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У складу са Чланом 19. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, 
бр. 35/04 и 36/09) доносим  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању мултидисциплинарног тима за израду Студија о процени утицаја на животну 
средину за Пројекат: Изградња комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, 
снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија 

 
 

Вођа тима:             Евица Рајић, дипл. еколог 

 
 
Чланови тима:        Невена Ивановић, мастер хемичар 

Марин Рајић, дипл. инж. електротехнике 
Светлана Ђоковић, дипл.еколог 
Марија Бабић, мастер биолог – еколог 
Тијана Цветковић Миловановић, мастер еколог 
Сања Андрејић, мастер еколог 
Звездана Новаковић, мастер инж. технологије  
Гоца Дамљановић, техничар специјалиста 

Именовани су дужни да се, при изради Студије о процени утицаја на животну средину за 
Пројекат: Изградња комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 
MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, придржавају прописа, техничких 
норматива, стандарда и правила струке, све у складу са Законом о процени утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), Законом о заштити животне 
средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон), 43/11 
(УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)), Правилником о садржини Студије о процени утицаја 
на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/05) и Решењем Општинске управе општине 
Инђија, Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине, бр. 501-51/2022-IV-02 од 07.06.2022. године, којим је утврђена обавеза израде 
Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња комплекса соларне 
електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, 
општина Инђија. 

 

 

Крагујевац, јул 2022. године    

 

ECOlogica URBO DOO 

Директор: 
Евица Рајић, дипл.еколог 
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А: Уводне напомене 

На захтев Носиоца Пројекта „Toyo Tire Serbia“ d.o.o. из Инђије, ул. Индустријска 3 
бр.5, проводи се процедура процене утицаја на животну средину и у складу са истим 
приступило се изради Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат: 
Изградња комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, 
на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија. 

Носилац Пројекта „Toyo Tire Serbia“ d.o.o. из Инђије, ул. Индустријска 3 бр.5, израду 
Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња комплекса 
соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО 
Инђија, општина Инђија, поверио је предузећу ECOlogica URBO DOO из Крагујевца, ул. 
Саве Ковачевића бр. 1.  

Процедура процене утицаја на животну средину је дефинисана Законом о процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), што подразумева 
процес који се састоји из више фаза. Поступак процене утицаја за Пројекат: Изградња 
комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. 
бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, у складу са Законом, обухвата следеће фазе: 

 I фаза поступка представља обавезу Носиоца Пројекта да, у складу са 
Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Сл. гласник РС”, бр. 114/08) поднесе Захтев за одлучивање о потреби процене 
утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња комплекса соларне 
електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО 
Инђија, општина Инђија (предметни Пројекат се налази на Листи II – Пројекти за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину, Тачка бр. 3. 
Производња енергије, подтачка 1) Постројења за производњу електричне 
енергије, са снагом од 1 до 50 MW); Захтев је израђен и предат надлежном 
органу локалне самоуправе за заштиту животне средине (Општинскa управa 
општине Инђија, Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине) на процедуру; Захтев је оглашен 25.05.2022. године 
на сајту Општинске управе општине Инђија и на јавном увиду био је у законском 
року од 10 дана;  

 II фаза поступка, представља израда Студије о процени утицаја, у складу са 
исходованим Решењем надлежног органа локалне самоуправе за заштиту 
животне средине, законском регулативом, подзаконским актима, захтевима 
заинтересованих органа, организација и условима имаоца јавних овлашћења; 
израђена Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња 
комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на 
делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија се доставља надлежном органу 
локалне самоуправе за заштиту животне средине на даљу процедуру. 

У складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 
135/04 и 36/09), Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09 
(др. закон),  72/09  (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др. Закон)) и Архуском 
Конвенцијом ((Закон о потврђивању Кoнвeнције o доступности инфoрмaцијa, учeшћу 
јaвнoсти у доношењу oдлука и праву на правну заштиту у питaњимa живoтнe срeдине 
(„Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 38/09) (Convention on access to 
information, public participation in decision-making and access to justice in environmental 
matters, Aarhus, Denmark, on 25 June 1998) и Стратегија за примену Конвенције o 
доступности инфoрмaцијa, учeшћу јaвнoсти у доношењу oдлука и праву на правну 
заштиту у питaњимa живoтнe срeдине („Сл. гласник РС“, бр. 103/11)), све фазе процене 
утицаја на животну средину доступне су и јавне, а јавност се информише 
обавештавањем путем огласа у јавним гласилима, сајту општинске управе, уз омогућен 
увид у документацију достављену надлежном органу локалне самоуправе за заштиту 
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животне средине, у складу са Обавештењем о јавном увиду, јавној презентацији и 
јавној расправи.  

У складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” 
бр. 135/04 и 36/09), Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 
(исправка), 64/10 (УС), 24/11, 121/12, 42/13 (УС), 50/13 (УС), 98/13 (УС), 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 (др.закон), 9/20 и 52/21) и Уредбе о утврђивању листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08), за Пројекат: Изградња 
комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. 
бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, процедуру процене утицаја на животну средину 
проводи надлежни орган Општинске управе општине Инђија, Одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине. 

У складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 
135/04 и 36/09) и Правилником о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи 
о студији о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05), 
процедура процене утицаја за Студију обухвата: 

- достављање Студије надлежном органу локалне самоуправе за заштиту 
животне средине на процедуру; 

- јавно оглашавање Студије у дневном/локалном јавном гласилу и сајту 
општинске управе, које траје 20 дана;  

- за време трајања јавног увида, Студија је доступна заинтересованој јавности, 
НВО и појединцима, на свим нивоима (међународном, националном и локалном 
нивоу);  

- по истеку периода јавног оглашавања и јавног увида, врши се јавна 
презентација Студије и јавна расправа, где су датум, време и место јавне 
презентације Огласом већ дефинисани;  

- јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну 
средину могу присуствовати сви заинтересовани, грађани, НВО, 
заинтересована јавност, могу постављати питања, давати сугестије и примедбе, 
о чему надлежни орган води Записник;  

- јавној презентацији и јавној расправи Студије обавезно је присуство 
представника Носиоца Пројекта (Инвеститора) који такође учествује у расправи;  

- тим обрађивача Студије је у обавези да Студију презентују детаљно, 
разумљиво за све заинтересоване стране, да нагласи све битне елементе од 
значаја за заштиту животне средине, да одговара на постављена питања и 
упућене примедбе; 

- у току трајања јавног увида, све примедбе се подносе у писаном облику и 
писаној форми, а у току и за време трајања јавне презентације и јавне расправе, 
у писаној форми, а у току и за време јавне презентације и јавне расправе 
Студије, у писаној форми или се бележе у Записник надлежног органа;  

- по завршеном јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи, надлежни 
орган Студију упућује Техничкој комисији на оцену;  

- све примедбе, сугестије и предлози, упућене у току јавног увида и са јавне 
расправе, надлежни орган доставља Техничкој комисији за оцену Студије;  

- надлежни орган локалне самоуправе за заштиту животне средине може 
доставити Студију на мишљење и институцијама, имаоцима јавних овлашћења, 
заинтересованим органима и организацијама од којих су прибављани услови;  

- Техничка комисија за оцену Студије доставља Извештај о извршеној стручној 
контроли Студије; 

- обрађивач Студије је у обавези да поступи по Извештају Техничке комисије за 
оцену Студије, прихвати примедбе и сугестије или исте образложи.  

Надлежни орган локалне самоуправе за заштиту животне средине, по завршеној 
процедури процене утицаја, доноси Решење о сагласности на Студију о процени 
утицаја на животну средину. 
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А1: Циљ израде Студије о процени утицаја на животну средину 

Студија о процени утицаја на животну средину ради се у складу са одредбама Закона о 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), Закона о 
заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 
(др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)) и Правилника о садржини 
Студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/05). 

Циљ Студије о процени утицаја на животну средину је да се, у складу са одредбама 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), 
процене потенцијални и значајни утицаји планираног Пројекта на чиниоце животне 
средине, односно на животну и друштвену средину, дефинишу и утврде мере и услови 
превенције, спречавања, смањења, ублажавања и отклањања свих значајних и 
штетних утицаја и утврди режим праћења утицаја на животну средину (мониторинг 
животне средине). 

Савремени приступ очувања и заштите животне средине заснива се на концепту 
одрживог развоја, односно на прихватљивости Пројеката - објеката и делатности који 
обезбеђују развој уз дугорочно коришћење и очување природних ресурса, природних 
вредности и капацитета животне средине. Карактеристика стратегије интегралног 
приступа очувању животне средине није парцијална анализа деловања објеката или 
делатности на један сегмент животне средине, већ процена свих аспеката интеракције 
(директних, индиректних, краткорочних, дугорочних, кумилативних, синергетских, 
локалних, шире просторних) на основи чега се и врши валоризација планираних 
објеката и делатности у конкретном простору. 

Носилац Пројекта жели да покаже да је опредељен да ради у складу са националном 
законском регулативом, али и најбољом праксом у области заштите животне средине, 
у складу са међународним стандардима, односно ЕУ Директивама. На основу напред 
изнетог може се закључити да циљ процене утицаја планираног Пројекта: Изградња 
комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. 
бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, на животну средину и израда Студије 
представља: 

 анализу и процену постојећег стања у простору и животној средини 
дефинисаног и утврђеног подручја (утврђеној, постојећој локацији Пројекта), на 
основу постојећих података о простору, свих релевантних истраживања и 
опсервације на терену, просторно-планске, урбанистичке и пројектне 
документације, мишљења и услова ималаца јавних овлашћења; 

 анализу карактеристика предметног Пројекта од значаја за утицаје у простору и 
животној средини и процену потенцијалних и значајних утицаја планираног 
Пројекта на стање у простору, животну и друштвену средину на подручју 
Пројекта, непосредном залеђу и ширем окружењу; 

 анализу и процену потенцијалних прекограничних утицаја; 

 дефинисање свих значајних утицаја у простору и животној средини, за које се 
планирају, пројектују и реализују мере заштите и мониторинга животне средине 
како би Пројекат био еколошки одржив и прихватљив. 

А2: Методологија израде Студије о процени утицаја на животну средину 

Основни методолошки приступ и садржај Студије, дефинисани су Законом о процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о 
садржини Студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/05).  

За процену утицаја на животну средину, коришћене су методе дате у препорукама и 
упутствима Светске здравствене организације (WХО), Европске фондације за хемијско 
инжењерство (EFCE), Агенције за заштиту животне средине USA (ЕPA-USA) и 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=E86C3F4F355A62EB7E19E4CFE3C704E7
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=E86C3F4F355A62EB7E19E4CFE3C704E7


4 

 

 

Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат: 
Изградња комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, 
снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија 

 

„Toyo Tire Serbia“ d.o.o. 

 

Међународне организације за рад (ILO). 

А3: Садржај Студије о процени утицаја на животну средину 

На основу свеобухватне анализе, процене могућих и очекиваних утицаја, услова 
ималаца јавних овлашћења и институција, предлажу се мере превенције, мере за 
спречавање, ублажавање и мере које треба спровести у циљу минимизирања 
негативних утицаја, односно достизања стандарда и захтева прописаних законском 
регулативом Републике Србије. Предметни документ, односно Студију о процени 
утицаја чине следећа поглавља: 

 Поглавље А - представља Уводне напомене и упознавање са документом и 
циљевима његове израде; 

 Поглавље 1.0. - приказује податке о Носиоцу Пројекта и упознавање са 
коришћеном Законском регулативом, планским основом, условима ималаца 
јавних овлашћења, техничком документацијом и доступном литературом; 

 Поглавље 2.0. - доноси детаљни опис локације на којој се планира реализација 
Пројекта; 

 Поглавље 3.0. - представља детаљни опис Пројекта, заступљених делатности, 
коришћење енергије, сировина, генерисање отпада и отпадних материја, 
утицаји на чиниоце животне средине; 

 Поглавље 4.0. - приказује алтернативе које су разматране и које су актуелне у 
тренутку израде документа; 

 Поглавље 5.0. - приказује чиниоце животне средине који могу бити изложени 
утицају услед реализације и рада предметног Пројекта; 

 Поглавље 6.0. - описује могуће значајне утицаје Пројекта на чиниоце животне и 
друштвене средине и могуће прекограничне утицаје; 

 Поглавље 7.0. - приказује могуће удесне ситуације током рада предметног 
Пројекта; 

 Поглавље 8.0. - представља прописане све мере заштите животне средине које 
морају бити испоштоване како би се сви потенцијални негативни утицају 
превенирали, спречили, ублажили, минимизирали и свели у законом дозвољене 
оквире и еколошки прихватљиве услове;  

 Поглавље 9.0. - приказује еколошки мониторинг, који представља праћење 
стања животне средине; 

 Поглавље 10.0. - приказује нетехнички резиме података; 

 Поглавље 11.0. - представља податке о техничким недостацима или 
непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се 
прибаве одговарајући подаци; 

 Поглавље 12.0. - представља радни тим који је израдио Студију. 
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1.0. Основни подаци о Носиоцу Пројекта  

Основни подаци о Носиоцу Пројекта приказани су у Табели бр.1. 

Табела бр. 1: Основне информације о Носиоцу Пројекта 

Пословно име Носиоца Пројекта „Toyo Tire Serbia“ d.o.o. Инђија 

Скраћено пословно име „Toyo Tire Serbia“ d.o.o. 

Адреса 
Ул. Индустријска 3 бр.5 
22 320 Инђија 

Матични број 21520888 

ПИБ 111676534 

Шифра делатности 
Назив делатност 

2211 – Производња гума за возила, 
протектирање гума за возила 

1.1. Општа, стратешка, планска и пројектна документација коришћена за 
израду Студије 

При изради Студије коришћена је стратешка документација, просторно-планска, 
урбанистичка и пројектна документација, услови и мишљења ималаца јавних 
овлашћења, извештаји и релевантна доступна литература: 

Планска документација 

 Просторни план општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18); 

 План детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у КО Инђија („Сл. лист 
општине Инђија“, бр. 16/13); 

 Измена и допуна плана детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у КО 
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 31/19);  

Управна акта  

 Решење бр. 501-51/2022-IV-02 од 07.06.2022. године, Општинска управа 
општине Инђија, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине; 

 Извод из АПР-а; 

 Копија плана, размера 1:8000, бр.952-04-086-18818/2021 од 13.09.2021. године, 
РГЗ Служба за катастар непокретности Инђија; 

 Извод из Листа непокретности бр.10800; 

 Катастарско-топографски план, размера 1:2000 од 27.08.2021. године,  
BRUTALIST D.O.O. INĐIJA; 

 Информација о локацији бр. 35-2-72/2022-IV-02 од 17.03.2022. године, 
Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине; 

Услови ималаца јавних овлашћења 

 Услови, Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија 
пут“ Инђија, бр. 353-60/2022-1 од 19.05.2022. године; 

 Услови, ЈП „ИНГАС“ Инђија, бр. 1497 од 17.05.2022. године; 

 Услови ЈКП „Комуналац“ Инђија, бр. 2265 од 17.05.2022. године; 
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 Услови ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“ Инђија, бр. 32502-49/2022-1 
од 18.05.2022. године; 

 Услови „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. бр. 3/2021-1060 од 
09.08.2021. године; 

Техничка документација 

 Идејно решење 0 – Главна свеска, бр. ИДР-Toyo/4/2022, мај 2022. године, 
„ЦЕЕФОР“ д.о.о. Београд; 

 Идејно решење 2.1. – Пројекат конструкције, бр. ИДР-Toyo/2/2022, мај 2022. 
године, „ЦЕЕФОР“ д.о.о. Београд; 

 Идејно решење 2.2. – Пројекат саобраћајница, бр. ИДР-Toyo/8/2022, мај 2022. 
године, „ЦЕЕФОР“ д.о.о. Београд; 

 Идејно решење 4 – Пројекат електроенергетских инсталација, бр. ИДР-
Toyo/4/2022, март 2022. године, „ЦЕЕФОР“ д.о.о. Београд; 

 Идејно решење 4.2. – Пројекат прикључења фн електране 7.2 MW на 20kV 
DEES, бр. IDR.E.22.025, мај 2022. године, „ELEKTROVAT“ d.o.o. Београд; 

 Идејно решење 8 – Пројекат саобраћајa и саобраћајне сигнализације, бр. ИДР-
Toyo/8/2022, мај 2022. године, „ЦЕЕФОР“ д.о.о. Београд; 

 Положај локације у окружењу, Геосрбија; 

 Положај локације у окружењу, Google Earth. 

