпада потребно је применити правилно управљање отпадом на фармама на територији
Инђије и радити на смањењу настајања пољопривредног отпада увођењем чистије
производње и најбоље доступне технологије (BAT) и најбоље праксе за животну средину
(BEP) у прехрамбеној индустрији уз исходовање интегрисаних дозвола за оператере.
Потребно је применити правилно управљање отпадом на фармама на територији
општине.
Грађевински отпад и отпад од рушења. Главни део грађевинског отпада је минералног
порекла и првенствено се, у виду рециклираног агрегата, може користити у градњи
путева. Oваквом употребом постижу се уштеде у примарним грађевинским материјалима,
и оно чему би требало тежити је затворени циклус у којем би се рециклирани агрегат
користио у исту сврху као и примарни агрегат, тј. као основни састојак у справљању
бетона, уз евентуалну потребу за додатном обрадом. Прихват грађевинског отпада на
овим локацијама ће створити основу да се отпад рециклира на постројењима за
рециклажу отпада од грађења и рушења, чије се постављање такође планира на овим
локацијама. Грађевински отпад се не сме трајно одлагати на месту настанка нити на
локацијама које нису за то предвиђене.
Отпад који садржи азбест. У складу са одредбама Закона о управљању отпадом, отпад
који садржи азбест одвојено се сакупља, пакује, складишти и одлаже у посебне касете на
депонијама које имају дозволу за прихват ове врсте отпада. Материјали као што су азбест
и стаклена вуна су се због својих физичко-хемијских особина у прошлости користили у
грађевинарству као изолациони и грађевински материјали. У међувремену су уочене и
опасне особине ових материјала па се због тога елиминишу из употребе у грађевинској
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индустрији. Отпад који садржи азбест мора се одвајати на месту настанка и директно
транспортовати у одговарајућој амбалажи ради одлагања на депоније које имају
одговарајућу дозволу за прихват овог отпада. Рециклажа или поновно искоришћење
азбеста није дозвољена, с обзиром да је употреба азбеста забрањена у складу са
прописима о управљању хемикалијама. Дозволу да приме одређене врсте опасног отпада
као што је отпадни азбест, имају 3 регионалне санитарне депоније у Србији, које су у
приватном власништву и примарно раде као регионалне санитарне депоније за неопасан
отпад. Ове депоније имају одвојене касете за прихват отпада који садрже азбест, други
опасан грађевински отпад и отпад од рушења или солидификовани опасан отпад.
Отпад од хране. Отпад од хране се са осталим мешаним отпадом баца у контејнере и
одлаже на депонију. Међутим, велике количине хране бацају и трговински
ланци/супермаркети, пекаре, ресторани, фабрике и други произвођачи. Циљ је да се храна
која је здравствено безбедна донира социјално угроженом становништву.
Сакупљање и транспорт отпада
Сакупљање и транспорт комуналног отпада у општини Инђија је генерално на
задовољавајућем нивоу. Проценат домаћинстава која се налазе у оквиру организованог
система сакупљања отпада је врло висок и према достављеним подацима овом услугом
покривено је преко 90 % становништва.
ЈКП „Комуналац“ Инђија, ће у наредном периоду радити на даљем повећању степена
покривености становника организованим сакупљањем отпада, тамо где се створе
одговарајући технички услови и неопходна инфраструктура. Тренутна расположива
опрема и механизација за сакупљање отпада је довољна за функционисање система, али
су евидентно потребна значајна улагања, пре свега у модернизацију возног парка и
замену дотрајалих контејнера.
Основу будућег програма сакупљања отпада представља имплементација тзв. "система
примарне сепарације отпада у 2 канте", где би се два тока комуналног отпада
(рециклабилни и преостали/резидуални) сакупљала одвојено. У поређењу са сакупљањем
једног (мешаног) тока отпада, увођење система сакупљања два тока ће захтевати више
контејнера као и већи и опремљенији возни парк за сакупљање, укључујући и додатно
особље и трошкове горива.
Још један битан сегмент будућег система за сакупљање, представљају центри за
сакупљање посебних токова отпада из домаћинстава, такође познати као „рециклажна
дворишта“. Иако ови објекти могу да се користе и као локације за доношење
рециклажних материјала из комуналног отпада, главна сврха ових објеката је ипак
сакупљање посебних токова отпада, као што су кабасти отпад, отпадна електрична и
електронска опрема из домаћинства, батерије, гуме, итд. На нивоу Инђије планира се
ускоро отварање оваквих дворишта.
Рециклажно двориште намењено је разврставању и привременом складиштењу
рециклабилног, кабастог и опасног отпада из домаћинстава. Ови објекти имају значајну
улогу у укупном систему сакупљања отпада и служе за успостављање сакупљачке шеме
између грађана, овлашћених сакупљача и оператера. Сав отпад који се донесе у
рециклажно двориште мора се преконтролисати, евидентирати и ускладиштити на место
одређено за дату врсту отпада. Мешање отпада није дозвољено. Објекти у рециклажном
дворишту пројектовани су тако да пруже довољно простора за вишедневно складиштење,
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а да при томе не угрозе локални транспорт, манипулацију, функционисање људи,
машина, опреме и инфраструктуре.
Одлагање отпада
Генералне смернице су усмерене ка јачању предузећа Ингрин и пројекат развоја система
регионалне депоније.
Са становишта заштите животне средине овим пројектом је у оквиру идејног пројекта
анализирана су три варијантна решења диспозиције тела депоније. Прве две варијанте
подразумевају 6 касета за депоновање смећа, од којих би свака била пројектована да
задовољи потребе депоновања за 5 година. Трећа варијанта је варијација прве варијанте
са 12 касета. У документу под називом Програм за доношење одлуке о изради
урбанистичког плана за изградњу санитарне депоније у Инђији предвиђено је да у првој
фази буде изграђено две касете за 5 година складиштења отпада, што је повукло са собом
почетну идеју о 6 касета.На крају је изабрана трећа варијанта са 12 касета.
У оквиру генералне намене површина, на комплексу депоније биће јасно разграничене
две зоне:
-РАДНА ЗОНА која обухвата све површине са основном наменом у функцији санитарног
депоновања отпада.
-ЗАШТИТНА ЗОНА која представља заштитни зелени појас око комплекса депоније.
На планираној површини радне зоне потребно је сместити четири засебне целине са
посебним функцијама, односно четири површине са различитом наменом:
а) Површина за депоновање отпада;
б) Површина за манипулативно-опслужни плато са постројењем за пречишћавање
отпадних вода;
ц) Површине за комуникације и инфраструктуру (саобраћајне површине)
д) Рециклажни плато.
Количина отпада који је потребно депоновати на регионалној депонији процењена је на
основу мерења у склопу пројекта Утврђивање састава и количина отпада у Војводини и
Србији урађеног од стране Департмана за инжењерство заштите животне средине.
Основна величина на основу које је процена извршена је генерисана количина смећа по
становнику у једном дану.
Количина отпада која ће се сакупити на годишњем нивоу је 88173 т/год. Дневна количина
отпада на регионалној депонији ће бити 345,7 т/дан. Запремина коју ће заузети отпад је
97970 м³/год.
Сепарацијом се дневна количина отпада смањује за 52,91 т или 15% што даје 292,79
т/дан.
Тело депоније ће бити изоловано непропусном ХДПЕ фолијом, да би се онемогућило
процуривање отпадних вода у земљиште. Овакав систем изолације представља двоструку
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заштиту од контакта загађених депонијских вода са чистим водама из околине, поџемним
и површинским. Овакав систем изолације у складу је са европским директивама На
депонији ће бити инсталирано постројење за пречишћавање отпадних вода и на депонији
ће се вршити њихово пречишћавање до одређене границе коју може да прими
канализација. Ради изградње дренажног система за прикупљање процедних вода изнад
постављене геомембране наноси се слој гранулисаног шљунка фракције 16-32 мм,
дебљине 50 цм. Шљунак дренажног слоја разастире се почевши од ивице касете тако да
се довезени шљунак са насипа изручује у касету преко фолије а затим булдозером
разастире напредовањем преко шљунка.
У најкраћем, будући концепт сакупљања и транспорта отпада у општини Инђија,
усаглашен и са препорукама Нацрта Националне Стратегије управљања отпадом и
Националним планом 2020-2025.
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5. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