1.2. Законска регулатива релевантна за израду Студије о процени утицаја 
на животну средину  

За израду Студије, коришћена је и поштована следећа законска регулатива: 

 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 
(др. закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др. закон)); 

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

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука 
УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 (др.закон), 9/20 и 52/21); 

 Закон о климатским променама („Сл. гласник РС”, бр. 26/21); 

 Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 
(др. закон)); 

 Закон о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 145/14, 95/18 (др. закон) и 40/21); 

 Закон о коришћењу обновљивих извора енергије („Сл. гласник РС”, бр. 40/21); 

 Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Сл. 
гласник РС”, бр. 40/21); 

 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 95/18 
(др. закон)); 

 Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16 , 
95/18 (др. закон) и 71/21); 

 Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21 (др.закон)); 

 Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 96/21); 

 Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/15); 

 Закон о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 (др. закон), 99/11 
(др. закон), 6/20 и 35/21); 

 Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18-3 (др. 
закон), 87/18-41 и 87/18-50 (др. закон)); 

 Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08); 

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/50369
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 Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС”, бр.102/10); 

 Уредба о режимима заштите („Сл. гласник РС”, бр.31/12); 

 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средину („Сл. гласник РС” бр. 75/10); 

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

 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 приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/14);  

 Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у 
земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 30/18 и 64/19); 

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник 
РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21);  

 Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и 
ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне 
материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и 
електронских производа („Сл. гласник РС“, бр. 99/10); 

 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 
(„Сл. гласник РС“, 92/10 и 77/21); 

 Правилник o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну 
употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Сл. гласник РС”, 
бр. 45/18); 

 Правилник о листи мера превенције стварања отпада („Сл. гласник РС”, бр. 
7/19); 

 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/10);  

 Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 
попуњавање („Сл.гласник РС”, бр. 114/13); 

 Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу 
претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за 
њихово попуњавање („Сл.гласник РС”, бр. 17/17); 

 Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 
упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 7/20 и 79/21); 

 Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 
72/10); 

 Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу 
буке („Сл. гласник РС”, бр. 72/10);  

 Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за 
гашење пожара („Сл. гласник РС”, бр. 3/18); 

 Директива о измени директиве о отпаду  - Directive (EU) 2018/851 of the 
European Parliament and of the Council of of 30 May 2018 amending Directive 
2008/98/EC on waste (Text with EEA relevance) - (Директива Европског 
парламента и Већа од 30. Maja 2018. о измени директиве (2008/98/ЕЦ) о 
отпаду (2018/851/ЕУ); 

 Директиве о отпадној електричној и електронској опреми, (WEEE директива 
2002/19/EC) - Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 
4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE). 
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2.0. Опис локације Пројекта 

Предмет процене утицаја на животну средину је Пројекат: Изградња комплекса 
соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО 
Инђија, општина Инђија. 

Просторно-положајно, локација Пројекта се налази на територији општине Инђија, у 
Сремском управном округу, у јужном делу Војводине. Општина Инђија се налази на  
удаљености од око 30 km југоисточно од Новог Сада и 40 km северозападно од 
Београда. Укупна површина општине Инђија износи 384 km2. Састоји се од 11 месних 
заједница, а седиште општине је градско насеље Инђија. 

Према Попису из 2011. године (Републички завод за статистику), у општини Инђија 
живи 47.433 становника.  

 

Слика бр. 1: Положај општине Инђија на карти Р.Србије и Сремског управног округа 

Локацију на којој се планира изградња комплекса соларне електране „Toyo Tire Taiyo 
power plant“, чини кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, укупне површине 637.455 
m2. Предметна катастарска парцела, налази се у обухвату Просторног плана општине 
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18), у границама грађевинског 
земљишта ван граница грађевинског подручја насеља, у оквиру планиране радне 
површине – локација 15. 

Макролокацијски посматрано, локација на којој се планира реализација Пројекта: 
Изградња комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, 
на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, налази се: 

 северно од административног центра општине Инђија, на удаљености од око 4,4 
km; 

 североисточно од викенд насеља Крчевине на удаљености од око 2,65 km; 

 источно од ДП IIA реда бр.100 (Хоргош-Суботица-Бачка Топола-Мали Иђош-
Србобран-Нови Сад-Сремски Карловци-Инђија-Стара Пазова-Београд), на 
удаљености од око 2,65 km. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
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Слика бр. 2: Диспозиција локације Пројекта у односу на шире окружење 

Са микролокацијског аспекта, непосредно окружење локације Пројекта чине: 

 приступна саобраћајница, ул. Индустријска 3, са северне стране локације 
Пројекта; 

 пољопривредно земљиште уз саму границу предметне локације, са северне и 
јужне стране; 

 железничка пруга (Београд-Суботица) уз саму западну границу локације 
Пројекта; 

 железничка станица Инђија – пустара, северно на удаљености од око 600 m од 
локације Пројекта; 

 компанија „Indoadriatic Industry“ уз источну границу локације Пројекта; 

 компанија „Grundfos“ ДОО, источно на удаљености од око 500 m од локације 
Пројекта; 

 IT Park Инђија, североисточно на удаљености од око 500 m од локације 
Пројекта; 

 ДП IIA реда бр.125 (веза са Државним путем А1-Марадик), који пролази северно 
на удаљености од око 670 m од локације Пројекта; 

 Улица Обилазни пут „Север“, источно на удаљености од око 750 m од локације 
Пројекта. 
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Слика бр. 3: Микролокацијски приказ планираног комплекса соларне електране 

Соларна електрана „Toyo Tire Taiyo power plant“, укупне активне снаге прикључења 8.4 
MWp DC, 7.2 MW AC, планира се на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, укупне површине 
637.455 m2. 

Прикључење соларне електране, односно трансформатора соларне електране на 
дистрибутивни систем извршиће се у средњенапонском постројењу које ће бити 
смештено на кп. бр. 7949 КО Инђија. 

Приступ локацији омогућен је преко ул. Индустријска 3, са северне стране локације 
Пројекта. 

На предметној локацији планирана је изградња соларне електране која се састоји од 
разводног постројења средњег напона, фотонапонских панела, енергетских 
трансформатора и приступних саобраћајница. 

Планирано je постављање соларних панела укупне активне снаге 8,4 МWp. Соларна 
електрана ће се састојати од 12.900 фотонапонских панела произвођача „Canadian 
Solar“, појединачне снаге 650-655 kWp. 

Произведена електрична енергија соларне електране “Toyo Tire Taiyo power plant ”, 
користиће се за напајање погона фабрике, али и за пласман у дистрибутивну мрежу. 

На локацији нису идентификовани показатељи нестабилности терена, појаве клизишта, 
слегања терена, ерозије.  

Анализом посебне осетљивости и угрожености, утврђено је да у ближем окружењу не 
постоје изразито осетљиви и угрожени објекти и садржаји јавне намене (школа, дечја 
установа, болница, објекти здравствене и социјалне заштите, јавне зелене површине). 

Увидом на терену, као и на основу података из просторно планске и урбанистичке 
документације и Централног регистра Завода за заштиту природе Србије, локација на 
којој се планира изградња комплекса соларне електране, се не налази унутар 
заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите. 

Реализација и редовни рад планираног Пројекта је могућ уз обавезну примену мера 
заштите животне средине. 
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2.1. Копија плана, катастарско топографски план, ситуациони план са  
уцртаним објектима и приказ потребних површина земљишта (m2) за 
реализацију Пројекта 

Копија плана бр. 952-04-086-18818/2021 од 13.09.2021. године, Служба за катастар 
непокретности Инђија, приказана је на Слици бр. 4, издата је уз Лист непокретности бр. 
10800. Укупна површина парцеле бр. 7949 КО Инђија, на чијем делу се планира 
изградња комплекса соларне електране је 637.455 m2. На слици бр. 5, дат је приказ 
Катастарско-топографског плана. 

     

 
 

 

 

Планирано je постављање соларних панела укупне активне снаге 8,4 МWp. Соларна 
електрана ће се састојати од 12.900 фотонапонских панела произвођача „Canadian 
Solar“, појединачне снаге 650-655 kWp. 

Произведена електрична енергија соларне електране “Toyo Tire Taiyo power plant”, 
користиће се за напајање погона фабрике, али и за пласман у дистрибутивну мрежу. 

Соларна електрана „Toyo Tire Taiyo power plant“ састоји се од следећих елемената: 

 12900 фотонапонских панела снаге 650 Wp до 655 Wp (произвођача „Canadian 
Solar” модел BiHiKu7 CS7N), 

 72 инверторa снаге 100 kW (произвођач „Fronius“ GmbH, модел ТАURO ECO 
100-3-P), 

 7 енергетских трансформатора снага: 6 комада снаге 1000 kVA, један снаге 
1250 kVA коефицијента трансформације 20kV/0,4kV,   

 10 НН прикључних разводних ормана   

 20kV разводног постројења, 

 Каблова напона 0,4 kV, 

 Каблова за једносмерну струју пресека 6 mm2, 

Слика бр. 4: Копија плана (Приказ 
Копије плана у прилогу Студије) 

Слика бр. 5: Катастарско-
топографски план (графика већег 

формата дата је у прилогу Студије) 
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 Система за мониторинг. 

 
Слика бр. 6: Ситуациони план планираног Пројекта 
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2.2. Усклађеност изабране локације са просторно-планском и 
урбанистичком документацијом 

Локацију на којој се планира изградња комплекса соларне електране „Toyo Tire Taiyo 
power plant“, чини кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, укупне површине 637.455 
m2. Предметна катастарска парцела, налази се у обухвату Просторног плана општине 
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18), у границама грађевинског 
земљишта ван граница грађевинског подручја насеља, у оквиру планиране радне 
површине – локација 15. 

За утврђивање правила уређења и грађења за простор локације 15, урађен је План 
детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у КО Инђија („Сл. лист општине 
Инђија“, бр. 16/13), као и Измене и допуне плана детаљне регулације – дела локације 
15 у КО Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 31/19). Предметна парцела се налази у 
делу који је обухваћен Изменама и допунама плана детаљне регулације радне зоне – 
дела локације 15 у КО Инђија. 

Парцела се налази непосредно уз зону коридора брзих пруга. 

Увидом у План детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у КО Инђија („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 16/13 и 31/19), утврђено је да се парцела бр. 7949 КО Инђија 
налази у зони рада.  

Зона рада – у радној зони дозвољена је изградња пословних, производних и 
складишних објеката, изградња у комбинацијама (пословно-производни објекат, 
пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-
производно-складишни објекат) и изградња производних енергетских објеката 
обновљивих извора енергије. Привредне активности које се могу дозволити у овој зони 
су све производне, пословне, услужне и радне активности мањег или већег обима, 
укључујући и индустријске производне погоне и капацитете, уз обезбеђене услове 
заштите животне средине. 

Слика бр. 7: Извод из Просторног плана општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 
7/12 и 27/18) – намена простора 

Са аспекта постојеће и планиране намене, односно са аспекта постојећег и планираног 
начина коришћења земљишта, а према условима важеће планске документације, 
односно Просторног плана општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 
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27/18), реализација и редовни рад комплекса соларне електране је могућ, а намена 
простора (земљишта) је сагласна са наменом земљишта у важећем планском 
документу, те је на основу тога Пројекат: Изградња комплекса соларне електране „Тoyo 
Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, 
прихватљив и еколошки одржив уз поштовање мера заштите животне средине. 

2.3. Основне морфолошке, геоморфолошке, геолошке, педолошке 
хидрографске, хидролошке климатске и сеизмолошке карактеристике 
терена 

Како би се извршила анализа интеракције Пројекта са животном средином неопходно 
је анализирати природне чиниоце просторне целине у оквиру које се налази Пројекат.  
Природни чиниоци простора су дефинисани морфолошким, геолошким, педолошким,  
хидрографским, хидролошким, климатским и сеизмолошким карактеристикама, као и 
карактеристикама биодиверзитета (флоре, фауне) и предеоно пејзажних вредности. 
Постојеће стање природних чинилаца у великој мери дефинише обим и карактер 
утицаја предметног Пројекта на медијуме животне средине. 

2.3.1. Морфолошке, геоморфолошке, геолошке и педолошке карактеристике 
терена  

Морфолошке карактеристике – локација се налази на лесној заравни формираној са 
десне стране реке Дунав, а геолошку подлогу према основној геолошкој карти чине 
алеврит пескови, песковити алеврити, пескови, колувијални шљунак, феритизиране 
погребене земље (елувијално – колувијална фација). На лесној равни се формирао 
педoлошки слој који у великој мери чини чернозем са активним слојем 1-1,5 m. Простор 
који ће бити захваћен реализацијом пројекта је већим делом под објектима, интерним 
саобраћајницама и манипулативним платоима.  

Рејон Панонског басена у којем се налази локација захвата подручје Војводине и 
представља збијени тип издани артеског и субартеског карактера. Овај рејон 
карактерише надексплоатација и недовољно обнављање што условњава појаву 
дефицита у водоснабдевању. 

Подземне воде на локацији могу се наћи на дубини од око 8 - 10 m од површине тла – 
прва издан. Квалитет подземне воде из прве издани најчешће не одговара квалитету 
воде за пиће због високог броја мезофилних бактерија и присуства гвожђа, мангана, 
амонијака и нитрита. 

Геоморфолошке и геолошке карактеристике – у геоморфолошком погледу 
територија општине Инђије дели се на фрушкогорску лесну зараван, источни део 
Фрушке горе и алувијалну раван Дунава. Северни и северозападни део су на већој 
надморској висини (268 m). Јужни нижи део је у просеку на 100-115 m надморске 
висине. Северна граница општине је Дунав, на чијој десној обали је најнижи део 
територије oпштине (75-80 m). 

Лесна зараван је састављена од растреситог и доста меког леса чији черноземи улазе 
у категорију најплоднијих типова земљишта, тако да читава зараван спада у 
најплодније земљиште Срема. Иако прилично равна, лесна зараван је разуђена 
потоцима који се сливају са јужне стране Фрушке горе. Потоци богатији сталним 
водама текли су у лесној заравни изградивши долине специјалног профила (трапезног 
облика) тзв. "долове". 

Посматрани део Срема састављан је од стена различите старости. Најстарије стене се 
појављују на Фрушкој гори. То су палеозојски париљци и серпентини, затим у нижим 
пределима мезозојски, а у самом подножју неогене језерске творевине. 

Јужно од Фрушке горе па све до планине Цера у западној Србији, површинско 
земљиште покривено је делувијалним и алувијалним седиментима - глином, односно 
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лесом, док је ближе Сави покривено алувијалним речним песком и другим ситнијим 
материјалом. 

На овом подручју нису откривени старији седименти. Пре свега изнетог може се 
закључити да је у овом делу дошло прво да набирања палеозојских кристаластих 
криљаца када је Фрушка гора добила своје основне облике. За време касније језерске 
фазе (неоген) Фрушка гора је била острво, док су периферне делове запљускивала 
језера. Спуштањем земљишта дуж расада створена је прилично широка удолина 
између Фрушке горе и Цера. Ту удолину је после отицања панонског језера 
искористила Сава за свој ток, насипањем наноса и усецањем корита. Предметна 
локација пројекта налази се у североистичном делу општине Инђија и припада 
неогеним песковитим седиментима који су формирани таложењем језерских, и речних 
нанаоса у дугом временском периоду. 

На простору обухвата Плана налазе се лежишта минералних сировина са овереним 
билансним резервама и то: лежиште термалне воде на налазишту Инђија; лежиште 
подземне воде на изворишту д.о.о. „Black Oak Developments“ у Инђији; лежиште 
подземне воде на изворишту привредног друштва „Тerra Production“ д.о.о. у Инђији 
(бушени бунар БИ-1Т) и лежиште подземне воде извориште Maksim BG. 

Педолошке карактеристике – општина Инђија располаже великим потенцијалом у 
виду пољопривредног земљишта. У питању је равничарско подручје нагиба мањег од 
5%, високог продуктвиног земљишта квалитетног педолошког покривача, високих 
бонитетних класа, веома погодно за обрађивање и гајење разних пољопривредних 
култура, у првом реду житарица и индустријског биља. 

У циљу развоја и ширења индустријских капацитета, значајне пољопривредне 
површине су пренамењене у грађевинско земљиште. Североисточна радна зона 
Инђије је формирана између ДП IA реда А1 (државна граница са Мађарском (гранични 
прелаз Хоргош)-Нови Сад-Београд-Ниш-Врање-државна граница са Македонијом 
(гранични прелаз Прешево) и насељеног места Инђија. На истоку радна зона је 
омеђена ДП IA реда А1 (државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош)-
Нови Сад-Београд-Ниш-Врање-државна граница са Македонијом (гранични прелаз 
Прешево). У овој радној зони налази се и локација планираног Пројекта. Земљиште на 
локацији је у ранијем периоду пренамењено у грађевинско земљиште. Остала 
пољопривредна земљишта користе се за узгој различитих пољопривредних култура. 
Земљиште је доброг квалитета. 

2.3.2. Хидрографске и хидролошке карактеристике подручја 

Најважнији површински водени ток на територији општине Инђија је река Дунав, који 
протиче дужином од 27 km. Поред Дунава облике површинске хидрографије 
представљају и потоци (Патка бара, Љуковачки, Новокарловачки) који су веома 
значајни, јер су у њиховим долинама створене вештачке микроакумулације. Од 
подземне хидрографије на територији инђијске општине најзначајније су 
термоминералне воде које се јављају у Старом Сланкамену и Инђији. У Старом 
Сланкамену се налази термоминерално врело Сланача. Вода врела спада у групу 
хлоридо-натријумских и слано-јодних вода. 

Хидрогеолошки услови Инђије, па и шире околине су у знатној мери континуирани. На 
овом подручју практично нема фреатске издани сем незнатних у алувионима уских 
удолина потока који силазе са Фрушке горе. Једини извори водоснабдевања су 
релативно танки, песковити водоносни слојеви сапетих издани између глиновитих 
водонепропусних стена. 