59

5. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Као што је већ истакнуто, циљ израде стратешке процене утицаја на животну средину
Локалног плана је сагледавање могућих негативних утицаја планских решења на квалитет
животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихово смањење, односно
довођење у прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском регулативом, не
стварајући конфликте у простору и водећи рачуна о капацитету животне средине на
посматраном простору. Да би се постављени циљ остварио, потребно је сагледати Планом
предвиђене активности.
Према члану 15. Закона о стратешкој процени утицаја, процена могућих утицаја плана на
животну средину садржи следеће елементе:
1) приказ процењених утицаја варијантних решења плана повољних са становишта заштите
животне средине са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно
увећање позитивних утицаја на животну средину;
2) поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења;
3) приказ процењених утицаја плана на животну средину са описом мера за спречавање и
ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину;
4) начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине
укључујући податке о: ваздуху, води, земљишту, клими, буци и вибрацијама, биљном и
животињском свету, стаништима и биодиверзитету; заштићеним природним добрима;
становништву, здрављу људи, градовима и другим насељима, културно-историјској
баштини, инфраструктурним, индустријским и другим објектима или другим створеним
вредностима;
5) начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа,
интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија (трајање, учесталост,
понављање), просторна димензија (локација, географска област, број изложених
становника, прекогранична природа утицаја), кумулативна и синергијска природа утицаја.
Планиране активности по својим карактеристикама, интензитету и просторном
распростирању немају велики утицај на квалитет животне средине, али свакако могу
негативно утицати па их је у том контексту неопходно анализирати.
5.1. Процена утицаја варијантних решења
Закон о стратешкој процени утицаја 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 не имплементира, и
2) варијанта да се план усвоји и имплементира.
Варијантна решења предметног Плана представљају различита средства и мере реализације
циљева плана у појединим секторима развоја, кроз разматрање могућности коришћења
одређеног простора за специфичне намене и активности. Укупни ефекти плана, па и утицаји
на животну средину, могу се утврдити само поређењем са постојећим стањем, са циљевима
и варијантним решењима плана. За планове који имају дужи временски хоризонт и већу
неизвесност реализације, метод израде сценарија модела развоја омогућује процену
позитивних и негативних ефеката варијантних решења плана. Ограничавајући се у том
контексту на позитивне и негативне ефекте које би имало доношење или недоношење
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предметног Плана, стратешка процена ће се бавити разрадом обе варијанте
Први сценарио.
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Други сценарио.
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5.2. Разлози за избор најповољнијег варијантног решења
Према члану 15. Закона о стратешкој процени утицаја обавезно је поређење варијантних
решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења. Из тог разлога резултати процене
утицаја варијантних решења на животну средину, приказани у табелама, сумирани су према
секторима плана и приказани у наредној табели.
Варијанта са применом Плана
- увођење система примарне сепарације
отпада на нивоу домаћинстава;
- увођење процеса рециклаже и изградња
рециклажних дворишта за сакупљање
рециклабилног и опасног отпада из
домаћинстава;
- затварање и санација постојећих
општинских сметлишта;
- дефинисање планова за посебне токове
отпада;
- дефинисање програма управљања за
поједине врсте отпада;
- промене у начину финансирања система
управљања отпадом и јачање
институционалних капацитета;
- повећање искоришћења рециклабилних
материјала;
- изградња постројења за компостирање
зеленог отпада и примарно одвојеног биоотпада;
- изградња постројења за рециклажу отпада
од грађења и рушења;

Варијанта без примене Плана
- успостављање система управљања отпадом
није интегрално већ парцијално;
- проблеми се не решавају системски што
доводи до низа проблема у функционисању
система, а проблеми у животној средини
постају израженији;
- настају све веће количине отпада који се
депонује на неадекватан начин, а сметлишта
настављају да се користе на неодговарајући
начин;
- уместо изградње регионалне депоније
разматрају се могућности отварања још
једне или две локације за депоновање
отпада;
- не спроводи се политика управљања
отпадом дефинисана у оквиру Стратегије
управљања отпадом Републике Србије.

Резимирајући позитивне и негативне ефекте варијанти Плана, може се констатовати
следеће:
1. У варијанти да се План не донесе и да се развој настави по досадашњем тренду могу се
очекивати само негативни ефекти код сваког сектора и ниједан позитиван ефекат у односу
на циљеве стратешке процене утицаја.
2. У варијанти да се План имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти у
сваком сектору, који отклањају већину негативних тенденција у развоју сектора управљања
отпадом ако се план не би имплементирао. У овој варијанти могу се очекивати и
појединачни негативни ефекти у одређеним секторима плана, а који су неизбежна цена
развоја система управљања отпадом и одређених технолошких поступака. То се пре свега
односи на функционисање постројења за третман отпада. Међутим, у ширем контексту и
таква планска решења имаће значајно већи позитивни ефекат на друге аспекте развоја.
На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног Локалног
плана знатно повољнија у односу на варијанту да се план не донесе.
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5.3. Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења
У претходним табелама извршена је квалитативна експертска процена позитивних и
негативних утицаја појединих сектора плана на животну средину у поређењу са ефектима
варијанте ако се план не примени.
У наставку стратешке процене утицаја биће извршена евалуација значаја, просторних
размера и вероватноће утицаја планских решења предложене варијанте Плана на животну
средину и елементе одрживог развоја.
Значај утицаја процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне размере
на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно ефекти, планских решења, према
величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне,
а знак плус за позитивне промене. Овај систем вредновања примењује се како на
појединачне индикаторе утицаја, тако и на сродне категорије преко збирних индикатора.
Критеријуми за оцењивање величине утицаја

Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља
важан критеријум за доношење одлука у току израде Плана. Вероватноћа утицаја одређује
се према скали приказаној у доњој табели.
Вероватноћа утицаја може дакле бити од потпуно извесне (100%) до ситуације у којој
утицај готово није вероватан. Ова чињеница је посебно важња јер неко одређено планско
решење које генерално има изразито јак нпр. негативан утицај, у конкретном случају може
бити да није вероватно па се самим тим његов утицај не може окарактерисати као
стратешки значајан.
Могу се извести и додатни критеријуми према времену трајања утицаја, односно последица
и то: привремени-повремени (П) и дуготрајни-стални (Д) ефекти.
На основу критеријума процене величине и просторних размера утицаја планских решења
на циљеве стратешке процене врши се евалуација значаја идентификованих утицаја за
остваривање циљева стратешке процене.
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Усваја се: Утицаји од стратешког значаја за предметни План су они који имају јак или већи
(позитиван или негативан) утицај на целом подручју Плана или на вишем (региналном)
нивоу планирања.
На основу процене утицаја појединачних планских решења на циљеве стратешке процене,
како је урађено у горњим табелама, утврђени су значајни стратешки утицаји који су
приказани у следећој табели.
Критеријуми за евалуацију значаја утицаја

За вишекритеријумску евалуацију извршен је избор кључних и стратешки најзначајних
планских решења која су приказана у табели која следи. Издвојена су планска решења код
којих се претпоставља да ће имати значајнији утицај док План садржи и друга појединачна
планска решења која нису процењена да ће имати већи утицај на циљеве стратешке
процене.
Планска решења у Локалном плану обухваћена проценом утицаја
Р.бр.
Планско решење
1
увођење система примарне сепарације отпада на нивоу домаћинстава;
2
3
4
5
6
7
8
9

увођење процеса рециклаже и изградња рециклажних дворишта за сакупљање
рециклабилног и опасног отпада из домаћинстава;
затварање и санација постојећих општинских сметлишта;
дефинисање планова за посебне токове отпада
дефинисање програма управљања за поједине врсте отпада
промене у начину финансирања система управљања отпадом и јачање
институционалних капацитета
повећање искоришћења рециклабилних материјала
изградња постројења за компостирање зеленог отпада и примарно одвојеног биоотпада;
изградња постројења за рециклажу отпада од грађења и рушења;

65

Процена величине утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог
развоја
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Процена просторних размера утицаја планских решења на животну средину и елементе
одрживог развоја
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Идентификација и евалуација стратешки значајних утицаја планских решења на животну
средину и одрживи развој
Идентификација и евалуација
значајних утицаја∗

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

Увођење система
примарне сепарације
отпада на нивоу
домаћинстава

Увођење процеса
рециклаже и изградња
рециклажних дворишта за
сакупљање
рециклабилног и опасног
отпада из домаћинстава

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ознака циља
СПУ

РАНГ

6

Л+2

7

Л+3

10

Р+2

11

Л+1

12

О+2

13

Л+1

14

Л+2

20

Л+1

21

О+1

23

Л+1

24

О+2

25

Л+1

28

Л+1

29

О+2

30

О+2

32

Р+1

33
5
6
7
10
11
12
13
14
20
21
22
24
25
28
29

Р+2
Л+1
Л+3
Л+1
Р+1
Р+1
О+1
Л+2
Л+3
Р+2
О+2
Л+1
Р+1
Р+3
О+3
Р+2

Увођењем система примарне
сепарације отпада на нивоу
домаћинстава очекују се јаки
позитивни утицаји дуготрајног
карактера на читавом планском
подручју који се огледају у:
примарној сепарацији мешаног
амбалажног
(рециклабилног)
отпада
и
преосталог
(резидуалног) дела, смањењу
неконтролисаног
одлагања
отпада на депонију, смањењу
количина
отпада
који
се
депонује,
задовољењу
националних и локалних циљева
управљања
отпадом,
минимизирању
неадекватног
поступања
са
отпадом,
задовољењу
националних
циљева рециклаже, повећању
инвестиционих
улагања
у
елементе система управљања
отпадом.

Извесни су већи и јаки
позитивни дуготрајни утицаји
на подручју плана у односу на
смањење количине отпада који
се депонује, максимизирање
потенцијала за добијање
енергије из отпада,
унапређење система
управљања отпадом и
повећање инвестиционих
улагања у систем управљања
отпадом. Веома је значајно да
се опасан отпад не складишти
на нивоу домаћинстава.
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Затварање и санација
постојећих општинских
сметлишта

Дефинисање планова за
посебне токове отпада

Дефинисање програма
управљања за поједине
врсте отпада

30
33
36
5
6
7
8
10
11
13
14
15
18
19
20
24
26
29
32
33
6
10
11
13
14
15
16
18
20
24
25
28
29
33
34
6
10
20
21
22
23
24
25
28
29
31

О+3
Р+1
Р+1
О+1
О+3
Л+2
Л+1
Р+2
Р+3
Р+2
Л+3
Л+3
Р+1
О+1
Р+2
Р+1
О+1
Р+3
Р+1
Р+1
Л+2
Р+3
Р+2
Л+1
О+1
О+1
Л+1
Р+2
Р+2
Р+1
О+2
Р+1
Л+2
Р+1
Р+1
Л+1
Л+2
Р+1
О+2
Л+1
Р+1
Р+2
Р+1
Р+3
Р+2
О+2

Општинска сметлишта се морају
искоренити и целокупан отпад
треба да буде подвргнут процесу
санације у складу са пројектом и
законским решењима.

За све токове отпада биће
израђени и стручно дефинисани
планови отпада, што ће
омогућити бољи систем
управљаља отпадом у општини.

Програме је потребно
дефинисати упоредно са
плановима посебних токова
отпада. Програмски рад
унапређује систем управљања.
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Промене у начину
финансирања система
управљања отпадом и
јачање институционалних
капацитета

Повећање искоришћења
рециклабилних
материјала

Изградња постројења за
компостирање зеленог
отпада и примарно
одвојеног био-отпада

32
33
34
10
11
12
13
20
24
28
29
31
32
34
36
3
5
8
10
11
12
20
25
26
28
29
30
32
33
34
5
6
7
8
10
11
12
13
18
20
22
24
25
28
29
33

О+1
Р+3
Р+1
Р+3
Л+1
О+1
Л+1
Р+2
О+1
Р+2
Р+3
О+1
О+3
Р+2
Р+1
О+1
О+1
Л+2
Р+3
Л+1
О+1
Р+2
О+1
Р+1
Р+2
Р+2
О+2
О+1
Р+2
Р+1
O+1
Л+1
Л+2
Л+2
Л+2
Р+2
Л+1
Л+3
Р+1
Л+2
Л+2
Р+1
Л+2
Р+2
Р+3
Р+2

Реализацијом овог планског
решења могући су већи
позитивни утицаји дуготрајног
карактера на читавом планском
подручју који ће у економском
смислу створити предуслове за
успостављање ефикасног
система управљања отпадом.

Ово планско решење повећаће
могућност коришћења
рециклабилних материјала у
различите сврхе.

Проширењем капацитета и
изградњом постројења за
компостирање зеленог отпада
извесни су већи позитивни
дуготрајни утицаји на читавом
планском подручју у контексту
смањења количина зеленог
отпада који се депонује, увођења
третмана зеленог отпада и
примарно одвојеног биоотпада,
минимизирања неадекватног
поступања са отпадом и у
контексту задовољења
националних циљева који се
односе на зелени отпад.
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Изградња постројења за
рециклажу отпада од
грађења и рушења

34
35
3
5
6
7
10
13
14
20
22
24
25
28
29
33
34
35

Р+1
Р+1
О+1
Л+2
Л+2
О+3
Р+3
Л+2
Л+3
Р+3
Л+2
Р+1
О+2
О+3
О+3
П+3
П+2
О+1

Одређивањем локација за
одлагање грађевинског отпада и
изградњом постројења за
рециклажу отпада од грађења и
рушења могуће је очекивати веће
позитивне дуготрајне утицаје на
читавом планском подручју у
контексту минимизирања
површина земљишта загађеног
због активности поступања са
отпадом, санирања великог броја
дивљих депонија грађевинског
отпада и укидања лоше праксе
поступања с овом врстом отпада.

Резиме значајних утицаја плана
На основу евалуације значаја утицаја приказаних у претходној табели, закључује се да
имплементација Плана не производи стратешки значајне негативне утицаје на планском
подручју. Негативни утицаји који се могу очекивати реализацијом појединих планских
решења су ограниченог карактера и по интензитету и по просторној размери. Са друге
стране, идентификован је читав низ позитивних значајних утицаја плана од којих су
најзначајнији:
1) Животна средина
• квалитет ваздуха и клима: смањење загађености ваздуха и смањење емисије „гасова
стаклене баште“ услед повећања коришћења обновљивих видова енергије и искоришћења
депонијског гаса, побољшања и промене режима саобраћаја посебно изградњом трансфер
станица;
• квалитет вода: очување квалитета вода унапређењем начина опремања, коришћења и
функционисања санитарне депоније и затварањем постојећих општинским сметлишта;
изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода са депоније.
• квалитет земљишта: смањење контаминације земљишта контролисаним прикупљањем и
одлагањем и санацијом, рекултивацијом и ремедијацијом постојећих сметлишта;
• биодиверзитет, предео: контролисано поступање са отпадом и адекватан избор локације са
планиране физичке елементе система управљања отпадом.
2) Друштвено-економска питања
• запосленост: повећање запослености изградњом нових капацитета за управљање отпадом,
трансфер станица и рециклажних дворишта;
• финансије: промене у начину финансирања које ће омогућити ефикасно функционисање
система управљања отпадом, набавку опреме – посуде и возила, инфраструктурно
опремање, јачање институција и едукација становништва и запослених у комуналним
предузећима;
• здравље становништва: решавање бројних проблема у вези са управљањем отпадом, а који
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иначе угрожавају животну средину и здравље становништва.
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 су делом идентификовани у
следећој табели, али значајни ефекти могу 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. Синергетски
ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни ефекат који је већи
од простог збира појединачних утицаја.
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6. Опис мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину
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. Оне служе и да би позитивни утицаји задржали такав тренд. Мере заштите
омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору што је у функцији реализације
циљева одрживог развоја.
На основу анализе стања животне средине, просторних односа планског подручја са својим
окружењем, планираних активности у планском подручју, процењених могућих негативних
утицаја на квалитет животне средине и услова надлежних институција, утврђене су следеће
мере заштите.