Водоносни песковити слој доње сапете издани се пружа на широком подручју на 
дубини око 200 m. И горња, а нарочито доња издан су потпуно одвојени и заштићени 
од површинских вода и неке привидне фреатске издани која сакупља воду с површине 
терена кроз горњи слој леса са великом вертикалном пропустљивошћу од неких 5-6 m 
дубине. Ова вода нема скоро никаквог контакта са изданима из којих се врши 
водоснабдевање. На неким даљим површинама на падинама Фрушке горе служи 
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местимично за прихрањивање релевантних издани. Вода фреатске издани не личи на 
воде из експлоатисаних сапетих издани. 

2.3.3. Сеизмолошке карактеристике подручја  

Територија Војводине се налази у севемој периферној трусној области Средоземља, 
која спада у сеизмички активније области на Земљи. То је последица тектонске 
лабилности Панонског и Јадранског басена и бројних раседа дуж којих је тие у покрету. 
Сви делови трусне области Средоземља су потенцијално угрожени земљотресима, 
али опасност од њих није једнака у свим областима. 

На сеизмолошкој карти која приказује максимално догођене интензитете земљотреса 
за Републику Србију, општина Инђија се налази у зони сеизмичког интензитета од 6-7˚ 
по скали MCS, те се може закључити да терен на локацији Пројекта није подложан 
изразито разорним земљотресима. Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену 
важећих сеизмичких прописа за изградњу нових објеката.  

 

Слика бр. 8: Карта сеизмичког хазарда Републике Србије са приказом општине Инђија 
(Извор: http://www.seismo.gov.rs/Seizmicnost/SH_2018_Intenzitet_lat_475_WGS84.pdf) 

2.4. Подаци о извориштима водоснабдевања  

За потребе водоснабдевања становништва и индустрије у Инђији се захватају 
подземне воде из неогених песковитих седимената. Каптира се плића издан на дубини 
60-80 m и дубља издан на 160-200 m. Извориште водовода лоцирано је на периферији 
насеља, југоисточно у односу на центар, са леве и десне стране пута Стара Пазова-
Инђија. Обе издани су формиране у оквиру водоносне средине плиоценске старости. 
Сви водозахватни објекти – бунари водовода концентрисани су на овом локалитету. 

На инђијском изворишту је у функцији 25 бунара. Укупан капацитет 25 инђијских бунара 
износи 7595 l/min = 126,5 l/s. 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 l/s. Из 
свих бунара на изворишту се вода захвата потапајућим пумпама и допрема у 
резервоар запремине 3150 m3. Из резервоара захваћена количина воде се преко 
потапајућих пумпи потискује до два хидрофора запремине 2 x 5.000 l, одакле се даље 
шаље у мрежу конзумном подручју. Притисак у мрежи се, системом фреквентне 
регулације, одржава на константној вредности од 5 bara. 
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Дистрибутивна мрежа је прстенастог типа, са контра резервоаром (водоторњем) 
укупне запремине 500 m3. 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. 

Са аспекта заштите изворишта водоснабдевања општине Инђија, извођење 
планираних радова на изградњи комплекса соларне електране, као и редовни рад 
Пројекта неће утицати на зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања, те је са 
тог аспекта Пројекат еколошки прихватљив, јер не представља претњу изворишту 
водоснабдевања и здрављу локалног становништва. 

2.5. Климатске карактеристике и метеоролошки подаци анализираног 
подручја  

Климатски и метеоролошки услови представљају битан фактор за одређивање стања 
животне средине и процену утицаја планираних активности на посматраном простору.  

Метеоролошке прилике се најчешће дефинишу помоћу просторних и временских 
варијација струјања, температуре, влажности и интензитета зрачења. За процену 
распростирања и дисперзије аерозагађења значајна је честина јављања тишине и 
температурних инверзија. 

Инђија нема метеоролошку станицу. Најближе метеоролошке станице су у Новом 
Саду, Зрењанину, Сремској Митровици и Београду. Удаљеност Инђије од наведених 
метеоролошких станица је приближно иста, па се као меродавни узимају подаци са 
метеоролошке станице у Зрењанину. Због близине великих река очекују се нешто 
другачији климатски услови на осталим метеоролошким станицама. 

Средња максимална температура износи 17,0 °C, средња минимална температура је 
6,7 °C, апсолутни максимум је 42,9 °C, а апсолутни минимум – 27,3 °C. Просечна 
релативна влажност у току године се креће од 65 до 85 %, са средњом вредношћу од 
73 %. Средња годишња количина падавина износи 583,2 mm, а максимална дневна 
количина падавина износи 77,0 mm. Број мразних дана у току године је 79, а број 
тропских дана је 34. Средњи број дана са падавинама ≥ 0,1 mm је 127, а средњи број 
дана са падавинама ≥ 10 mm је 16. 

Годишње се у просеку јавља 22 дана под снегом, 31 дан се задржи снежни покривач, 
26 дана је са маглом и један дан у просеку у току године је са појавом града. Највећу 
честину има ветар из правца југ-југоистока (119 ‰), па потом из правца запад-
северозапада (89 ‰), а најређи је ветар из правца североистока (21 ‰). Највећу 
средњу брзину имају ветрови са северозапада (3,2 m/s). Учестаност тишина у току 
године износи 77 ‰. 
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Микроклиматски услови на локацији, на основу процене према природним 
карактеристикама и условима на терену, омогућавају одрживом и прихватљивом 
планирану делатност на предметној локацији. Са наведених аспеката нема 
ограничавајућих фактора за безбедну реализацију комплекса соларне електране. 

Слика бр. 9: Просeчна температура и 
падавине – општина Инђија 
(https://www.meteoblue.com) 

 

Слика бр. 10: Облачни, сунчани кишни дани 
– општина Инђија 

(https://www.meteoblue.com) 

 

Слика бр. 11: Максималне температуре – 
општина Инђија (https://www.meteoblue.com) 

 

Слика бр. 12: Количина падавина – 
општина Инђија 

(https://www.meteoblue.com) 

Слика бр. 13: Брзина ветрова – општина 
Инђија (https://www.meteoblue.com) 

 

Слика бр. 14: Ружа ветрова – 
општина Инђија 

(https://www.meteoblue.com) 
 

https://www.meteoblue.com/
https://www.meteoblue.com/
https://www.meteoblue.com/
https://www.meteoblue.com/
https://www.meteoblue.com/
https://www.meteoblue.com/
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2.6. Преглед природних добара и карактеристике биодиверзитета 

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара Завода за заштиту 
природе Србије, као и на основу доступне просторно планске и друге документације, 
локација на којој се планира изградња комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo 
power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, не налази 
унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите. 

Локација на којој ће се реализовати Пројекат је грађевинско земљиште, где је 
вегетација сведена на затрављене слободне површине. Шире окружење су 
индивидуални стамбени објекти и обрадиве површине.  

Најближе заштићено подручје је Национални парк Фрушка Гора – северозападно од 
локације на око 15 km, потом Специјални резерват природе Ковиљско-
Петроварадински рит северно од локације на око 15 km. На удаљености од око 8,3 km 
северно од локације Пројекта протиче река Дунав – најзначајнији акватични екосистем 
у Србији. 

На локацији и у окружењу нема археолошких налазишта, споменика културе, 
меморијалних споменика и других непокретних културних добара, као простора и 
објеката које треба штитити при реализацији и раду Пројекта, те са тог аспекта нема 
ограничавајућих фактора. 

На локацији планираног комплекса соларне електране, нису идентификовани 
представници флоре и фауне који могу бити угрожени реализацијом и редовним радом 
Пројекта. Биолошки вредних врста са аспекта биодиверзитета на локацији нема. Када 
се анализира аутохтона фауна на посматраном подручју није карактеристично 
присуство ретких врста које би биле предмет интереса за посебне мере заштите.  
Фауна је сведена на ситније врсте птица, сисара, гмизаваца адаптираних на присуство 
човека, бескичмењаке, педофауну без станишта ретких и угрожених врста. Постојеће 
коришћење земљишта подразумева интензивно антропогено присуство, што је 
условило и редукцију присутних врста флоре и фауне.  

Такође, у циљу заштите природног наслеђа, обавеза Носиоца Пројекта, односно 
извођача радова је да, уколико се у току радова наиђе на природно добро које је 
геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла, а за које се 
претпоставља да има својство споменика природе, у складу са Законом о заштити 
природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16 , 95/18 (др. закон) и 71/21) о 
томе обавести ресорно Министарство за област заштите животне средине и предузме 
све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 

2.7. Изглед предела и карактеристике пејзажа  

Основни циљ заштитe, уређењa и развојa предела je очување изворних одлика, 
идентитета и диверзитета предела, уз афирмацију природних и културних вредности. 
Обавеза је да се природни предели штите, тако што се:  

 штити структура предела и несметано функционисање природних процеса; 

 штити биодверзитет и успостављена еколошка мрежа;  

 санирају нарушене природне и естетске вредности природних предела 
(ревитализација и рестаурација) у складу са режимом заштите;  

 ревалоризују вредности и презентују природне, културно-историјске и естетске 
вредности предела. 

Предеоне и пејзажне карактеристике простора представљају битан елемент за 
сагледавање стања природних карактеристика и стечених услова и њихових узајамних 
односа, обзиром да обједињују све позитивне и појавне негативне утицаје и последице, 
са аспекта визуелне перцепције, чиме је омогућена лака и брза идентификација 
проблема у простору.  
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Основне карактеристике пејзажа Инђије су Падине Фрушке Горе, лесне терасе, река 
Дунав, комплекси пољопривредног земљишта, затим изграђена инфраструктура као 
што су железничка пруга Београд-Нови Сад-Суботица, те Београд-Стара Пазова-Рума-
Сремска Митровица. Поред Инђије пролази и ДП IIA реда бр.100 (Хоргош-Суботица-
Бачка Топола-Мали Иђош-Србобран-Нови Сад-Сремски Карловци-Инђија-Стара 
Пазова-Београд). Инђијом домирају објекти инвидуалног становања који су изграђени у 
низу дуж градских саобраћајница. Када је у питању североисточна радна зона пејзажне 
карактеристике су изграђени индустријски објекти, главна саобраћајница која повезује 
зону и са Инђијом и са ДП IIA реда бр.100. 

Карактеристике предела и пејзажа синергички оцртавају све појаве и интеракције 
просторних и социјалних фактора. При процени предеоно-пејзажних вредности сваког 
простора треба имати у виду да се исти добрим делом заснивају на субјективној 
перцепцији и оцени. Оцену предеоно-пејзажних вредности простора општине Инђија 
могуће је извршити уз рашчлањивање на физичке и апстрактне карактеристике.  

Изглед предела у зони Пројекта се уклапа у контекст ширег подручја, у смислу 
пропорције, топографије, визуелне равнотеже и текстуре. Непосредно окружење 
локације Пројекта представљају реализовани радни комплекси.  

Сви планирани радови и активности, изградња комплекса соларне електране, одвијаће 
се у границама локације Пројекта и не очекује се битна промена предела.  

2.8. Преглед непокретних културних добара 

Према претходним подацима Завода за заштиту споменика културе Сремска 
Митровица, на територији општине Инђија регистровано је шест археолошких 
локалитета. Археолошки локалитети датирају од праисторије, преко римског доба до 
средњег века.  

На основу података из релевантне планске документације, као и на основу друге 
доступне документације, на предметној локацији и у непосредном окружењу нема 
заштићених непокретних културних добара као ни добара евидентираних за заштиту. 
Заштићени споменици културе и амбијенталне средине су на безбедној удаљености од 
предметне локације.  

На основу члана 109. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 
(др.закон), 99/11(др.закон), 6/20 и 35/21), обавеза Носиоца Пројекта, односно извођача 
радова је да, уколико у току извођења било каквих земљаних радова на локацији, 
наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах прекине радове и 
обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се 
налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 

2.9. Насељеност и изграђеност локације, демографске карактеристике у 
непосредном и ширем окружењу  

Демографске карактеристике за општину Инђија, као општи показатељ насељености у 
ширем окружењу предметне локације, могу се приказати на основу резултата Пописа 
из 2011. године (Републички завод за статистику). 

Табела бр. 2: Попис становништва у Републици Србији 2011. године, Републички завод за 
статистику 

Назив округа 
Назив 

општине 
Укупан број 
становника 

Укупан број 
домаћинстава 

Укупан број станова 

Сремски 
управни округ 

Инђија 47.204 15.848 23.988 

Локација планираног Пројекта, налази се у обухвату Просторног плана општине Инђија 
(„Сл. лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18), у границама грађевинског земљишта ван 
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граница грађевинског подручја насеља, у оквиру планиране радне површине – локација 
15.  

С обзиром да се локација планираног Пројекта налази ван насеља и да у близини не 
постоје индивидуални стамбени објекти, релевантна густина становања је много мања. 

У окружењу локације нема зона високих густина становања, осетљивих јавних и других 
објеката. Планирани Пројекат уз примену свих мера заштите неће имати негативни 
ефекат на живот становништва из ширег окружења. 

Реализација и редовни рад Пројекта не условљава директна расељавања, рушење 
стамбених и привредних објеката, односно нема директних утицаја на статус зона и 
објеката становања непосредног и ширег окружења.  

Узимајући у обзир све наведене чињенице, са аспекта демографских карактеристика 
планирани Пројекат представља еколошки прихватљиво и одрживо решење, уз 
поштовање прописаних услова и мера заштите животне средине и здравља 
становништва. 

2.10. Подложност локација земљотресима, слегању терена, клизиштима, 
ерозији, поплавама, јаким ветровима 

Сеизмичке појаве су везане за нагле, краткотрајне покрете и поремећаје у Земљиној 
кори. Као последице ових појава, јављају се денивилације топографских површина и 
морфолошки поремећаји облика у постојећем рељефу, као и стварање нових-трусних 
облика у рељефу. Посматрано подручје се налази на прелазу зона основног степена 
сеизмичког интензитета од 6-7˚ сеизмичког интензитета по скали MCS (за повратни 
период од 95 година), те се може закључити да терен на локацији Пројекта није 
подложан разорним земљотресима. 

Стабилност терена у природним условима директно је зависна од морфолошког 
облика терена, литолошке грађе, хидрогеолошких одлика терена, као и развијености 
савремених инжењерскогеолошких процеса.  Детаљним прегледом терена на којем се 
планира изградња соларне електране јe у природним условима стабилан. Планирана 
соларна електрана биће израђена у свему у складу са геолошким условима тла које је 
дефинисано као повољна и стабилна средина за грађење. 

2.11. Близина важних саобраћајница или објеката за јавни приступ 

Локацију на којој се планира изградња комплекса соларне електране „Toyo Tire“, чини 
кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, укупне површине 637.455 m2. Предметна 
катастарска парцела, налази се у обухвату Просторног плана општине Инђија („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18), у границама грађевинског земљишта ван 
граница грађевинског подручја насеља, у оквиру планиране радне површине – локација 
15. 

ДП IIA реда бр.100 (Хоргош-Суботица-Бачка Топола-Мали Иђош-Србобран-Нови Сад-
Сремски Карловци-Инђија-Стара Пазова-Београд), пролази западно од локације 
Пројекта, на удаљености од око 2,65 km. 

Непосредно окружење локације Пројекта чине: 

 приступна саобраћајница, ул. Индустријска 3, са северне стране локације 
Пројекта; 

 железничка пруга (Београд-Суботица) уз саму западну границу локације 
Пројекта; 

 железничка станица Инђија – пустара, северно на удаљености од око 600 m од 
локације Пројекта; 

 ДП IIA реда бр.125 (веза са Државним путем А1-Марадик), који пролази северно 
на удаљености од око 670 m од локације Пројекта; 
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 Улица Обилазни пут „Север“, источно на удаљености од око 750 m од локације 
Пројекта. 

2.12. Социо – економске карактеристике и утицаји 

Генерално, социо економски утицаји могу бити примарни, секундарни и терцијални. У 
случају планираног Пројекта: Изградња комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo 
power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, примарни 
утицај се односи на зоне становања и остале зоне и целине у непосредном окружењу 
Пројекта. Подручје секундарног утицаја, првенствено се односи на економске утицаје и 
пратећу инфраструктуру и има шире деловање, односно регионални значај. Подручје 
терцијалног утицаја има још шире деловање и односи се на национални ниво, односно 
утицај на остале просторне целине.  

Планирани Пројекат, односно изградња комплекса соларне електране, има примарни 
утицај, али и секундарни са аспекта директне погодности за општину Инђија, с обзиром 
да ће се произведена електрична енергија соларне електране “Toyo Tire”, користити 
поред напајања погона фабрике и за пласман у дистрибутивну мрежу. 

Из свега наведеног, процењује се да ће реализација планираног Пројекта имати 
позитиван локални социо-економски утицај и значај.  
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3.0. Основне карактеристике Пројекта  

Предмет процене утицаја на животну средину је Пројекат: Изградња комплекса 
соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО 
Инђија, општина Инђија. 

Планирани објекат према Правилнику о класификацији објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 
22/15) припада категорији – Г и класи 230201 – Објекти и опрема за производњу 
електричне енергије (на пример: хидроелектране, термоелектране за угаљ, нуклеарне 
електране, електране на ветар). 

Планирано je постављање соларних панела укупне активне снаге 8,4 МWp. Соларна 
електрана ће се састојати од 12.900 фотонапонских панела произвођача „Canadian 
Solar“, појединачне снаге 650-655 kWp. 

Произведена електрична енергија соларне електране “Toyo Tire Taiyo power plant”, 
користиће се за напајање погона фабрике, али и за пласман у дистрибутивну мрежу. 

Соларна електрана „Toyo Tire Taiyo power plant“ састоји се од следећих елемената: 

 12900 фотонапонских панела снаге 650 Wp до 655 Wp (произвођача „Canadian 
Solar” модел BiHiKu7 CS7N), 

 72 инверторa снаге 100 kW (произвођач „Fronius“ GmbH, модел ТАURO ECO 
100-3-P), 

 7 енергетских трансформатора снага: 6 комада снаге 1000 kVA, један снаге 
1250 kVA коефицијента трансформације 20kV/0,4kV,   

 10 НН прикључних разводних ормана   

 20kV разводног постројења, 

 Каблова напона 0,4 kV, 

 Каблова за једносмерну струју пресека 6mm2, 

 Система за мониторинг. 

У оквиру електране је предвиђено извођење 6 трафостаница 1000 kVA и 1 
трафостаница 1250 kVA. Једно разводно постројење 20 kV се изводи у склопу са 
трафостаницом бр. 5. Трафостанице су контејнерског типа. Димензије трафостанице у 
основи износе 3,08 x 2,33 m. 

Димензије армирано бетонског темеља препуштене за по 5 cm са сваке стране и 
износе 3,18 х 2,43 m. Темељ је дебљине 45 cm. АБ конструкцију извести од бетона 
МБ30 и арматуре Б500Б. Бетон који ће се користити за израду плоче, поред прописане 
марке бетона МБ30 мора имати марку отпорности на мраз М-100. Кота платоа је 5 cm 
изнад коте терена. У плочу платоа биће уграђење ПВЦ цеви Ø100 за потребе 
постављања електо каблова. Плоча се изводи преко слоја од 10 cm набијеног шљунка 
и слоја мршавог бетона (д=5 cm). 

Трафостаница бр 5 са разводним постројењем је такође контејнерског типа димензија 
у основи 4,58х2,33 m (4,68х2,43 m). 

По ободу електране пројектован је кружни колски приступни пут ширине 3,5 m. 
Конструкција пута ће бити изведена од шљунка и туцаника. Приступ електрани је 
предвиђен прилазом дужине cca 18 m са интерне фабричке саобраћајнице. 

Парцела је ограђена челичним стубовима и плетеном жицом. Стубови су висине 2,5 m 
на растојању 2,5 m. Плетена жица којом се простор затвара има висину 2,5 m. Врхови 
стубова су повезани са бодљикавом жицом. Осветљење је такође постоји дуж ограде, 
односно ивице плаца. Бандере висине cca 7 m су постављене на растојању од 25 m. 
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3.1. Опис претходних активности и припремних радова на извођењу 
Пројекта 

Припремни радови подразумевају обезбеђење градилишта, односно радног простора 
на прописан и јасно видљив начин. Такође се мора организовати, а пре тога најавити 
привремени режим саобраћаја. Обезбеђење свих саобраћајних токова мора бити 
организовано преко успостављене саобраћајне сигнализације, пре било каквих 
транспортних активности у зони утицаја Пројекта. 

Изградња комплекса соларне електране и планиране инфраструктуре, биће у 
складу са захтеваним нормама, стандардима и условима надлежних институција и 
ималаца јавних овлашћења. Извођење свих радова обављаће се уз поштовање мера 
превенције, предострожности и спречавања загађивања медијума животне средине 
(вода, подземних и површинских, земљишта, ваздуха) и максималног очувања 
квалитета животне средине као и поштовање мера предострожности и спречавања 
потенцијалних акцидената. 

Радови на реализацији Пројекта биће изведени на начин који неће изазвати трајне, 
значајне негативне последице по животну средину, објекте и садржаје у окружењу и 
квалитет живота локалног становништва, због чега се морају применити еколошке 
мере и испунити еколошки захтеви. 

3.2. Опис главних физичких карактеристика Пројекта 

Предмет овог Пројекта је комплекс соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, 
снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија. 

Фотонапонски панели – планирано је постављање 12900 фотонапонских панела, 
појединачне снаге 650-655 Wp. Панели се постављају у редовима у правцу исток-запад 
односно оријентисани су према југу. Један ред формиран је од 2 реда панела у 
оријентацији „Portret“ постављених под углом од 20° у односту на раван тла.  Висину 
стубова конструкције одредити тако да најнижа тачка панела буде удаљена је тла 50-
80 cm а највиша 250-270 cm. Растојање између редова је 4,25 m. Распоред панела је 
формиран тако да се дуж линија где се соларна електрана граничи са површинама 
јавне намене панели поставњају на минимално  5 m од регулационе линије односно на 
5 m од граница суседних парцела.  

Карактеристике фотонапонског панела су: 

 Димензије појединачног панела су 2384 mm x 1303 mm x 35 mm, док је тежина 
панела 37,9 kg; 

 Напон при Pmax 37,90 V; 

 Струја при Pmax 17,16 A. 

Гаранција за максималну снагу је 30 година, с тим да му снага на крају 30. године 
опада на 85% снаге новог панела. 
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Слика бр. 15: Приказ соларног панела 

Конструкција за ношење  фотонапонских панела – конструкција која носи 
фотонапонске панеле формираће се од алуминијумских (подужних и попречних носача 
и косника) и челичних профила (стубови). Опционо сви елементи могу бити челични у 
зависности од произвођача конструкције. 

Соларни панели су гледано у основи, постављени у L облику према графичким 
прилозима. Панели су постављени у 69 редова који се пружају у правцу исток-запад. 
Дужине редова су различите, од мин. 20 m до маx. 326 m. Соларни модули се 
постављају под углом од 20° (правац север-југ) на осовинском размаку од 8,7 m (чисто 
растојање 4,2 m).  

Изабрана је челична топлоцинкована конструкција са алуминијумским средствима за 
причвршћивање соларних панела. Постоје два типа конструкције: ТИП А димензија 
659,5 х 376,9 cm и ТИП Б димензија 1321 х 376,9 cm. Оба типа конструкције се изводе 
од истих елемената, једина разлика је у броју ослонаца и препуштеним елементима. 

  
Слика бр. 16: Конструкција за ношење фотонапонских панела 

Фотонапонски панели ослањају се на алуминијумске или челичне подужне греде које 
су статичког система континуалне греде. Подужне греде су везом на завртањ повезане 
за попречне алуминијумске или челичне греде. Попречни носачи су такође везом на 
завртањ повезани за челичне поцинковане стубове који прихватају спољно 
оптерећење и преносе на тло. Стубови се набијају у тло машински, ударно-
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вибрационом техником. Профил стубова и дубина побијања зависе од изложености 
панела сишућем дејству ветра, а контрола прорачуна и коначна одлука о начину и 
дубини фундирања биће донета на основу геомеханичког елабората, статичког 
прорачуна и резултата теста оптерећења на чупање и савијање (хоризонтално и 
вертикално оптерећење).  

Носећу конструкцију прорачунати на стална оптерећења (сопствена тежина профила и 
тежина панела), оптерећење снегом и оптерећење ветром. Уколико је конструкција 
алуминијумско-челична спој различитих метала обезбедити од корозије употребом 
битуменских или сличних одговарајућих премаза. Елементе конструкције 
антикорозивно заштити топлим цинковањем.  

Пројектовани век електране је 25 година, гаранција проивођача на конструкцију је 10 
година. Елементе елeктране прегледати једном годишње ради благовременог 
санирања евентуалних оштећења. 

Изглед монтираних панела приказан је на слици бр. 17. 

 
Слика бр. 17: Изглед монтираних панела 

Инвертори – за фотонапонску електрану користи се 72 инвертора снаге 100 kW. 

Карактеристике инвертора Fronius GmbH тип ECO ТАURO 100-3-P  

DC страна 

 број независних MPPТ трагача 1; 

 опсег улазног напона (Udc мин - Udc макс) 580-1000 V; 

 максимална снага прикључених фотонапонских панела на DC страни по 
систему: 79 kWp, 

 на самом инвертору постоје два система за фотонапонске панеле на DC страни. 

AC страна 

 номинална снага АC излаза (Pac,r) 100 kW; 

 конекција на мрежу 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V; 
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 фреквенције 50/60 Hz; 

 опсег фреквенције 45-65Hz; 

 cos φ 0-1 индуктивно, 0-1 капацитивно; 

 тотални фактор дисторзије <3,0%. 

Физичко-мeханичке карактеристике инвертора: 

 ВxШxД:       755 mm x 1109 mm x 346 mm 

 Тежина:      103 kg 

 Степен механичке заштите:   IP65 

 Температурски опсег:     -40 do +60⁰ C 

 Максималан степен искоришћења:   98,5 %. 

 

Слика бр. 18: Приказ инвертора 

Каблови једносмерне струје 

За формирање редова панела (стрингова) користе се специјални каблови за 
повезивање фотонапонских панела међусобно и са инверторима. Каблови су пресека 
6mm2. 

Каблови наизменичне струје 

За повезивање инвертора са НН блоком у трафостаницама користе се каблови типа 
PP00 A 3x95+1x50 mm2, 0.4kV 

За повезивање трансформатора са СН блоком разводног постројења користе се 
каблови типа 3x(N)A2XS(F)2Y 1x70/16 mm2, 20kV 

За повезивање разводног постројења фотонапонске електране са новом ћелијом у 
постројењу 19А користи се кабл 3x(N)A2XS(F)2Y, 20 kV 

Комуникациони каблови 

Инвертори се међусобно повезују комуникационим кабловима. 

Трансформатори – за трансформацију се користи седам сувих енергетских 
трансформатора типа Trihal или слични, коефицијента трансформације 20kV/0,4 kV,  
снага: 6 комада снаге 1000 kVA, један снаге 1250 kVA.  

Димензије и тежине трансформатора су: 

За трансформатор од 1250 kVA 

- димензије су А=1720mm, B=950mm, C=2270mm, D=820mm. 
- маса 3320kg. 

За трансформатор од 1000 kVA 
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- димензије су А=1660mm, B=950mm, C=2100mm, D=820mm.  
- маса 2800kg. 

На слици бр. 19, дат је физички изглед предложених трансформатора са ознакама 
димензија. 

 

Слика бр. 19: Физички изглед трансформатора 

Лимена трансформаторска станица – за смештај трансформатора и нисконапонске 
опреме планира се изградња 6 ЛТС димензија 2,45 x 3 m и једна ЛТС у склопу 
разводног постројења. Димензије објекта и распоред отвора су условљени неопходним 
простором за смештај и функционисање електроопреме. 

Елементи од којих се састоји трафостаница су: темељне стопе, темељне греде, плоча 
приземља за отворима за пролаз каблова, зидна платна са отворима за врата и 
жалузине и кровне корубе. 

Темељни део је изграђен тако да је у њему простор за пролаз и смештај каблова и 
отвори за увођење каблова. 

Повезивање елемената врши се поцинкованим завртњима. Исти се код повезивања 
темеља и чашица заливају битуменом ради заштите од корозије. Сваки елемент је 
снабдевен поцинкованом матицом за уземљење. Трафостаница се лако монтира, 
демонтира и преноси. 

Приземни део је изграђен са уграђеним матицама завареним за арматуру за монтажу 
електроопреме, заштитног уземљења, браварије, врата, жалузина и носача 
трансформатора као и за повезивање приземног дела са темељним делом и кровом. 

Све металне конструкције (врата, оквири, носеће конструкције) морају бити претходно 
заштићене од корозије и обојене. 

Око објекта је планирано постављање бетонских префабрикованих елемената у 
функцији заштитног бетона око објекта – тротоара ширине 50 сm. 

Минимална носивост теренa на локацији постављања објекта трафостанице мора бити 
100 kN/m2. 

Изглед трафостаница је приказан на сликама бр. 20 и бр. 21.  
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Слика бр. 20: 3Д модел трафостаница 

 

Слика бр. 21: Бочни приказ трафостаница 

20kV разводно постројење – у склопу разводног постројења се налази једна 
трафостаница. Осим трафостанице постројење се састоји од  8 ћелија: једне водне и 
седам трансформаторских.  

Од разводног постројења електране до места прикључења на ДСЕЕ биће обезбеђен 
вод не слабији од XHE 49-A 3x(1x185/25mm2), као и оптички кабл одговарајућих 
карактеристика који ће бити предлог посебног пројекта.  

Димензије основе разводног постројења су 4.7 x 2.6m. 
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Ровови за подземне кабловске водове – подземне каблове постављати у ров 
минималне дубине 0,80 m, променљиве ширине у зависности од броја каблова у рову. 
Каблови се полажу тако да буду у средини слоја постељице од песка дебљине 0,30 m, 
која се ставља на дно кабловског рова.  

Збијање овако засутог рова вршити без икаквих вибросредстава и квасити водом тако 
да се не угрози стабилност зидова рова. Након формирања постељице и полагања 
каблова,  ровови се затрпавају ситнозрном земље из ископа у слојевима од по 0,25 m. 
Слојеви изнад постељице појединачно се набијају лаким вибросредствима. Ширина 
рова је различита и зависи од броја и врсте каблова и одређује се тако да су 
појединачни каблови на растојању од минимално 10 (15) cm. На местима укрштања 
каблова са саобраћајницом каблове постављати у заштитне ПВЦ цеви на растојању од 
20 cm. На местима укрштања каблова са постојећим инсталацијама поштовати 
техничке услове за укрштање и паралелно вођење водова, као и услове надлежних 
јавних предузећа.   

Приступи и интерна саобраћајница – приступ соларној електрани се остварује преко 
некатегорисаног пута.  

Интерна мрежа приступних путева је планирана тако да омогући приступ 
протипожарном возилу. 

Разводном постројењу приступа се унутар комплекса електране. Поред објекта РП-а 
предвиђена су два паркинг места за сервисна возила и возила електродистрибуције. 

Нивелација је одређена уз поштовање услова постојећег стања и нивелације јавних 
саобраћајних површина на које су ослоњене новоформиране грађевинске парцеле. 

Интерна саобраћајница је предвиђена као једносмерна, ширине 3,50 m. На свим 
скретањима обезбеђени су радијуси кривине од 7 m (унутрашњи) и 10,5 m 
(спољашњи). Саобраћајница мора задовољити носивост од 13 kN осовинског притиска. 
Ободна саобраћајница се формира тако да где год је то могуће прати линију ограде са 
унутрашње стране. 

Интерне саобраћајнице извести од следећих слојева: 

 доњи слој саобраћајнице извести од шљунка гранулације 0/31.5 mm, у дебљини 
од 30 cm, са набијањем до постизања модула стишљивости од 30 MPa. 

 горњи слој саобраћајнице извести од туцаника гранулације 0/63 mm, у дебљини 
од 20 cm, са набијањем до постизања модула стишљивости од 40 MPa. 

 постељицу набити до постизања модула стишљивости од 25 MPa. 

На местима прикључака до улазних капија, као и саобраћајницу за приступ РП-у 
извести као асфалтирану. 

Место прикључења соларне електране „Toyo Tire Taiyo power plant“ 

Соларна електрана „Toyo Tire“ биће прикључена у објекту 19А у ком ће бити додата 
ћелија. Једнополна шема додате ћелије је дата на слици бр. 22. 
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Слика бр. 22: Једнополна шема додате ћелије 

На сликама бр. 23 и бр. 24, дат је ситуациони приказ соларне електране “Toyo Taiyo 
power plant” са одабраним местом прикључења и диспозиција соларних панела на 
крововима објекта. 

 

Слика бр. 23: Ситуациони приказ са одабраним местом прикључења соларне електране 
„Toyo Tire“ 
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Слика бр. 24: Диспозиција опреме соларне електране „Toyo Tire“ 

Уземљивач соларне електране 

Уземљивач је формиран од четири FeZn трака пресека 30x4 mm које се укопаваjу на 
дубину од 0,8 m. Траке се међусобно повезују изнад земље преко додатних FeZn трака 
и носеће металне конструкције соларних панела. Уземљивач се уводи и у 20kV 
разводно постројење са две FeZn траке. На уземљивач се повезује целокупна носећа 
конструкција соларних панела. Сваки ред носеће конструкције повезује се са 
уземљивачем са најмање две траке. Уз траке се постављају стубови са раним стартом. 
Укупна дужина трака је 3200 m. 

Громобранска заштита 

Громобранска заштита ће бити изведена у виду уређаја за рано стартовање. За 
електроенергетска постројења усваја се без прорачуна ниво заштите 1. За тај ниво 
ударно растојање је Rud=20 m. Висина нивоа на коме се одређује заштитна зона је 
h=2m. Користе се уређаји са временом предњачења од 60μs, те је полупречник 
предњачења ΔR=60m. Тачна позиција стубова ће бити предвиђене у наредној фази 
пројекта. Громобранске хватаљке се са уземљивачем повезују са најмање 2 FeZn 
траке пресека 30x4mm. Око саме електране је постављено 48 светиљки висине 8.05 m. 

3.3. Технологија рада Пројекта  

Соларнe електране свој рад заснивају на конверзији Сунчеве светлости у електричну 
енергију, било директно коришћењем фотонапонских панела, или индиректно 
коришћењем концентрисане соларне енергије.  