Законска регулатива и директиве ЕУ које регулишу област управљања отпадом, је бројна и
део је приказан у поглављу коришћене документације за узраду студије. Примена одредаба
дефинисаних законском регулативом је обавезујућа за Носиоца пројекта, независно од мера
заштите предвиђених овом студијом.
Према Уредби о одлагању отпада на депоније ("Службени гласник РС", бр. 92/2010),
обавеза је носиоца пројекта да испоштује техничке и технолошке услове за пројектовање,
изградњу и рад депоније отпада, врсте отпада чије је одлагање на депонији забрањено,
количине биоразградивог отпада које се могу одложити, критеријуме и процедуре за
прихватање или неприхватање, односно одлагање отпада на депонију, начин и процедуре
рада и затварања депоније, садржај и начин мониторинга рада депоније, као и накнадног
одржавања после затварања депоније.
Према Закону о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и
95/2018 – други закон), обавеза је Носиоца пројекта да редовно, уз ангажовање овлашћене
лабораторије, врши контролу квалитета отпадних вода пре улива у реципијент
Концентрације загађујућих материја у отпадним водама које се испуштају у реципијент,
морају бити усаглашене са граничним вредностима прописаних Уредбом о граничним
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
Приликом испуштања отпадних вода у обзир узети и критеријуме наведене у следећим
прописима:
• Одлука о утврђивању пописа вода 1 реда („Службени гласник РС“, бр. 83/10),
• Уредба о категоризацији водотока („Службени гласник РС“, бр. 5/68),
• Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник РС“, бр. 31/82).
Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и
95/2018 - др. закон), у процедури прибављања дозволе за управљање отпадом, између
осталог, дефинише и обавезу контроле, мониторинга и извештавања о суспендованим
честицама, контролу непријатних мириса, контролу и мониторинг буке, контролу
штеточина и птица, контролу разношења смећа и др. на депонији.
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Са отпадним материјама поступати у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени
гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон).
Обавеза је Носиоца пројекта да са опасним отпадом поступа у складу са Правилником о
начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Службени гласник РС" бр.
92/10).
Са отпадним уљима поступати у складу са Правилником о условима, начину и поступку
управљања отпадним уљима ("Службени гласник РС", бр. 71/10).
При сваком преузимању опасног отпада од стране овлашћене институције сачињава се
документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању
опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за
његово попуњавање („Службени гласник РС“, бр. 17/17).
Кретање отпада који представља секундарну сировину, као и кретање сваког другог отпада,
осим комуналног и опасног, прати документ о кретању отпада, који се попуњава у складу са
Правилником о обрасцу докумената о кретању отпада и упутству за његово попуњавања
("Службени гласник РС", бр. 114/13).
У току рада постројења примењивати све захтеве дефинисане Законом о заштити од буке у
животној средини ("Службени гласник РС ", бр. 36/09 и 88/10).
У оквиру комплекса примењивати све захтеве дефинисане Законом о заштити од пожара
(„Службени гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15).
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени
гласник РС", бр. 135/2004 и 25/2015) уређује услове и поступак издавања интегрисане
дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи,
животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга
питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине.
Правилник о методологији за израду пројекта санације и ремедијације („Службени гласник
РС“ број 74/2015) дефинише поступак израде пројекта санације и ремедијације постојећих
несанитарних депонија.
Мере заштите у току изградње
Током радова на изградњи доћи ће до повећаних емисија аерозагађења (издувни гасови,
прашина) и буке у непосредном окружењу, услед рада грађевинске механизације. Обзиром на
обим и организацију извођења радова, овај утицај је временски ограничен. Током грађења
објеката и инфраструктуре применити све мере које произлазе из важећих прописа о градњи
објеката, као и одговарајуће мере заштите на раду.
Пре почетка извођења радова, обавеза извођача је да предвиди следеће мере заштите:
- пре почетка изградње објекта потребно је извршити припремне радове, обезбедити локацију и
извести друге радове којима се обезбеђује непосредно окружење, живот и здравље људи;
- амбалажни отпад (на пример, вреће, палете, пластичне фолије и др.) од производа
употребљених на градилишту одвојено сакупљати у складу са законом;
- све активности које су везане за изградњу објекта одвијаће се у оквиру ограђеног простора
које је означено као градилиште; градилиште ће бити прописно означено и обезбеђено у односу
на своје окружење;
- на градилишту ће се организовати пратеће просторије за особље и опрему ангажовану на
извођењу радова;
- градилиште ће се снабдети посудама за одлагање комуналног отпада;
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- приликом извођења ископа земље за изградњу носећих темеља могуће је појављивање и
излива подземних вода при чему је потребно обезбедити испумпавање и каналисање истих у
најближе шахтове канализационог система;
- све грађевинске машине које се користе на градилишту морају бити исправне и поседовати
сертификате везане за заштиту животне средине; све грађевинске машине које користе
погонско гориво на бази нафтних деривата морају бити снабдевене посудама за прихватање
тренутно исцурелог горива или мазива, као одговарајућим сорбентом за неутрализацију истих;
- извођач радова је обавезан да у свим случајевима када се одвијају грађевинске активности или
користе машине које генеришу повишени ниво буке и вибрација у односу на окружење,
обезбеди потребан степен заштите у складу са дозвољеним вредностима нивоа буке (скраћење
рада у форсираним условима, подизањем заштитних паноа и сл.);
- све активности на градилишту одвијаће се у периоду претходно дефинисаног радног времена;
- сав материјал из ископа ће се одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је добијена
сагласност за одлагање; радови на ископу не могу почети док извођач радова не прибави
сагласнот надлежног комуналног предузећа за локацију депоновања ископаног материјала. У
току изградње, земљу и други отпадни грађевински материјал одвозити сукцесивно на
комуналну депонију или на неко друго за то предвиђено место;
Изградња трансфер станица
Према домаћим прописима за сваку од предвиђених трансфер станица потребно је урадити
студију о процени утицаја трансфер станице на животну средину, у складу са законом. Уопште,
локација трансфер станице мора испуњавати одређене критеријуме за избор локације.
Мере заштите:
- радне површине на трансфер станици морају бити изграђене од водонепропусне подлоге;
- ограђивање трансфер станице извршити прописном оградом која ће спречити улаз нежељних
лица.
Линије за сепарацију рециклабилног отпада
Мере заштите животне средине које ће се применити на линији за сепарацију отпада су сличне
мерама за заштиту на трансфер станицама:
- радне површине на линији за сепарацију отпада морају бити изграђене од водонепропусне
подлоге;
- ограђивање линије за сепарацију отпада извршити прописном оградом која ће спречити улаз
нежељних лица.
Посебне мере заштите здравља и безбедности се морају применити према запосленом особљу,
што се дефинише посебним законским прописима из области заштите на раду.
Изградња центара за одвојено сакупљање отпада
Мере заштите, односно услови минималне техничке опремљености за центре за сакупљање
отпада су:
а) ограда минималне висине 2 m с улазним вратима довољне ширине, која се могу закључавати,
б) портирница (чврсти објект или контејнер) са грејањем, питком водом, топлом водом и
санитарним чвором,
в) добро осветљење унутар круга и изван круга центара за сакупљање отпада,
г) асфалтирана или бетонирана површина на местима где су постављени контејнери,
асфалтирани пут одговарајуће ширине с ознакама смера кретања возила и одвођењем
површинске воде,
д) затворени или наткривени простор одговарајуће величине за складиштење одговарајућих
врста и количина опасног отпада,
ђ) отворена наткривена површина и/или површина на отвореном за складиштење одговарајућих
врста и количина неопасног отпада,
ж) 1 преносива вага мерног подручја до 200 kg,
з) канте са песком,
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и) други материјали за упијање (апсорбенси),
ј) ватрогасни апарати,
к) ручна средства за рад,
л) лична средства заштите на раду,
м) телефон.
Затварање постојећих општинских депонија - сметлишта
Након завршеног периода експлоатације, депонија се затвара за даље одлагање формирањем
горњег прекривног слоја који испуњава следеће техничко-технолошке услове: слој за дренажу
депонијског гаса ≥ 0,3 m, непропусни минерални слој ≥ 0,5 m и слој за рекултивацију ≥ 0,5 m.
Општине морају припремити пројекте санације сметлишта, односно техничку документацију за
санацију и рекултивацију постојећих сметлишта. Према домаћим прописима, на пројекте
санације депонија, Министарство заштите животне средине даје сагласност да је техничка
документација израђена у складу са Законом о заштити животне средине и другим законима.
Изградња постројења за компостирање зеленог отпада
Мере за ублажавање негативних утицаја и услови минималне техничке опремљености за
постројење за компостирање јесу:
а) одговарајуће технолошке јединице и машине,
б) ограда висине 2 m,
в) мостна вага,
г) асфалтирана или бетонирана површина која спречава процеђивање технолошке воде са свих
технолошких јединица у подземље,
д) систем за сакупљање технолошке и површинске воде,
ђ) одговарајуће осветљење унутар и изван граница постројења за компостирање,
е) противпожарна заштита.
Посебне мере заштите здравља и безбедности се морају применити према запосленом особљу,
што се дефинише посебним законским прописима из области заштите на раду.
Мере заштите животне средине у току експлоатације
Трансфер станице
Мере заштите:
- обављати редовно чишћење и прање радних површина,
- вршити пречишћавање отпадних вода од прања или од просипања отпада, пре испуштања у
пријемник или реципијент;
- обављати редовну дезинфекцију и дератизацију радне површине;
- засадити појас заштитног зеленила око ограде станице;
- превоз отпада од трансфер станица до локације депоније обављаће се возилима великог
капацитета.
Линије за сепарацију рециклабилног отпада
Мере заштите животне средине које ће се применити на линији за сепарацију отпада су сличне
мерама за заштиту на трансфер станицама:
- обављати редовно чишћење и прање радних површина;
- вршити пречишћавање отпадних вода од прања или од просипања отпада, пре испуштања у
реципијент;
- обављати редовну дезинфекцију и дератизацију радне површине.
Посебне мере заштите здравља и безбедности се морају применити према запосленом особљу,
што се дефинише посебним законским прописима из области заштите на раду.
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Центри за одвојено сакупљање отпада
Од свих поступака управљања отпадом, руковање са одвојено сакупљеним фракцијама у
центрима за сакупљање отпада представља најмању опасност по здравље људи и животну
средину. Ипак, како је његова функција и сакупљање опасног отпада из домаћинстава, постоји
могућност штетног утицаја опасног отпада на животну средину. Сакупљање и привремено
складиштење опасног отпада мора се одвијати у затвореним условима уз примену
одговарајућих мера заштите животне средине, у зависности од опасних карактеристика отпада.
Мере заштите:
- у центрима за сакупљање отпада могу се сакупљати следеће врсте отпада:
а) рециклабилни делови комуналног отпада,
б) кабасти отпад,
в) опасан отпад из домаћинстава.
- услови минималне техничке опремљености за центре за сакупљање отпада:
а) ограда минималне висине 2 m с улазним вратима довољне ширине, која се могу
закључавати,
б) портирница (чврсти објект или контејнер) са грејањем, питком водом, топлом водом и
санитарним чвором,
в) добро осветљење унутар круга и изван круга центара за сакупљање отпада,
г) асфалтирана или бетонирана површина на местима где су постављени контејнери,
асфалтирани пут одговарајуће ширине с ознакама смера кретања возила и одвођењем
површинске воде,
д) затворени или наткривени простор одговарајуће величине за складиштење одговарајућих
врста и количина опасног отпада,
ђ) отворена наткривена површина и/или површина на отвореном за складиштење одговарајућих
врста и количина неопасног отпада,
ж) 1 преносива вага мерног подручја до 200 kg,
з) канте са песком,
и) други материјали за упијање (апсорбенси),
ј) ватрогасни апарати,
к) ручна средства за рад,