Значајан пораст примене Сунчеве енергије довео је до развоја модерне технологије за 
искоришћавање енергије Сунца која се може на више начина претворити у електричну 
енергију, а укључује и конверзију помоћу ФН ћелија које представљају основни део 
фотонапонског система у којем се непосредно енергија добијена Сунчевим зрачењем 
претвара у електричну енергију. 
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ФН ћелија се састоји од више различитих делова: заштитног провидног слоја 
(пластични или стаклени покривач), провидног адхезивног слоја, антирефлектујућег 
слоја, мреже електричног контакта са предње стране ФН ћелије, активног 
полупроводничког слоја (P-N спој), електричног проводног слоја (електрични контакт са 
задње стране фотонапонске ћелије) и подлоге (носећи слој). Структура ФН ћелије 
приказана је на Слици бр. 25. 

Антирефлектујући слој на ФН ћелији има важну улогу обзиром да се активни 
силицијумски слој понаша као огледало које рефлектује преко 30% упадне светлости. 
Да би се повећао коефицијент конверзије ФН ћелије, мора се смањити проценат 
рефлектујуће светлости и тиме повећати удео апсорбоване светлости која ће 
генерисати слободне електроне у полупроводничком активном слоју. 

 

Слика бр. 25: Структура ФН ћелије 

Уобичајени напон једне ћелије је око 0,5 V што је неупотребљиво у практичним 
применама, па се ФН ћелије међусобно спајају у ФН модул (најчешће 36 ћелија сa 
излазним напоном од 12 V). Више ФН модула спаја се у серију или паралелу чиме се 
формира такозвани низ или стринг (Слика бр. 26). Низови заједно са осталим 
уређајима и опремом (измењивач, спојни каблови, склопке, прекидачи) чине ФН систем 
или ФН електрану. 

 

Слика бр. 26: Спајање фн ћелија у фн модуле и низове 

Принцип производње електричне енергије помоћу фотонапонских панела 

Фотонапонски соларни систем производи електричну енергију коришћењем методе 
конверзије неакумулираног Сунчевог зрачења у једносмерну струју преко 
одговарајућих фотонапонских панела на бази полупроводничке технологије 
(Photovoltaic или скраћено PV). Oвако добијена једносмерна струја се преко 
претварача (инвертора) претвара у наизменичну струју на напонском нивоу од 400 V~. 
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Соларне ћелије су полупроводничке структуре које имају задатак да претворе Сунчево 
зрачење у електричну енергију. Сама соларна ћелија је састављена од великог броја 
електронских компоненти и специјалних полупроводничких материјала, као што је 
силицијум. 

Када светлосни фотони погоде соларну ћелију, енергија фотона избацује електрон из 
електронског омотача атома, те атом постаје позитивно наелектрисан иако је и даље у 
кристалној решетци полупроводника. Такав атом се назива шупљином. Због овога се 
јавља потенцијална разлика између слојева полупроводника, што генерише 
електричну струју ако се две површине полупроводника споје проводном жицом. Ова 
електрична струја може се искористити за разне потребе. 

Усвојен је фиксни положај панела. Није планирано да се у току године у зависности од 
годишњег доба врши ручно подешавање нагиба панела. Инвертори фотонапонског 
система се монтирају испод потконструкције које носе фотонапонске панеле, док се 
фотонапонски панели монтирају под дефинисаним углом у односу на раван носеће 
потконструкције како би се обезбедила добра апсорпција Сунчевог зрачења за дату 
локацију, водећи при томе рачуна да утицај ветра на панеле буде у прихватљивим 
границама. 

 

Слика бр. 27: Фиксна конструкција панела 

Начин повезивања фотонапонских панела на инверторе зависи од снаге инвертора. 
Могуће је користити већи број инвертора мање снаге или мањи број инвертора веће 
снаге (дистрибуирано или централизовано решење). 

Панели се међусобно везују редно у „stringоvе“ или ланце. Ланци се везују на DC улазе 
инвертора директно или преко DC боксова у зависности од броја DC улаза инвертора и 
броја ланаца. На слици бр. 28, приказан је „string“ са три панела.  

 

Слика бр. 28: „String“ са три панела 
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3.4. Величина и капацитет Пројекта 

Главне карактеристике Пројекта са аспекта величине и капацитета су: 

Табела бр. 3: Основни подаци о објекту и локацији 

Димензије објекта: 

укупна површина парцеле 
7949 КО Инђија (m2): 

637.455,00 m2 

укупна БРГП надземно: Површина под панелима: 
1,3 x 2,2 x 12.900 = 36.894,00 m2 

Површина ТС1, ТС2, ТС3, ТС4, ТС6, 
ТС7: 

3,18 x 2,43 x 6= 46,36 m2 
Површина TС5 и РП: 

4,68 x 2,43=11,37 m2 
 

Укупно: 36.951,73 m2 

Напомена: једно разводно 
постројење (РП) је у склопу објекта 
трафостанице бр. 5 (ТС5). 

укупна БРУТО изграђена 
површина: 

Површина под панелима: 
1,3 x 2,2 x 12.900=36.894,00 m2 

Површина ТС1, ТС2, ТС3, ТС4, ТС6, 
ТС7: 

3,18 x 2,43 x 6= 46,36 m2 
Површина TС5 и РП: 

4,68 x 2,43=11,37 m2 
 

Укупно: 36.951,73 m2 

Напомена: једно разводно 
постројење (РП) је у склопу објекта 
трафостанице бр. 5 (ТС5). 

Укупна НЕТО површина: Површина под панелима: 
1,3x2,2x12900=36.894,00 m2 

Површина ТС1, ТС2, ТС3, ТС4, ТС6, 
ТС7:  

2,96 x 2,21 х 6= 39,25 m2 
Површина TС5 и РП: 

4,46 х 2,21 = 9,86 m2 
 

Укупно: 36.943,11 m2 

површина приземља: Површина ТС1, ТС2, ТС3, ТС4, ТС6, 
ТС7: 

3,18 x 2,43 x 6= 46,36 m2 
Површина TС5 и РП: 

4,68 x 2,43=11,37 m2 

површина земљишта под 
објектом/заузетост: 

637.455,00 /36.951,73 = 5,79 % 

спратност (надземних и 
подземних етажа): 

Приземље 

Број функционалних 
јединица/број станова: 

18 апартмана 
1 ресторан 

1 гаража 

Укупан број лежајева (места 
за спавање): 

52 
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Табела бр. 4: Приказ површина 

 

Соларна електрана „Toyo Tire Taiyo power plant“ je укупне активне снаге 
прикључења 8.4 MWp DC, 7.2 MW AC. 

Производња соларне електране – дат је приказ производње соларне електране 
излазне снаге 7200 kW. Прорачун је извршен програмом „Valentine Software PV Sol 
Premium 2022“. 

Програм „Valentine Software PV Sol Premium 2022“, садржи базу података свих 
произвођача панела, инвертора и батерија која се редовно ажурира. Има интегрисан 
софтвер за метеоролошке податке „Метеонорм“. Применом метеоролошких параметра 
софтвер уважава утицај сенке на генерисање електричне енергије, те даје прецизније 
прорачуне производње.  

Прорачун генерисања електричне енергије ради се на бази 3D модела и узима у обзир 
кретање сунца на сваких сат времена, 365 дана у години. 

У Табели бр. 5, дата је месечна производња планиране соларне електране. 

Табела бр. 5: Месечна производња соларне електране 

МЕСЕЦ ОСТВАРЕНА ПРОИЗВОДЊА - kWh 

Јануар 367.314 

Фебруар 524.098 

Март 853.586 

Април 1.040.167 

Мај 1.176.856 

Јун 1.206.277 

Јул 1.319.470 

Август 1.212.260 

Септембар 978.567 

Октобар 761.780 

Новембар 424.581 

Децембар 283.965 

Сума: 10.148.927,64 

kWh/kWp 1.204,76 

Са еколошког аспекта, карактеристика локације и објекта, капацитет Пројекта је одржив 
и прихватљив, уз примену мера заштите животне средине. 
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3.5. Приказ врсте и количине потребне енергије, воде, сировина, 
потребног материјала  

Реализација планираног Пројекта, односно изградња комплекса соларне електране 
„Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина 
Инђија, не захтева посебно коришћење природних обновљивих и необновљивих 
(тешко обновљивих) ресурса.  

У току фазе изградње биће ангажована механизација која ће, као погонско гориво, 
користити нафтне деривате. Обзиром на обим радова, њихов локални карактер и 
ограничено трајање, коришћење наведеног ресурса у ове сврхе не представља 
предмет разматрања са аспекта коришћења и потрошње ресурса.  

У редовном раду Пројекта користиће се соларна енергија за добијање електричне 
енергије, тако да редован рад не доводи до потрошње ресурса и енергената. Основни 
циљ соларних модула је претварање енергије сунца у електричну енергију, тако да је 
најбитнији параметар количина корисне енергије Сунца на предметном подручју.  

У мрежом везаном соларном (фотонапонском) систему, основни извор енергије је 
сунчево зрачење на соларном модулу – ирадијација.  

За максимално добијање енергије из соларних панела битни су следећи фактори:  

- сунчево зрачење на соларном модулу,  
- ирадијација,  
- засењење фотонапонских модула,  
- ефикасност мрежом везаних измењивача и  
- губици узроковани падом напона.  

Електрична енергија  

Електрична енергија ће се користити за сопствене потребе соларне електране, као и за 
осветљавање предметне локације.  

Произведена електрична енергија соларне електране “Toyo Tire Taiyo power plant”, 
користиће се за напајање погона фабрике, али и за пласман у дистрибутивну мрежу. 

Основну сировину за покретање предметног постројења представља Сунчева 
енергија. 

Сунчево зрачење  

Енергија Сунчевог зрачења је неопходна за очување живота на Земљи. Она одређује 
температуру на површини Земље и даје готово сву енергију потребну за природне 
процесе на Земљиној површини и у атмосфери.  

Сунчане ћелије омогућују директно претварање Сунчеве у електричну енергију на врло 
једноставан начин. Да би се енергија Сунца као извора што боље искористила у 
фотонапонском уређају, потребно је познавати карактеристике упадног Сунчевог 
зрачења.  

Најважније карактеристике упадне Сунчеве енергије за фотонапонске примене су:  

 спектрални садржај упадног зрачења;  

 густина снаге (озрачење) коју Сунце зрачи;  

 угао под којим упадно Сунчево зрачење упада на плочу фотонапонског уређаја; 

 енергија зрачења коју Сунце емитује кроз годину дана или током дана за 
одређену плочу.  

За израду фотонапонских система и практично искориштење сунчане енергије битно је 
познавати податке о доступној сунчаној енергији на датом месту у одређено време. 
Најважнији мерени подаци су подаци о инсолацији (осунчању), као и о укупном и 
дифузном озрачењу хоризонталне плоче.  
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Сунчево зрачење које упада на нагнуту плочу колектора фотонапонског модула се 
мења током дана, месеца и године, а зависи и од географског положаја, као и од 
локалних атмосферских прилика. 

Пројекат ће допринети побољшању снабдевености електричном енергијом и смањењу 
губитака у електромрежи на предметном подручју, те са аспекта потрошње енергије 
представља позитиван аспект. 

Табела бр. 6: Прикључци на инфраструктуру 

Прикључци на инфраструктуру 

Укупан капацитет 7.2 MW 

Врста прикључка Трајни, индивидуални прикључак. 

Врста мерног уређаја  На месту постојећег мерног уређаја купца „Toyo 
Tire Serbia“ д.о.о. смешта се нови мерни уређај 
за обрачунско мерење примопредаје електричне 
енергије између инсталација Комплекса и ДСЕЕ 
у постојећи орман мерног места и повезује са 
мерним трансформаторима у мерној ћелији 
„Мк“. 
Обрачунско мерење размене електричне 
енергије између електране и ДСЕЕ је изведено 
као двосмерно индиректно мерење. 
Изградња електроенергетских објеката у ДСЕЕ 
до места прикључења Комплекса на ДСЕЕ, 
опремање 20 kV ПРП „Toyo Tire Serbia“ д.о.о. и 
опремање мерног места у искључивој је 
надлежности ЕДС. 

Начин грејања / 

Прикључак на дистрибутивни систем Према условима за пројектовање и прикључење 
бр. 2460800-Д-07.02.-112362-22 издато од 
Електродистрибуције Рума, Србије електрана се 
на ДСЕЕ прикључује посредно преко 
инсталација производног објекта и заједно са 
њим чини јединствен Комплекс који се 
прикључује на ДСЕЕ. 
Електрана ради паралелно са ДСЕЕ где се део 
енергије предаје у ДСЕЕ а део користи за 
напајање сопствених потрошача. 
Место прикључења електран на ДСЕЕ је увод 
вода у водну ћелију Вк1 и Вк2 у склопу 20 kV 
разводног постројења које се смешта у 
постојећи објекат. Потребно је развести 
постојеће СН кабловске водове и демонтирати 
две постојеће доводно-одводне ћелије. 
Развезани СН каблови увезати у две нове 
доводно-одводне ћелије (горе поменуте). 
Наведене ћелије увести у постојећи систем 
даљинског надзора и управљања у склопу 20 kV 
ПРП „Toyo Tire Serbia“ д.о.о. 

За планирани Пројекат нема захтева за коришћењем шумских ресурса и дрвета, 
осталих минералних сировина и руда, као ни других природних ресурса.  

На основу напред наведеног, може се закључити да планирани Пројекат нема изразито 
значајних захтева за коришћењем и потрошњом природних ресурса и енергије, те са 
тог аспекта је еколошки прихватљив и енергетски одржив.  

Сви планирани радови, уз поштовање мера и услова имаоца јавних овлашћења и мера 
и услова заштите животне и друштвене средине, су еколошки и економски 
прихватљиви и не представљају фактор угрожавања животне средине и здравља 
локалног становништва. 
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3.6. Приказ врста и количина полутаната ваздуха, отпадних вода, течних 
отпадних материја, чврстог отпада, емисија буке и вибрација 

У поступку процене утицаја на животну средину анализирани су сви аспекти 
идентификованих, очекиваних и потенцијалних утицаја предметног Пројекта, односно 
планираних радова на изградњи комплекса соларне електране, као и у току редовног 
рада Пројекта. Посебна пажња је посвећена анализи и процени очекиваног генерисања 
отпада, како у фази изградње, тако и у фази експлоатације, односно редовног рада 
комплекса соларне електране. 

Најинтензивнији утицаји на животну средину могу се очекивати при реализацији 
предметног Пројекта, односно у току извођења радова на изградњи комплекса соларне 
електране, када животна средина трпи негативне утицаје локалног и временски 
ограниченог карактера. Присуство механизације, генерисање грађевинског отпада и 
осталог отпада у фази извођења радова на изградњи комплекса соларне електране, 
представља потенцијалну опасност од загађивања површинских, подземних вода, 
земљишта, а такође оставља утисак и визуелне деградације. Потенцијални акциденти 
(случајно процуривање или просипање нафтних деривата, растурање/развејавање 
генерисаних отпада) представљају опасност од директног и индиректног загађивања 
земљишта, површинских и подземних вода. Планирани обим и пројектовано трајање 
радова према пројектној документацији, са прописаним условима извођења радова и 
планираним техничким мерама превенције и мерама за спречавање потенцијалних 
значајних утицаја на животну средину, неће представљати значајну претњу по статус и 
стање животне средине. Очекивани негативни утицаји у фази припреме локације и 
изградње комплекса соларне електране су временски и просторно ограничени те се не 
очекују значајне и трајне последице по животну средину, односно сви негативни 
утицаји престају по завршетку радова, без вероватноће понављања. 

За време експлоатације предметног Пројекта, односно за време редовног рада 
комплекса соларне електране, очекују се следећи потенцијални утицаји на животну 
средину: 

 емисија зрачења; 

 повећана продукција отпада и отпадних материја. 

3.6.1. Емисије у ваздух 

Емисије у ваздух се могу очекивати у фази извођења радова на уређивању локације, у 
фази изградње комплекса соларне електране, као последица рада ангажоване 
механизације, повећаног броја механизације и меродавних возила у комплексу и 
прилазним саобраћајницама. С обзиром да ће се користити савремена возила и 
машине, са моторима који имају веома висок степен оксидације при сагоревању 
горива, количина штетних материја која се ослобађа сагоревањем горива у атмосферу, 
не може довести до значајнијег повећања концентрација загађујућих материја на 
предметној локацији и у окружењу. С тим у вези, не очекују се прекорачења ГВЕ у току 
и за време извођења радова на реализацији планираног Пројекта. Радови на изградњи 
су временски и просторно ограничени, али могу привремено, краткорочно утицати на 
непосредно окружење. Форсирани рад механизације, присуство грађевинских машина 
и саобраћајних средстава, при изразито неповољним временским условима, могу 
краткотрајно утицати на квалитет ваздуха на локацији и непосредном окружењу.  