л) лична средства заштите на раду,
м) телефон;
- радно време мора бити прилагођено потребама становништва;
- грађанима који довозе отпада треба издати потврду о његовом преузимању;
- сав скупљени отпад се из центара за сакупљање отпада мора предати на даљи третман.
Затварање постојећих општинских депонија - сметлишта
Након затварања депоније све до њеног одумирања оператер на депонији предузима мере које
се односе на:
- одржавање, надзор, контролу и мониторинг простора депоније, у складу са овом уредбом и
законом;
- састављање извештаја о стању депоније за сваку календарску годину и његово достављање
надлежном органу најкасније до 31. марта за претходну календарску годину;
- пријаву неправилности утврђене контролом и мониторингом, које могу штетно утицати на
животну средину, а која се доставља надлежним институцијама, у року од седам дана од дана
утврђивања.
Постројење за рециклажу грађевинског отпада
Мере заштите:
- смањити емисију прашине и честица;
- констролисати исправност машина за дробљење и могућност цурења уља и загађења
земљишта;
- контролисати ниво буке.
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7. Смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и
процене утицаја пројеката на животну средину
Према члану 16. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај о стратешкој процени садржи
разрађене смернице за планове или програме на нижим хијерархијским нивоима. Кроз
смернице се дефинишу потребе за израдом стратешких процена и процена утицаја пројеката на
животну средину, одређују аспекти заштите животне средине и друга питања од значаја за
процену утицаја планова и програма нижег хијерархијског нивоа.
Локални план управљања отпадом ће се спроводити разрадом планских решења у оквиру
планова детаљне регулације за поједине просторне целине, као и пројеката за појединачне
објекте система управљања отпадом општине Инђија.
Одлука о приступању изради стратешке процене доноси се у складу са одредбама из чланова 5.
и 6. Закона о СПУ. Код свих планова који су у вези са Локалним планом управљања отпадом
примењују се утврђене мере и услови заштите животне средине и смернице дате у овом
Извештају.
Надлежни орган за послове заштите животне средине и општинској управи Инђија ће одлучити
о потреби израде, односно обиму и садржају, студије Процене утицаја на животну средину, за
планиране:
- пројекте објеката на комплексу трансфер станица,
- пројекте центара за одвојено сакупљање рециклабилног отпада - рециклажних дворишта,
- пројекте постројења за компостирање зеленог отпада,
- пројекте постројења за рециклажу грађевинског отпада.
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8. Програм праћења стања (мониторинг) животне средине у току спровођења
плана
Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како би се све
предложене мере заштите животне средине могле успешно имплементирати у пракси.
Последњи корак у процесу стратешке процене је развој и имплементација програма
мониторинга. Сврха мониторинга је:
• да прикаже промене у животној средини које се могу приписати имплементацији Плана, и да
дозволи стварним утицајима да се упореде са предвиђеним утицајима;
• да предложи могуће мере за смањење или ублажавање ефеката непредвиђених догађаја,
уколико се они појаве;
• да се прикупе квалитетне основне информације за друге планове који захтевају стратешку
процену.
Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана садржи, према члану 17.
Закона о стратешкој процени утицаја, следеће ставке:
- опис циљева плана и програма;
- индикаторе за праћење стања животне средине;
- права и обавезе надлежних органа; и
- поступање у случају појаве акцидентних ситуација.
Општи циљ Локалног плана управљања отпадом општине Инђија усмерен је ка успостављању
одрживог управљања отпадом. Обухвата начине решавања низа задатака и даје детаљне
активности које заинтересоване стране треба да предузму да би се на локалном нивоу достигла
визија и циљеви који су постављени у Стратегији управљања отпадом Републике Србије.
Основни циљ плана управљања отпадом је да се минимизира негативан утицај отпада на
животну средину и да се побољша ефикасност коришћења ресурса на територији општине.
Кључни циљ плана управљања отпадом је да допринесе одрживом развоју општине Инђија кроз
успостављање и развој система управљања отпадом који ће контролисати настајање отпада,
смањити утицај продукције отпада на животну средину, побољшати ефикасност ресурса,
омогућити правилан ток отпада до његовог коначног одлагања на депонију, стимулисати
инвестирање и максимизирати економске могућности које настају из отпада.
Овај циљ подразумева и реализацију неких специфичних циљева, од којих су најзначајнији:
• обезбедити да се систем управљања отпадом развије у складу са најприхватљивијим опцијама
за животну средину;
• развити принципе и план активности управљања отпадом у средњорочном периоду и
дугорочно достићи законске захтеве и циљеве Стратегије управљања отпадом Републике
Србије;
• обезбедити довољно флексибилности у планским решењима за инкорпорирање побољшане
технологије за третман отпада због осигурања оптималног коришћења;
• подизање јавне свести за будуће изазове у спровођењу општинског плана за управљање
отпадом и промовисање активног учешћа свих заинтересованих страна у циљу задовољења
циљева.
Основни циљ формирања мониторинг система је да се обезбеди, поред осталог, правовремено
реаговање и упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, као и потпунији
увид у стање елемената животне средине и утврђивање потреба за предузимање мера заштите у
зависности од степена угрожености и врсте загађења. Потребно је обезбедити континуирано
праћење стања квалитета животне средине и активности у простору чиме се ствара
могућност за њеним рационалним управљањем.
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8.1. Индикатори за праћење стања и мониторинг животне средине
Према Закону о заштити животне средине квалитет животне средине се дефинише као скуп
природних и створених вредности чији комплексни међусобни односи чине окружење, односно
простор и услове за живот, а као стање животне средине које се исказује физичким, хемијским,
биолошким, естетским и другим индикаторима. Међутим, Закон не дефинише појам
индикатора, па се у пракси индикатори појављују са различитим тумачењима и применама. У
Србији се најчешће индикаторима називају подаци који се односе на квалитет ваздуха, воде и
земљишта. Међутим, савремени приступ Европске агенције за животну средину (European
Environmental Agency, ЕЕА) заснива се на комплекснијем D-P-S-I-R (driving force – pressure –
state – impact - response) концепту, који узима у обзир све феномене у узрочно-последичном
ланцу, укључујући и реаговање на незадовољавајућа стања. Овај концепт подразумева активни
однос према променама у животној средини укључујући и друштвено-економске аспекте, који
су често покретачка снага (driving force) промена. На овај начин чисто ''еколошки индикатори''
се укључују у систем индикатора ''одрживог развоја''.
Мониторинг се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и
загађења животне средине које обухвата праћење природних фактора, односно промена стања и
карактеристика животне средине, укључујући и прекогранични мониторинг, и то: ваздуха, воде,
земљишта, шума, биодиверзитета, флоре и фауне, елемената климе, озонског омотача,
јонизујућег и нејонизујућег зрачења, буке, отпада, рану најаву удеса са праћењем и проценом
развоја загађења животне средине, као и преузетих обавеза из међународних уговора.
Мониторинг може да обавља и овлашћена организација, ако испуњава услове у погледу
кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење датог параметра и стандарда у области
узорковања, мерења, анализа и поузданости података, у складу са законом.
Систем праћења стања животне средине успостављен је следећим правним актима:
- Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11- одлука
УС, 14/16, 76/18, 95/18);
- Законом о заштити ваздуха („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 10/13);
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.11/10,
75/10 и 63/13)
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за
сагоревање („Сл. гласник РС” бр. 6/16);
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из стационарних
извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, број 111/15);
- Законом о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18),
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.24/14);
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и
седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.50/12)
- Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС” бр.112/15);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту
(''Сл. гласик РС'', бр.30/18 и 64/19);
- Законом о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10);
- Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (''Сл.гласник РС'', бр.75/10);
Сврха праћења утицаја на животну средину - мониторинг је да се, у складу са законском
регулативом, врши редовно узорковање и лабораторијска анализа захваћених узорака у
одређеном временском интервалу. Затим се, на основу дефинисаних граничних вредности,
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утврђује утицај на испитиване чиниоце животне средине и, по потреби, дефинишу мере за
смањење уочених негативних утицаја.
• Мониторинг квалитета отпадних вода вршити у складу са Уредбом о граничним
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени
гласник РС ”, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016) и у складу са Правилником о начину и условима за
мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним
мерењима („Службени гласник РС”, бр. 33/2016);
• Мониторинг квалитета површинских вода вршити у складу са Уредбом о граничним
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима
за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 50/2012), Уредбом о граничним вредностима
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима
за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 24/2014) и Правилником о параметрима
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног
статуса подземних вода („Службени гласник РС“, бр. 74/2011), Прилог 3, тип 1, река Дунав,
Границе класа еколошког статуса и границе класа еколошког потенцијала за типове
површинских вода;
Мониторинг подземних вода вршити, у складу са Уредбом о граничним вредностима
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово
достизање („Службени гласник РС”, бр. 50/12) и Уредбом о граничним вредностима
загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС”, број 30/2018)
Прилог 2: Ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у водоносном
слоју;
• Мониторинг квалитета ваздуха се остварује системским мерењем концентрација
загађујућих материја у ваздуху, праћењем и истраживањем утицаја квалитета ваздуха на
животну средину и извештавањем о резултатима мерења, праћења и истраживања. Законом о
заштити ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 10/13) и Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.11/10, 75/10 и 63/13), дате су смернице
истраживања, праћења и утврђивања општег стања загађености ваздуха у насељеним местима и
ненасељеним подручјима. На основу обављених анализа утврђује се стање и трендови на
основу којих се предузимају одговарајуће мере заштите ваздуха.
• Мониторинг земљишта вршити у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих,
штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС”, број 30/2018) Прилог 1:
Граничне, максималне и ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у у
земљишту;
• Мониторинг буке вршити у складу са Правилником о методама мерења буке, садржини и
обиму извештаја о мерењу буке („Службени гласник РС“, број 72/10) и Уредбом о
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини («Службени гласник РС“, бр. 75/10);
• Мониторинг отпада вршити у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник
РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС”, бр 72/09, 114/13) и Правилником о
обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу предходног обавештења, начину
њиховог достављања и упутству за њихово попуњавање („Службени гласник РС”, бр. 17/2017);
• Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за
одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу,
опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након
спаљивања („Службени гласник РС“, 102/10) одређује услове за мониторинг концентрација
загађујућих материја које могу настати приликом спаљивања отпада у постројењу за добијање
енергије.
На основу наведене законске регулативе, мониторингом се прате основни чиниоци животне
средине: ваздух, воде, земљиште и ниво буке у животној средини.
81