У току редовног рада, емисије у ваздух ће се јављати током одвијања саобраћаја на 
локацији. Сагоревањем фосилних горива у дизел моторима, у ваздух се емитују гасови 
са ефектом стаклене баште, укључујући угљен диоксид (CO2), метан (CH4), азот-
субоксид (N2O), угљен моноксид (CO), оксиде азота (NOx), испарљива органска 
једињења (NMVOCs) и сумпор-диоксид (SO2). Концентрације наведених загађујућих 
материја и укупна емисија, зависи од ефикасности мотора, квалитета горива и 
постојања система и техничких решења за редукцију емисије. У случају високо 
ефикасних дизел мотора емисија CO2, CO и угљоводоника је минимална, док емисија 
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NOx остаје на високом нивоу. Анализе производа сагоревања мотора са унутрашњим 
сагоревањем, указале су да постоји неколико стотина једињења органске и неорганске 
природе који настају током овог процеса. Сва ова једињења нису екотоксиколошки 
значајна. Тако се за потребе процене аерозагађења прати неколико показатеља: 
угљенмоноксид (СО), азотни оксиди (NО, NО2), оксиди сумпора (SО2), угљоводоници 
(CxHy), олово (тертаетилолово или Pb и даље присутно у атмосфери, иако се не додаје 
бензину у нашој земљи од 2010. године) и честице чађи (CC). На основу процене 
очекиваних саобраћаних активности не очекују се неконтролисани и изразито значајни 
утицаји (појединачни и кумулативни) на квалитет ваздуха. 

3.6.2. Генерисање отпадних вода 

У току монтаже, постављања соларних фотонапонских панела, као и након 
експлоатације соларне електране нема генерисања отпадних вода.  

3.6.3. Генерисање отпада 

Управљање отпадом на локацији планираног Пројекта изградње комплекса соларне 
електране, се мора успоставити и пратити у свим фазама реализације, током редовног 
рада, као и за случај удесних ситуација. У току реализације и редовног рада соларне 
електране, доћи ће до генерисања различитих категорија и врста чврстог отпада. Сав 
отпад који ће се генерисати током реализације и редовног рада Пројекта, биће 
привремено ускладиштен на дефинисаној локацији, а затим предат оператерима који 
поседују дозволу за управљање отпадом. Управљање свим генерисаним врстама и 
категоријама отпада мора да буде усклађено са одредбама Закона о управљању 
отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др. закон)) и подзаконским 
актима за област отпада.  

3.6.4. Емисија буке и вибрација 

Радови на локацији приликом изградње комплекса соларне електране, захтевају 
ангажовање механизације чији рад изазива емисију импулсне буке и појаву вибрација. 
Ниво буке који ће се емитовати зависи од врсте и карактера радова и карактеристика 
коришћене механизације. Процена је да ће у овој фази долазити до прекорачења 
нивоа буке на локацији, посебно при форсираном раду ангажоване механизације. 
Емисија буке овог типа је краткотрајна, локалног карактера и престаје по завршетку 
грађевинских радова.  

Емисија буке – у току редовног рада предметног постројења, не очекује се емисија 
буке, будући да фотонапонске соларне електране у току свог рада не стварају буку.  

3.6.5. Емисија светлости, топлоте, јонизујућег и нејонизујућег зрачења 

Емисија светлости – светлосни ефекат код електране је незнатан и соларна 
електрана нема никакав утицај на ваздушни саобраћај из разлога што су панели 
премазани антирефлекцијским слојем.  

Емисија топлоте – у току редовног рада постројења или обављања активности не 
очекују се емисије топлоте у животну средину. 

Коришћење соларне енергије има мали утицај на животну средину у поређењу са 
много озбиљнијим ефектима конвенционалне производње електричне енергије који 
утичу на климатске промене и ремете природну равнотежу.  

Предложени фотонапонски (ФН) панели за предметну електрану су типа Si-
поликристални. Основна компонента им је силицијум, готово непресушни материјал. 
Силицијум је други елемент по заступљености (одмах после кисеоника) на Земљи. Има 
велику примену у електро индустрији и није токсичан по животну средину. 
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Емисије зрачења – познато је да у околини сваког проводника кроз који тече 
наизменична струја постоји електромагнетно поље. Интензитет електромагнетног 
поља опада са квадратом растојања од проводника. На већим удаљеностима ефекат 
нејонизујућег зрачења које потиче од таквог поља постаје безначајан. Изградњом 
предметне соларне фотонапонске електране доће до повећања нивоа 
електромагнетног зрачења, у односу на ниво пре изградње исте. Електромагнетно 
зрачење, односно поље ће у највећој мери емитовати инвертори и трансформатори, а 
затим и електро-опрема у разводним ормарима и други командно-управљачки уређаји 
и водови (само приликом протицања струје). Ради се о електромагнетном пољу, 
фреквенције 50 Hz. Ниво електромагнетног поља је низак и локалног је карактера (не 
простире се ван граница предметног постројења). Електромагнетско поље о коме је 
овде реч, је поље које спада у нејонизирајућа поља, то значи да његова енергија у 
примарном акту инциденције није довољна да изазове јонизацију молекула у 
биолошком ткиву. 

3.7. Приказ технологије третирања отпада и отпадних материја које ће 
настајати у оквиру комплекса соларне електране 

У току изградње објекта соларне електране и допремања и инсталирања опреме и 
уређаја, као и у току редовног рада планираног Пројекта доћи ће до генерисања 
следеће врсте отпадних материја: 

 грађевински отпад; 

 комунални отпад; 

 рециклабилни отпад; 

 опасан отпад 

 електронски (опасан) отпад. 

Грађевински отпад, настајаће на локацији у току изградње објекта и инфраструктуре 
и у фази инсталирања опреме и уређаја. Настали отпад, потенцијални вишак земље из 
ископа и грађевински шут који настаје као последица грађевинских радова, мора бити 
евакуисан са локације према условима надлежног комуналног предузећа, односно 
оператера који поседује Дозволу за управљање отпадом. 

Комунални отпад, сакупљаће се и одлагати према партерном решењу на локацији. 
Избор посуда за одлагање отпада мора бити сагласан условима надлежног комуналног 
предузећа. Изношење комуналног отпада мора бити контролисано и организовано 
преко надлежног комуналног предузећа, односно оператера који поседује Дозволу за 
управљање отпадом. 

Рециклабилни отпад (папир, картон) и ПЕТ амбалажа који могу настати на локацији, 
сакупљаће се и разврставати у складу са одредбама Правилника о категоријама, 
испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21) и 
Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 95/18 
(др.закон)) и уступаће се заинтересованим лицима-оператерима који поседују дозволу 
за управљање отпадом на даљи третман, уз евиденцију и документ о кретању отпада. 

Опасан отпад, односи се на отпад настао при замени и одржавању делова опреме 
(било да се ради о редовним изменама дотрајале опреме или о непредвиђеним 
кваровима) и опасан отпад који представља исцурело трансформаторско уље 
третирано адекватним адсорбенсима. Отпад настао при замени и одржавању делова 
опреме, одвозиће се са локације од стране предузећа које ће обављати поправке и 
предвиђено одржавање. Опасан отпад се мора одлагати у наменске затворене посуде 
или контејнере. За збрињавање опасног отпада (исцурело трансформаторско уље, 
употребљени адсорбенс за сакупљање исцурелог уље из трансформатора), Носилац 
Пројекта треба склопити уговор са Oператером који поседује дозволу за управљање 
опасним отпадом. На локацији је могуће акцидентно процуривање уља или горива из 
резервоара ангажоване механизације приликом фазе изградње соларне електране. У 
том случају потребно је одмах приступити санацији терена (посипање сорбентом - 
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песком, зеолитом), а отпад настао санацијом локације паковати у непропусну бурад 
(посуде) са поклопцем и са истим поступати према одредбама Правилника о начину 
складиштења, паковања и обележавање опасног отпада („Сл. гласник РС” бр. 92/10 и 
77/21), односно предати Oператеру који поседује дозволу за управљање опасним 
отпадом на даљи третман, уз обавезну евиденцију о преузимању опасног отпада 
(Документ о кретању опасног отпада).  

Електронски (опасан) отпад – дотрајали или оштећени соларни панели. Соларни 
панели имају свој век трајања, који износи око 30 година, а након тога могу 
представљати и опасан отпад, јер садрже кадмијум и живу, али се могу и рециклирати.  
Ова врста отпада се може рециклирати, с тим да је према Закону о управљању 
отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др. закон)), Носилац 
Пројекта дужан да, након прибављања Извештаја о испитивању отпада, отпад предаје 
Оператеру који поседује дозволу за управљање том врстом отпада.  

Иако соларни панели спадају у електронски отпад, стандардне методе за рециклажу 
електричних уређаја не погодују рециклажи солара. Разлог лежи у специфичном 
саставу панела који, осим вредних компоненти попут силикона, стакла и сребра, 
садрже и токсичне материје као што је кадмијум, живу и олово. Код класичне методе 
рециклаже, сав тај драгоцени материјал био би изгубљен, па је зато важно развити 
софистициранију технологију како би се осигурало максимално издвајање вредних 
супстанци и спречило да оне штетне загаде околину. 

Како је силицијум најважнији полупроводник који се користи за израду соларних ћелија, 
у случају физичког уништења ФН модула може доћи до његове инфилтрације у 
земљиште и загађења. 

Одржавање соларне електране треба проводити према препорученим и гаранцијским 
условима произвођача опреме како би се постигла планирана производња и 
гаранцијски радни век Пројекта. 

Онечишћење попут честица прашине и слично смањује учинковитост ФН модула, чак и 
до 20%. Природни утицај кише, росе и ветра није довољан за учинковито чишћење 
модула, а зависно од количине прашине која ће се задржавати на ФН модулима 
проводиће се суво чишћење које подразумева уклањање прашине специјалним 
четкама или крпама од микровлакана које не оштећују ФН модуле. Динамика чишћења 
зависи од локалних услова (изложеност већој концентрацији прашине), као и количине 
и расподеле падавина које природно испиру ФН модуле. 

Уз стриктно поштовање услова и сагласности надлежних органа, организација и 
предузећа, законских прописа, пројектованих мера превенције, отклањања, 
минимизирања и свођења у законске оквире, планирани Пројекат ће бити одржив и 
еколошки прихватљив за локацију и предметну зону. 

3.8. Могуће кумулирање са ефектима других пројеката 

Могућа кумулативна дејства са већ реализованим пројектима у окружењу, могу се дати 
на основу анализе и карактеристика предметног и осталих пројеката, могућих утицаја 
из окружења и вредновања могућих узајамних утицаја.  

На локацији на којој се планира Пројекат: Изградња комплекса соларне електране 
„Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина 
Инђија, не постоје релевантни подаци, као резултат мерења, праћења и контроле 
медијума животне средине, не постоји успостављен мониторинг животне средине, те 
се оцена стања даје идентификацијом потенцијалних значајних извора загађивања. 

Локацију на којој се планира изградња комплекса соларне електране „Toyo Tire“, чини 
кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, укупне површине 637.455 m2. Предметна 
катастарска парцела, налази се у обухвату Просторног плана општине Инђија („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18), у границама грађевинског земљишта ван 
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граница грађевинског подручја насеља, у оквиру планиране радне површине – локација 
15. 

За утврђивање правила уређења и грађења за простор локације 15, урађен је План 
детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у КО Инђија („Сл. лист општине 
Инђија“, бр. 16/13), као и Измене и допуне плана детаљне регулације – дела локације 
15 у КО Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 31/19). Предметна парцела се налази у 
делу који је обухваћен Изменама и допунама плана детаљне регулације радне зоне – 
дела локације 15 у КО Инђија. 

Увидом у План детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у КО Инђија („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 16/13 и 31/19), утврђено је да се парцела бр. 7949 КО Инђија 
налази у зони рада.  

Редовни рад, односно редовне активности на локацији Пројекта, не представљају 
претњу по животну средину, непосредном и ширем окружењу, имајући у виду да је 
извршен избор најбољих техничких решења, усвојено оптимално саобраћајно решење 
и планирано управљање отпадом на начин на који неће угрозити животну средину, па 
се може закључити да редовни рад Пројекта неће изазвати негативне кумулативне 
ефекте по животну средину и здравље становништва и корисника простора. 

Потенцијални кумулативни утицаји планираног Пројекта са већ реализованим су 
могући у случају неконтролисаних догађаја, односно акцидената на локацијама 
пројеката у овој зони. 

3.9. Приказ утицаја на животну средину усвојене технологије рада Пројекта 

При процени могућих значајних утицаја на животну средину, у поступку изградње 
комплекса соларне електране и током редовног рада планиране производње 
електричне енергије, потребно је идентификовати и вредновати све краткорочне, 
краткотрајне, локалне и реверзибилне, али и потенцијално дуготрајне, иреверзибилне, 
кумулативне утицаје на животну средину и здравље локалног становништва. Такође, 
обавеза је и процена могућих синергетских утицаја, дугорочних, као и утицаја са 
вероватноћом понављања у комплесу, залеђу и зони утицаја.  

Изградња комплекса соларне електране, уз поштовање законских обавеза, примену 
планских и пројектних мера заштите животне средине, обавезног потпуног 
инфраструктурног опремања и комуналног уређења у свим фазма Пројекта, од 
припремних радова, изградње, редовног функсионисања и у случају акцидента, не 
очекује се нарушавање интегритета просторне целине са аспекта амбијентално-
предеоних карактеристика и значајних негативних утицаја на чиниоце животне 
средине. 

Највећи импакт и притисак на животну средину може се очекивати при реализацији 
предметног Пројекта, односно при извођењу припремних и радова на изградњи 
комплекса солерне електране, када животна средина трпи негативне утицаје локалног 
и временски ограниченог карактера. Радови на локацији захтевају ангажовање 
механизације, чији рад изазива емисију полутаната атмосфере, импулсне буке и 
вибрација, прашине и генерисања грађевинског отпада. У случају форсираног рада 
наведени видови загађивања и утицаја на животну средину могу, краткотрајно довести 
до прекорачења граничних вредности. Присуство механизације, грађевинског отпада и 
неуређеност локације у фази реализације и извођењу грађевинских радова, изазивају 
визуелну деградацију простора и непосредног окружења. Ипак, обзиром на планирани 
обим и трајање радова, број средстава рада, наведени негативни утицаји неће 
изазвати значајне и трајне последице по животну средину. Сви негативни утицаји 
наведеног типа и карактера, престају по завршетку радова, без вероватноће 
понављања.  
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У току редовног рада, емисије у ваздух ће се јављати током одвијања саобраћаја. На 
основу процене очекиваних саобраћаних активности не очекују се неконтролисани и 
изразито значајни утицаји (појединачни и кумулативни) на квалитет ваздуха. 

У току монтаже, постављања соларних фотонапонских панела, као и након 
експлоатације соларне електране нема генерисања отпадних вода.  

Потенцијални негативни утицај је у фази редовног рада Пројекта, односно усвојене 
технологије, на животну средину може бити генерисање отпадних материја и емисија 
зрачења на локацији Пројекта. Имајући у виду да су намена и капацитет плански и 
пројектно дефинисани и извршен избор најбољег техничко-технолошког решења, 
редовни рад, односно редовне активности и функционисање Пројекта не представља 
претњу по животну средину на локацији.  

У току рада предметног постројења, не очекују се емисија буке, будући да 
фотонапонске соларне електране у току свог рада не стварају буку. Светлосни ефекат 
код електране је незнатан и соларна електрана нема никакав утицај на ваздушни 
саобраћај из разлога што су панели премазани антирефлексијским слојем. У току 
редовног рада постројења или обављања активности не очекују се емисије топлоте у 
животну средину. Коришћење соларне енергије има мали утицај на животну средину у 
поређењу са много озбиљнијим ефектима конвенционалне производње електричне 
енергије који утичу на климатске промене и ремете природну равнотежу.  

Емисије зрачења – познато је да у околини сваког проводника кроз који тече 
наизменична струја постоји електромагнетно поље. Интензитет електромагнетног 
поља опада са квадратом растојања од проводника. На већим удаљеностима ефекат 
нејонизујућег зрачења које потиче од таквог поља постаје безначајан. Изградњом 
предметне соларне фотонапонске електране доће до повећања нивоа 
електромагнетног зрачења, у односу на ниво пре изградње исте. Електромагнетно 
зрачење, односно поље ће у највећој мери емитовати инвертори и трансформатори, а 
затим и електро-опрема у разводним ормарима и други командно-управљачки уређаји 
и водови (само приликом протицања струје). Ради се о електромагнетном пољу, 
фреквенције 50 Hz. Ниво електромагнетног поља је низак и локалног је карактера (не 
простире се ван граница предметног постројења). Електромагнетско поље о коме је 
овде реч, је поље које спада у нејонизирајућа поља, то значи да његова енергија у 
примарном акту инциденције није довољна да изазове јонизацију молекула у 
биолошком ткиву. 

Могући акциденти на локацији планираног Пројекта изградње соларне електране, су: 

 процуривање нафтних деривата из ангажованих возила за време извођења 
радова, односно приликом довожења соларних панела на локацију и изливање 
уља из трансформатора; 

 пожар и 

 природне (елементарне) непогоде.  

Поштовањем прописаних законских одредби, стандарда и норми, обзиром на 
процењену малу вероватноћу настанка акцидента и процењени мали импакт на 
животну средину, предметни Пројекат је еколошки прихватљив и одржив. 
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4.0. Приказ главних алтернатива и разлог за избор 
усвојеног решења  

Могућност алтернативних решења у избору локације, начина изградње комплекса 
соларне електране су основни постулати у функцији заштите животне и друштвене 
средине. Такође, приликом анализе услова и одређивања мера заштите животне 
средине кроз процену утицаја сагледана су сва потенцијална ограничења и могући 
конфликти у простору које доноси Пројекат и локација као и међусобни односи 
Пројекта и стaња животне средине пре реализације Пројекта. 

4.1. Разматрање алтернативних локација 

Носилац Пројекта је локацију изабрао у складу са захтевима Пројекта, који планира да 
реализује. Главни разлози за избор локације су: 

 локацију на којој се планира изградња комплекса соларне електране „Toyo Tire 
Taiyo power plant“, чини кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, укупне 
површине 637.455 m2. Предметна катастарска парцела, налази се у обухвату 
Просторног плана општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18), 
у границама грађевинског земљишта ван граница грађевинског подручја 
насеља, у оквиру планиране радне површине – локација 15; 

 увидом у План детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у КО Инђија 
(„Сл. лист општине Инђија“, бр. 16/13 и 31/19), утврђено је да се парцела бр. 
7949 КО Инђија налази у зони рада; 

 изградња соларне електране „Toyo Tire Taiyo power plant“ планира се на 
неизграђеном делу парцеле, поред постојеће фабрике „Toyo Tire Taiyo power 
plant“;  

 произведена електрична енергија соларне електране “Toyo Tire Taiyo power 
plant”, користиће се за напајање погона фабрике, али и за пласман у 
дистрибутивну мрежу; 

 прикључење соларне електране, односно трансформатора соларне електране 
на дистрибутивни систем извршиће се у средњенапонском постројењу које ће 
бити смештено на кп. бр. 7949 КО Инђија; 

 обезбеђена је добра саобраћајна повезаност са непосредним и ширим 
окружењем; приступ до објекта омогућен је преко ул. Индустријска 3, са северне 
стране локације Пројекта; 

 предметна локација је на значајној удаљености од зона веће густине становања; 

 на локацији нема историјских, културних, јавних и других објеката и садржаја 
који би могли бити угрожени радом Пројекта. 

Просторна организација комплекса, површина и положај локације са добрим 
саобраћајним везама са окружењем, захтевана инфраструктурна и комунална 
уређеност и опремљеност, представљају предуслов за безбедан редовни рад 
Пројекта, уз максимално поштовање и примену мера заштите и мониторинга животне 
средине.  

Са еколошког аспекта, поштујући принципе одрживог развоја, на предметној локацији је 
могућа реализација и редовни рад Пројекта уз поштовање законске регулативе и 
пратећих подзаконских аката за предметну делатност, мера превенције у поступку 
реализације Пројекта, мера за спречавање и отклањање потенцијалних ризика и 
штетних утицаја у поступку реализације и редовног рада, за случај удеса на локацији и 
случај престанка рада Пројекта као и мера контроле, заштите и мониторинга животне 
средине. 
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4.2. Разматране алтернативe у избору технологије и методе рада  

Техничком документацијом дефинисана је технологија и методе рада планираног 
Пројекта, те из наведених разлога Носилац Пројекта није разматрао алтернативна 
решења. У току редовног рада неопходно је спровести мере превенције, ограничења, 
спречавања и минимизирања утицаја и њихово свођење у границе законске и 
еколошке прихватљивости. 

4.3. Aлтернативни планови локација и нацрти Пројекта 

Реализација и функционисање Пројекта је планирано у складу са планском и 
пројектном документацијом, а тако условљено функционисање не дозвољава 
алтернативна решења. Реализација Пројекта се врши у складу са Планом детаљне 
регулације радне зоне – дела локације 15 у КО Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 
16/13), као и Изменом и допуном плана детаљне регулације – дела локације 15 у КО 
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 31/19), којим су дефинисаним урбанистички 
параметри за локацију (правила грађења и правила уређења), исходовани су 
Локацијски услови, Грађевинска дозвола и урађена пројектна документација, у складу 
са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука 
УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 (др.закон), 3/20 и 52/21) без алтернативних планова и 
нацрта Пројеката.  

4.4. Врста и избор материјала 

Реализација Пројекта је планирана у складу са планском и пројектном документацијом, 
а тако условљено функционисање не дозвољава алтернативна решења.  

Техничка решења и избор материјала за редовни рад комплекса соларне електране су 
дефинисана техничко-технолошком документацијом, односно Пројектом за грађевинску 
дозволу и пријаву радова, у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука 
УС, 98/13- одлукаУС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 (др. закон), 9/20 и 52/21).  

4.5. Функционисање и престанак функционисања Пројекта 

Предметни пројекат на дефинисаној локацији функционисаће у планском периоду. У 
случају престанка рада Пројекта обавеза Носиоца Пројекта је да на локацији успостави 
надзор и контролу, у складу са Законом о заштити животне средине („Сл.гласник РС,” 
бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 
(др. закон)) и Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10-Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 (др. Закон), 9/20 и 52/21) и осталим секторским 
законима.  

4.6. Датум почетка и завршетка извођења 

Датум почетка извођења радова Пројекта је дефинисан датумом исходовања Пријаве 
радова, а датум завршетка радова планираног Пројекта је по извршеном Техничком 
пријему и исходовању Употребне дозволе, у складу са Законом о  планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 (исправка), 64/10 (УС), 24/11, 121/12, 42/13 
(УС), 50/13 (УС), 98/13 (УС), 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 (др. закон), 9/20 и 
52/21).  

4.7. Контрола загађења 

У складу са карактеристикама Пројекта, контрола свих потенцијалних загађења је 
дефинисана важећом законском регулативом и обавезан је садржај Студије о процени 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=5AC8973DCBF271EC209EAFBA3E57AFF6
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/home.xhtml;jsessionid=5AC8973DCBF271EC209EAFBA3E57AFF6
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утицаја, односно мере и контрола загађења, мере за спречавање загађења и мере 
заштите воде, ваздуха, земљишта, заштита од прекомерне буке, вибрација, мере и 
поступање у случају акцидента и исто је дефинисано Студијом, без алтернатива. 

4.8. Уређење одлагања отпада 

Управљање отпадом, који настаје или може да настане на локацији Пројекта 
(грађевинским у току припреме локације и изградње комплекса соларне електране,  
комуналним, рециклабилним, опасним и електронским који настаје у току редовног 
рада Пројекта), Студијом је прописано у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 14/16 и 95/18 (др.закон)) и подзаконским актима и 
алтернативна решења нису разматрана.  

4.9. Уређење приступа и саобраћајних путева 

Уређење приступа и саобраћајних путева предвиђено је пројектном документацијом и 
нема одступања ни алтернативних решења. 

4.10. Обука 

Обука лица за рад и активности у оквиру комплекса соларне електране, је строго 
прописана законском регулативом и није предмет разматрања могућих алтернативних 
решења. 

4.11. Мониторинг 

Специфичност Пројекта дозвољава алтернативна решења у процесу спровођења 
мониторинга, али је Поглављем 9.0. дефинисан мониторинг животне средине, у складу 
релевантном законском регулативом, те алтернативна решења нису узимана у обзир. 

4.12. Планови за ванредне прилике 

Планови за ванредне прилике, у складу са надлежностима, су дефинисани Законом о 
смањену ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, 
бр.87/18). У Студији је прописано поступање у случају еколошког акцидента. 

4.13. Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе 

Пројектом Затварања биће прописан начин декомисије, регенерације локације и њене 
даље употребе. Носилац Пројекта је дужан да планирану локацију доведе у 
задовољавајуће стање, сагласно законским прописима. 
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5.0. Приказ стања животне средине  

Процена стања животне средине дата је на основу постојећих података о стању 
медијума животне средине коме припада локација планираног комплекса соларне 
електране, чија се изградња планира и на основу процене стања за потребе 
реализације Пројекта. Процена стања обухвата анализу свих релевантних фактора на 
основу којих се и процена може дати: анализу природних карактеристика локације и 
просторне целине којој припада, процену створених услова и ограничења на локацији и 
окружењу. Такође, као важан елемент у процени стања, представља детаљна 
опсервација на терену и идентификација извора загађивања животне средине. 

5.1. Демографске карактеристике  

Локацију на којој се планира изградња комплекса соларне електране „Toyo Tire Taiyo 
power plant“, чини кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, укупне површине 637.455 
m2. Предметна катастарска парцела, налази се у обухвату Просторног плана општине 
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18), у границама грађевинског 
земљишта ван граница грађевинског подручја насеља, у оквиру планиране радне 
површине – локација 15. Увидом у План детаљне регулације радне зоне – дела 
локације 15 у КО Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 16/13 и 31/19), утврђено је да 
се парцела бр. 7949 КО Инђија налази у зони рада.  

 

Слика бр. 29: Приказ удаљености локације Пројекта у односу на зоне становања (Извод из 
Просторног плана општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18) – мрежа 

насеља и инфраструктурни системи са изменама и допунама) 

У непосредном окружењу се налази приступна саобраћајница, ул. Индустријска 3, са 
северне стране локације Пројекта; пољопривредно земљиште уз саму границу 
предметне локације, са северне и јужне стране; железничка пруга (Београд-Суботица) 
уз саму западну границу локације Пројекта; железничка станица Инђија – пустара, 
северно на удаљености од око 600 m од локације Пројекта; компанија „Indoadriatic 
Industry“ уз источну границу локације Пројекта; компанија „Grundfos“ ДОО, источно на 
удаљености од око 500 m од локације Пројекта; IT Park Инђија, североисточно на 
удаљености од око 500 m од локације Пројекта; ДП IIA реда бр.125 (веза са Државним 
путем А1-Марадик), који пролази северно на удаљености од око 670 m од локације 
Пројекта; Улица Обилазни пут „Север“, источно на удаљености од око 750 m од 
локације Пројекта. Зоне становања су на безбедним удаљеностима од локације 
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Пројекта. С обзиром на делатност која ће се обављати, током редовног рада се не 
очекује повећана концентрација становништва на локацији. 

Реализација, али и редовни рад Пројекта неће изазивати промене намене простора у 
смислу рушења објеката становања и расељавања становништва. Пројекат, по својој 
функцији, неће такође изазвати досељавање нити било каква трајна миграторна 
кретања локалног становништва, односно реализација Пројекта нема утицаја на 
демографска кретања и демографске промене шире просторне целине. Такође, не 
очекују се утицаји и промене традиционалних вредности и навика локалног 
становништва.  

Узимајући у обзир све наведене чињенице са аспекта демографских карактеристика, 
планирани Пројекат представља еколошки прихватљиво и одрживо решење, уз 
поштовање прописаних услова и мера заштите животне и друштвене средине у току 
припреме локације и изградње комплекса соларне електране и у току редовног рада 
Пројекта. 

5.2. Стање флоре и фауне 

На локацији Пројекта нису идентификовани представници флоре и фауне који могу 
бити угрожени реализацијом и редовним радом планираног Пројекта. Биолошки 
вредних врста са аспекта биодиверзитета на локацији и у непосредном окружењу нема. 

5.3. Стање земљишта, воде и ваздуха 

5.3.1. Стање земљишта  

Земљиште је веома важан природни ресурс, чија је каректаристика да се споро 
образује, а у процесу деструкције брзо уништава. Најчешћи извори загађујућих 
материја су: енергетска и индустријска постројења, саобраћајне активности, 
пољопривредне површине интензивне пољопривредне производње (агротехничке 
мере). 

Локацију на којој се планира изградња комплекса соларне електране „Toyo Tire“, чини 
кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, укупне површине 637.455 m2. Предметна 
катастарска парцела, налази се у обухвату Просторног плана општине Инђија („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18), у границама грађевинског земљишта ван 
граница грађевинског подручја насеља, у оквиру планиране радне површине – локација 
15. Увидом у План детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у КО Инђија 
(„Сл. лист општине Инђија“, бр. 16/13 и 31/19), утврђено је да се парцела бр. 7949 КО 
Инђија налази у зони рада (у радној зони дозвољена је изградња пословних, 
производних и складишних објеката, изградња у комбинацијама (пословно-производни 
објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-
производно-складишни објекат) и изградња производних енергетских објеката 
обновљивих извора енергије). У току редовног рада производње електричне енергије 
не очекује се нарушавање квалитета земљишта на локацији и непосредном окружењу. 

За потребе изградње комплекса соларне електране нису вршена претходна 
истраживања, као и геомеханичка испитивања носивости тла. 

5.3.2. Стање вода  

Најважнији површински водени ток на територији општине Инђија је река Дунав, који 
протиче дужином од 27 km. Поред Дунава облике површинске хидрографије 
представљају и потоци (Патка бара, Љуковачки, Новокарловачки) који су веома 
значајни, јер су у њиховим долинама створене вештачке микроакумулације. Од 
подземне хидрографије на територији инђијске општине најзначајније су 
термоминералне воде које се јављају у Старом Сланкамену и Инђији. У Старом 
Сланкамену се налази термоминерално врело Сланача. Вода врела спада у групу 
хлоридо-натријумских и слано-јодних вода. 
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На основу просторно-планске и урбанистичке документације за предметну зону, 
анализом шире просторне целине и на основу увида на терену закључено је да у 
непосредној близини локације, нема површинских и подземних вода. Река Дунав 
протиче северно од локације Пројекта на удаљености од око 8,30 km.   

Уз стриктно поштовање законске регулативе, као и мера превенције спречиће се 
значајни утицаји и евентуалне негативне последице на воде као медијуме животне 
средине, односно спречиће се ризик од загађивања површинских и подземних вода. 

5.3.3. Стање ваздуха  

Квалитет ваздуха и аерозагађеност на локацији и у окружењу може се проценити на 
основу мерења и контроле, као и опсервацијом на терену у циљу идентификације 
потенцијалних извора загађивања. 

Сви извори загађења су сврстани према физичким и просторним карактеристикама у 
три основне категорије извора (тачкасти, површински и линијски), а према врсти 
загађујућих материја на изворе са продуктима сагоревања фосилних горива и на 
индустријске изворе. Тачкасти извори представљају изоловане тачке са великом 
емисијом загађујућих материја (индустријски погони, топлане, котларнице) или 
индустријске погоне са одређеним специфичним технологија производње. Површински 
извори представљају групу одређеног броја малих извора, распоређених по одређеним 
зонама. То су простори са ложиштима за загревање стамбених просторија или 
подручја на којима је заступљен аутомобилски саобраћај са малом густином. Линијски 
извори загађења су друмски, железнички и авио саобраћај велике густине на градским 
примарним саобраћајницама као и на великим саобраћајним коридорима који 
повремено пролазе поред насеља, или пролазе кроз сама насеља. 

На основу годишњег извештаја о стању квалитета ваздуха у Републици Србији из 2020. 
године, Агенције за заштиту животне средине, урађена је анализа емисије загађујућих 
материја (емисија оксида сумпора и емисија оскида азота). На Сликама које следе дата 
је просторна расподела емисије оксида сумпора и азота у Републици Србији. 

                         

 

 

 

Слика бр. 30: Просторна расподела емисије 
оксида сумпора по општинама, са назначеном 
општином Инђија (Извор:Годишњи извештај о 
стању квалитета ваздуха у Р.Србији за 2020. 

годину) 

Слика бр. 31: Просторна расподела емисије 
оксида азота по општинама, са назначеном 

општином Инђија (Извор:Годишњи извештај о 
стању квалитета ваздуха у Р.Србији за 2020. 

годину) 
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Оцена квалитета ваздуха, по зонама и агломерацијама, за 2020. годину, приказана је 
на Слици бр. 33. Тако извршена категоризација представља званичну оцену квалитета 
ваздуха за 2020. годину и она гласи:  

 I категорија, чист ваздух или незнатно загађен ваздух (где нису прекорачене 
граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу материју);  

 II категорија, умерено загађен ваздух у 2020. години није био ни у једној 
агломерацији;  

 III категорија, прекомерно загађен ваздух (где су прекорачене граничне 
вредности, ГВ, за једну или више загађујућих материја). 

На основу овако извршене категоризације може се закључити да општина Инђија 
припада I категорији. 

 

 

 

Као мобилни извор аерозагађења идентификован је саобраћај на локалном путу. 
Саобраћај представља извор специфичних полутаната, који настају емисијом 
продуката потпуног и непотпуног сагоревања горива и мазива. Из мотора са 
унутрашњим сагоревањем емитују се полутанти  NOx, SOx, CO, CO2, CxHу, HCHO, 
оксиди олова, чађ, чија је концентрација у околини саобраћајнице у директној 
зависности од интензитета саобраћаја, карактеристика саобраћајнице и абиотичких 
фактора окружења. Као стационарни извор загађења идентификовани су производни 
погони реализовани у радној зони – пословни, производни и складишни објекти. 

Аерозагађење у индустријском делу насеља Инђија потиче првенствено од сагоревања 
фосилних горива из стационарних извора који се користе за загревање објеката или за 
технолошке процесе, као и из мобилних извора. Поред тога долази и до емисије која 
потиче од самих технолошких процеса, али, како у Инђији нема привредних објеката 
који би могли представљати велике загађиваче животне средине, а већина објеката 

Слика бр. 32: Категорије квалитета ваздуха у 2020. години (Извор: Годишњи 
извештај о стању квалитета ваздуха у Р.Србији за 2020. годину) 
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користи природни гас као гориво за загревање, може се рећи да није дошло до 
деградације квалитета ваздуха. На територији насеља Инђије врши се праћење 
квалитета ваздуха. Испитивања врше овлашћене лабораторије, а резултати 
испитивања доступни су на сајту општине Инђија. 