8.2. Права и обавезе надлежних органа
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”
бр.135/04 и 88/10), обавезе надлежних органа су:
• Члан 18. Закона о стратешкој процени дефинише учешће заинтересованих органа и
организација, који могу да дају своје мишљење у року од 30 дана;
• Пре упућивања захтева за добијање сагласности на извештај о стратешкој процени, орган
надлежан за припрему плана обезбеђује учешће заинтересованих органа и организација и
јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени;
• Орган надлежан за припрему Плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа и
организација и јавности који садржи сва затражена мишљења, као и мишљења изјављена у току
јавног увида и јавне расправе о Плану и Извештају о стратешкој процени утицаја;
• Орган надлежан за припрему плана 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 којим се уређује поступак доношења плана;
• Орган надлежан за припрему Плана доставља органу надлежном за послове заштите животне
средине захтев за оцену и сагласност на Извештај о стратешкој процени са извештајем о учешћу
заинтересованих органа и организација и јавности;
• Орган надлежан за послове заштите животне средине врши оцену Извештаја о стратешкој
процени на основу критеријума садржаних у Прилогу II Закона о стратешкој процени утицаја и
даје сагласност или одбија захтев за давање сагласности;
• Орган надлежан за припрему Плана не може упутити План у даљу процедуру усвајања без
сагласности на Извештај о стратешкој процени од органа надлежног за послове заштите
животне средине;
Због значаја могућих утицаја предложеног Локалног плана на животну средину, здравље људи,
социјални и економски статус нарочито је важно адекватно и "транспарентно" укључивање
заинтересованих страна у процес доношења одлука по питањима заштите животне средине.
Учешће надлежних органа и организација обезбеђује се писаним путем и консултацијама у
свим фазама израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени.
Уређење области управљања отпадом утиче на све грађане једне локалне заједнице па је због
тога од изузетне важности обезбедити да сви грађани буду адекватно информисани о доношењу
кључних одлука у овој области. Процес израде Локалног плана управљања отпадом је прилика
када грађани морају бити укључени у систем одлучивања, будући да се самим Планом утврђују
најбитнији правци развоја области управљања отпадом и доносе кључне одлуке везане за
управљање отпадом.
Транспарентност самог Локалног плана управљања отпадом веома је значајна како са аспекта
укључења грађана у систем доношења одлука тако и са аспекта доприноса ефикаснијем
спровођењу Плана и његовој одрживости. Након израде, Локални план управљања отпадом
мора бити стављен на јавни увид грађанима.

82

9.

Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене

Стратешка процена утицаја на животну средину ради се са циљем обезбеђивања заштите
животне средине интегрисањем основних начела заштите у поступак припреме, израде и
доношења Плана. Главни задатак стратешке процене утицаја на животну средину је да олакша
благовремено и систематично разматрање могућих утицаја на животну средину на нивоу
стратешког доношења одлука о плановима уважавајући принципе одрживог развоја.
Интегрисањем поступка стратешке процене утицаја у процес припреме, израде и доношења
Плана омогућава се ефикаснија инструментализација стратешке процене утицаја на животну
средину у урбанистичком планирању.
Стратешка процена је добила на значају доношењем EU Directive 2001/42/EC о процени
еколошких ефеката планова и програма, а код нас доношењем Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину.
У досадашњој пракси стратешке процене планова присутна су два приступа:
(1) технички: који представља проширење методологије процене утицаја пројеката на планове
где није проблем применити принципе за ЕIА, и
(2) планерски: који захтева битно другачију методологију из следећих разлога:
• планови су знатно сложенији од пројеката, али су са њима у функционалној вези, баве се
стратешким питањима и имају мање детаљних информација о животној средини,
• планови се заснивају на концепту одрживог развоја и у већој мери поред еколошких
обухватају друштвена и економска питања,
• због комплексности структура и процеса, као и кумулативних и синергетских ефеката у
планском подручју нису примењиве софистициране симулационе математичке методе,
• при доношењу одлука већи је утицај заинтересованих страна и нарочито јавности, због чега
примењене методе и резултати процене морају бити разумљиви учесницима процеса процене.
Због наведених разлога у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске методе као
што су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријумска анализа, просторна анализа,
SWOT анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета, анализа ланца узрочнопоследичних веза, процена повредивости, процена ризика, итд. Као резултанта примене било
које методе појављују се матрице и графикони којима се испитују промене у простору и
животној средини које би изазвала имплементација плана и изабраних варијанти. Матрице се
формирају успостављањем односа између циљева плана, планских решења и циљева стратешке
процене са одговарајућим индикаторима.
Као резултанта примене било које методе појављују се матрице којима се испитују промене које
би изазвала имплементација плана и изабраних варијанти (укључујући и ону да се план не
примени) и приказују се на размљив начин што је у складу са препорукама и пропозицијама
дефинисаним Архуском конвенцијом. Матрице се формирају успостављањем односа између
циљева плана, планских решења и циљева стратешке процене са одговарајућим индикаторима.
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.
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Што се тиче методологије, у изради овог документа коришћена је методологија
вишектиреријумске експертске евалуације. Примењена методологија заснована је на
квалитативном вредновању животне средине у подручју плана, као основе за валоризацију
простора за даљи одрживи развој. У смислу општих методолошких начела, стратешка процена
утицаја је урађена тако што 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 смернице за спровођење плана и
имплементацију, тј. за утврђивање валоризације простора за даљи одрживи развој,
- дефинисању мера заштите животне средине.
Овде је примењена методологија процене која је код нас развијана и допуњавана у последњих
неколико година и која је углавном у сагласности са новијим приступима и упутствима за
израду стратешке процене у Европској Унији.

Потешкоће при изради студије
У процесу израде Извештаја о стратешкој процени утицаја Локалног плана управљања отпадом
за територију општине Инђија за период од 2021. до 2030.године, нису уочене битне тешкоће
које би утицале на ток и поступак процене утицаја планских решења на животну средину.
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10. Закључак
Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана је
био сагледавање могућих значајних утицаја планских решења на квалитет животне средине и
прописивање одговарајућих мера за смањење негативних утицаја, односно довођење у
прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском регулативом. Да би се постављени циљ
могао остварити, потребно је било сагледати постојеће стање животне средине и Планом
предвиђена планска решења.
На основу анализе и оцене постојећег стања животне средине, и планираних активности
одређених Планом, дефинисани су посебни циљеви стратешке процене, успостављени
индикатори и извршена процена утицаја планираних решења на животну средину. Примењена
методологија је описана у претходном поглављу и сагласна је са претпоставкама које су
дефинисане у оквиру Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину којим се
дефинише садржина Извештаја.
На основу евалуације значаја утицаја приказаних у Плану закључује се да имплементација
плана не производи стратешки значајне негативне утицаје. Резимирајући утицаје Плана на
животну средину и елементе одрживог развоја може се констатовати да ће већина планских
решења имати позитиван утицај. Мањи негативни утицаји које је могуће очекивати
реализацијом планских решења су ограниченог карактера и по интензитету и по просторној
размери. Да овакви утицаји не би оптеретили капацитет животне средине и простора,
спроводиће се мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну средину
прописане Извештајем.
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Прилог 1. Решење о приступању израде извештаја о стратешкој процени за локални план
управљања отпадом на територији општине Инђија за период 2022-2031. године на животну
средину
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Прилог 2. Одлука о приступању изради локалног плана управљања отпадом на територији
општине Инђија за период 2022-2031. година
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