5.4. Климатски чиниоци и метеоролошки показатељи анализираног 
подручја 

Детаљан приказ климатских карактеристика и метеоролошких параметара дат је у 
Студији, Поглавље 2.5., а карактеристике и значај климатских промена у Поглављу 6.3. 

5.5. Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и 
амбијенталне целине 

Увидом у постојећу документацију и увидом на терену, утврђено је да на локацији 
планираног Пројекта нема евидентираних - валоризованих објеката градитељског 
наслеђа, односно споменика културе и не постоје евидентирана археолошка 
налазишта. 

Ако се у току извођења радова, посебно земљаних ископавања на локацији, наиђе на 
археолошко налазиште или друге трагове ранијих култура, Носилац Пројекта, односно 
извођач радова је дужан да одмах обустави радове, обавести надлежни Завод за 
заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи, да се  сачува 
на месту и у положају у којем је откривен. 

5.6. Природна добра 

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара Завода за заштиту 
природе Србије, као и на основу доступне просторно-планске и друге документације, 
локација на којој се планира изградња комплекса соларне електране се не налази 
унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите.  

5.7. Карактеристике предела и пејзажа 

При процени предеоно-пејзажних вредности сваког простора треба имати у виду да се 
исти добрим делом заснивају на субјективној перцепцији и оцени. Оцену предеоно-
пејзажних вредности простора планираног комплекса соларне електране, могуће је 
извршити уз рашчлањивање на физичке и апстрактне карактеристике.  

Анализа и оцена предела обухвата физичке карактеристике простора (природне 
карактеристике, односно морфологија терена, стање вегетације, постојеће водене 
површине) и створене вредности (изграђеност, опремљеност), односно уређеност 
локације планираног комплекса соларне електране. 

Апстрактне карактеристике у оцени стања у простору представљају субјективан 
доживљај посматраног простора (разноликост, компактност, хармоничност, естетски 
доживљај).  

5.8. Међусобни односи чинилаца животне средине 

При процени могућих значајних утицаја на животну средину, морају се вредновати сви 
потенцијални утицаји, узимајући у обзир краткорочне, односно краткотрајне и локалне, 
реверзибилне и иреверзибилне. Такође, обавеза је и процена могућих синергетских 
утицаја, дугорочних, као и утицаја са вероватноћом понављања.  

На основу напред изнетог може се закључити да се очекује да ће стање чинилаца 
животне средине бити у границама еколошке прихватљивости, а реализација и 
редовни рад Пројекта, уз поштовање и примену мера превенције, спречавања, 
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отклањања и минимизирања потенцијално негативних утицаја, неће утицати на 
угрожавање и нарушавање капацитета животне средине на локацији и просторној 
целини којој комплекс соларне електране припада. 

Локацију на којој се планира изградња комплекса соларне електране „Toyo Tire Taiyo 
power plant“, чини кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, укупне површине 637.455 
m2. Предметна катастарска парцела, налази се у обухвату Просторног плана општине 
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18), у границама грађевинског 
земљишта ван граница грађевинског подручја насеља, у оквиру планиране радне 
површине – локација 15. Увидом у План детаљне регулације радне зоне – дела 
локације 15 у КО Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 16/13 и 31/19), утврђено је да 
се парцела бр. 7949 КО Инђија налази у зони рада. У непосредном окружењу у 
претходном периоду реализовани су други индустријски и пословни комплекси у складу 
са дефинисаном наменом простора, услед чега је капацитет животне средине на 
локацији и окружењу трпео извесне негативне утицаје, као последица кумулативног 
дејства буке и емисија у ваздух од активности у оквиру предметне радне зоне.  
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6.0. Опис могућих значајних утицаја Пројекта на 
животну средину и здравље људи 

На основу претходно изложене анализе карактеристика локације и окружења, 
идентификације извора загађивања, процене постојећег стања животне средине, 
карактеристика и специфичности предметног Пројекта, могу се предвидети и проценити 
могући негативни утицаји на животну средину. Очекиване промене у простору и утицаји 
на животну средину, од реализације Пројекта: Изградња комплекса соларне електране 
„Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина 
Инђија, разматрано је са више аспеката: 

• могућих и очекиваних значајних утицаја у току извођења радова на реализацији 
Пројекта, односно изградњи комплекса соларне електране; 

• могућих и очекиваних значајних утицаја у току редовног рада Пројекта, односно 
соларне електране; 

• потенцијалних утицаја у случају акцидента на локацији Пројекта; 
• утицаја у случају престанка рада Пројекта. 

Анализом су обухваћени краткорочни, односно тренутни утицаји, утицаји који се могу 
периодично или повремено понављати, као и перманентни утицаји на животну средину. 
Такође, у обзир су узети и потенцијални кумулативни и синергијски, односно да 
испуштањем истих или сличних отпадних материја у животну средину, без обзира што 
се ради о малим количинама, временом доведу до нарушавања стања животне 
средине, или да додатно повећају количину испуштених штетних материја и тако 
доведу до прекорачења ГВЕ емисија у воду, ваздух, земљиште. 

6.1. Могући штетни утицаји на животну средину у току уређења локације, 
припремних радова, радова на изградњи комплекса соларне електране 

Уређење и припрема терена за изградњу соларне електране на локацији Пројекта, 
генерално доводе до утицаја и промена у простору и животној средини, које су 
углавном ограничене на локацију Пројекта, али и непосредно окружење. Утицаји на 
животну средину, који могу настати приликом извођења радова, су просторно 
ограничени и привременог су карактера, а могу се манифестовати повећаним нивоом 
буке и појавом вибрација, емисијом издувних гасова која потиче од рада механизације 
са градилишта и меродавних транспортних средстава, развејавањем честица прашине 
приликом земљаних радова, као и честица од коришћених грађевинских материјала. 
Грађевински радови на уређењу локације и изградњи соларне електране, захтевају 
ангажовање механизације чији рад изазива емисију полутаната атмосфере, импулсне 
буке, прашине, генерисање грађевинског отпада и вишка земље.  

Ангажовањем грађевинских машина долази до различитог интензитета емисије 
издувних гасова, у зависности од врсте и количине ангажоване механизације, 
квалитета горива, режима рада и оптерећења мотора. У издувним гасовима, као 
загађујуће материје, присутни су продукти сагоревања дизел горива, односно димни 
гасови и гасовите штетне материје.  

Количина и врста димних гасова, штетних материја и емисија дати су у табелама бр. 7 
и бр. 8. 

Табела бр. 7: Штетне материје код сагоревања дизел горива 1) 

Концентрације kg/1000l дизел горива CO CH NOx Чврсте честице 

Дизел мотор 7,1 1,2 26,4 13,2 

1) CRC Handbook of Environmental control, Volume 1 – Air pollution, section 3. Emision sources, 3.6. 
Transportation emission, page 323  
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Табела бр. 8: Вредност емисије при потрошњи дизел горива од 15-20 lit /h2) 

Концентрације дизел горива CO CH NOx Чврсте честице 

Емисија (g/s) 0,04 0,007 0,15 0,073 

2) CRC Handbook of Environmental control, Volume 1 – Air pollution, section 3. Emision sources, 3.7. traffic 
emisions study, page 349 

Издувни гасови садрже угљен диоксид, угљен моноксид, оксиде азота, угљоводонике, 
чађ, халогене елементе. Посебно су штетни полициклични ароматични угљоводоници 
(PAH) који имају доказана канцерогена својства. С обзиром на карактеристике 
анализиране локације, по овом параметру се може извршити рангирање на основу 
елементарне тврдње, да ако се негативне последице појаве, повољнија је увек она 
локација која се налази даље од насељеног места. Локација планираног Пројекта, 
налази се у обухвату Просторног плана општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, 
бр. 7/12 и 27/18), у границама грађевинског земљишта ван граница грађевинског 
подручја насеља, у оквиру планиране радне површине – локација 15. Увидом у План 
детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у КО Инђија („Сл. лист општине 
Инђија“, бр. 16/13 и 31/19), утврђено је да се парцела бр. 7949 КО Инђија налази у зони 
рада. Зоне становања су на безбедној удаљености од локације планиране соларне 
електране. 

С обзиром на чињеницу да је овај утицај ограничен само на трајање грађевинско-
машинских радова, може се констатовати да се не очекују емисије у ваздух које ће 
имати значајан негативан утицај на квалитет ваздуха и животну средину шире 
просторне целине. Количина загађујућих материја опада са удаљењем од извора 
емисије, па се краткотрајни негативни утицај може очекивати само на простору 
градилишта и најближој околини. У случају форсираног рада наведени утицаји могу 
краткотрајно, у најнеповољнијим метеоролошким условима, довести до локалног 
прекорачења граничних вредности емисија у ваздух.  

До утицаја на земљиште, може доћи услед ископавања земљишта за изградњу 
темеља за конструкцију ФН модула и копања канала (ровова) за полагање подземних 
каблова. Местимично се може појавити и потреба за нивелисањем терена 
(изравнавање уздигнућа и удубљења на локацији) што исто тако захтева ископавање 
и/или насипање терена. Осим тога, већ и само кретање тешке грађевинске и остале 
механизације током извођења радова доводи до збијања тла. Могућност негативног 
утицаја на тло постоји и услед радова на уклањању вегетације те привременог 
одлагања отпадног материјала на подручју извођења радова.  

С обзиром на то да технологија постављања ФН модула и пратеће опреме не захтева 
дубоке ископе, једино ће се код ископа темеља за изградњу трафостанице и 
евентуалних изравнавања локалних уздигнућа појавити вишак земљишта који мора 
бити евакуисан са локације према условима надлежног комуналног предузећа, односно 
оператера који поседује Дозволу за управљање отпадом. 

У току реализације планираног Пројекта, припреме, уређивања локације и изградње, у 
случају хазардног просипања или случајног процуривања нафтних деривата и осталих 
флуида из ангажоване грађевинске и друге механизације може доћи до потенцијалног 
загађивања земљишта и подземних вода. У случају таквог акцидента, обавезна је 
хитна интервенција и поступање на санацији терена. Тако настали отпад има 
карактеристике опасног отпада, захтева хитно обустављање радова и санацију терена 
захваћеног загађењем. Са тако насталим отпадом поступати у складу са Правилником 
о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр. 
92/10 и 77/21). Важна чињеница је и то да, уколико до акцидента дође, количина 
испуштених нафтних деривата је мала (максимално запремина једног резервоара) тако 
да ће потенцијалне последице бити мале и локалног карактера. На квалитет 
површинских и подземних вода и земљишта може утицати неконтролисано испуштање 
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отпадних вода и неадекватно управљање насталим отпадом у току реализације 
Пројекта. Да би се спречио утицај грађевинских радова на квалитет површинских и 
подземних вода и земљишта обавезне су мере превенције, контроле, мере техничке 
заштите и управљања у границама градилишта, односно сав грађевински и други 
материјали, који могу контаминирати животну средину (разни изолациони материјали, 
битумени, прашкасти материјали) на градилишту складиштити у затвореним објектима 
са водонепропусном подлогом која се може чистити, поставити уређаје за евакуацију 
употребљених вода. Уколико дође до појаве цурења нафте или уља из механизације 
која се користи при изградњи, одмах реаговати и спречити цурење на земљиште и у 
воде.  

Бука је нужна последица извођења радова и привременог је карактера и то само док 
трају радови. Грађевинске машине и камиони који ће бити ангажовани при изградњи 
комплекса соларне електране, представљају изворе буке која може достизати од 85 
dB(А) до 90 dB(А), зависно од типа машине, степена оптерећења, техничке 
исправности и начина руковања. Овакав ниво буке неповољно делује на окружење, 
мада су сви рецептори на довољној удаљености, а трајање буке ће бити временски 
ограничено. 

Табела бр. 9: Ниво буке коју стварају грађевинске машине 

Извор буке Максимални ниво буке dB (A) 

Бушење земље бургијама 94 (3 m) 

Ровокопач  87 -99 (10 m) 

Ровокопач лер гас 74 (10 m) 

Миксер за бетон 77 -85 (3 m) 

Моторна тестера 89 -95 (3 m) 

Кружна тестера за бетон 91 (10 m) 

Компресор  91 (10 m) 

Утоверивач  79 -93 (15 m) 

Ударни чекић са покретном руком 100 (1 m) 

Ниво буке опада са квадратом растојања, земљиште апсорбује, а вегетација и 
абсорбује и рефлектује звучне таласе, тако да повећани ниво буке не би требало 
очекивати на удаљености већој од 50 m од места извођења радова.  

Према доступној литератури, механизација која се користи при изградњи (багери, 
грејдери, камиони) развија буку од преко 85 dB(А). Имајући у виду настанак буке 
ослобођене горе наведеним изворима, можемо констатовати да ће бука настала 
извођењем радова најчешће потицати из мањег броја извора, као и да ће бити 
ограниченог трајања и променљивих звучних карактеристика, што ће бити у складу са 
фазом и начином изградње, као и примењеном механизацијом. За емисију буке од 
извођења радова је битно да је временски условљена, у складу са планираним радним 
временом градилишта. То значи да се повећани ниво буке из овог извора бити 
присутан само у предвиђено радно време, током преподневних и поподневних часова. 
У вечерњим и ноћним сатима, када је на снази прекид радова на градилишту, ниво 
буке неће прелазити уобичајене нивое буке који владају на предметној локацији. Због 
удаљености објеката и зона становања виских густина насељености од зоне извођења 
радова на локацији планираног Пројекта не очекују се значајни утицаји, нити повишене 
вредности нивоа буке у фази реализације планираног Пројекта. 

Генерисање отпада и отпадних материјала у току извођења радова, је обавезна 
пратећа појава, па је стога потребно поступати у складу са планом мера за безбедно 
привремено одлагање на опремљеној, обезбеђеној и обележеној микролокацији 
градилишта, са планом за евакуацију са локације, у складу са условима надлежног 
органа и надлежног комуналног предузећа.  

Присуство механизације, грађевинског отпада и неуређеност локације, у фази 
реализације, представља визуелну деградације простора.   
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Планирани обим, трајање радова и обим ангажоване механизације, на локацији 
Пројекта намећу обавезу управљања животном средином, заштите биодиверзитета 
непосредног окружења, заштите од свих емисија у ваздух, воду и земљиште, 
управљање токова отпада на градилишту и поступања, у складу са прописаним 
мерама превенције, спречавања, ублажавања, заштите и праћења стања. Заштита 
животне средине у овој фази, спроводи се одговарајућом организацијом рада на 
градилишту, пажљивим руковањем механизацијом и пратећим уређајима, опремањем 
градилишта пратећим садржајима за управљање свим категоријама отпада и 
контролом, односно еколошким надзором. 

С обзиром на планирани обим и трајање радова, број средстава рада, наведени 
негативни утицаји неће изазивати значајне и трајне последице по животну средину. 
Сви негативни утицаји у фази припремних и радова на грађењу престају по завршетку 
радова без вероватноће понављања. 

6.2. Могући штетни утицаји на животну средину за време редовног рада 
комплекса соларне електране  

Сагледавајући основне карактеристике планираног Пројекта: Изградња комплекса 
соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО 
Инђија, општина Инђија и његову намену, могу се очекивати утицаји на животну 
средину, пре свега у случају не предвиђених ситуација и акцидената у току и за време 
редовног рада и обављања процеса производње електричне енергије. 

У току редовног рада соларне електране долази до генерисања различитих врста и 
категорија отпада на локацији и емисије зрачења.  

Отпад који се очекује на локацији комплекса обухвата: комунални отпад, рециклабилни 
отпад (пластика, картон, папир, ПЕТ фолије, метал, стакло и амбалажа и остали 
неопасан рециклабилан отпад) и опасан отпад (отпад настао при замени и одржавању 
делова опреме и опасан отпад који представља исцурело трансформаторско уље 
третирано адекватним адсорбенсима). 

У току редовног рада планираног Пројекта настоји се да сви негативни утицаји на 
животну средину буду превенирани, спречени, ублажени и минимизирани. Просторно, 
локација соларне електране ће бити оптимално организована, уређена и опремљена 
пратећим садржајима у функцији заштите животне средине, односно планиране су и 
пројектоване све мере заштите, према важећим нормама и стандардима. 

6.2.1.  Емисије у ваздух и аерозагађивање 

У току редовног рада соларне електране, емисије у ваздух ће се јављати само током 
одвијања саобраћаја. Сагоревањем фосилних горива у дизел моторима, у ваздух се 
емитују гасови са ефектом стаклене баште, укључујући угљен диоксид (CO2), метан 
(CH4), азот-субоксид (N2O), угљен моноксид (CO), оксиде азота (NOx), испарљива 
органска једињења (NMVOCs) и сумпор-диоксид (SO2). Концентрације наведених 
загађујућих материја и укупна емисија, зависи од ефикасности мотора, квалитета 
горива и постојања система и техничких решења за редукцију емисије. У случају високо 
ефикасних дизел мотора емисија CO2, CO и угљоводоника је минимална, док емисија 
NOx остаје на високом нивоу. Анализе производа сагоревања мотора са унутрашњим 
сагоревањем, указале су да постоји неколико стотина једињења органске и неорганске 
природе који настају током овог процеса. Сва ова једињења нису екотоксиколошки 
значајна. Тако се за потребе процене аерозагађења прати неколико показатеља: 
угљенмоноксид (СО), азотни оксиди (NО, NО2), оксиди сумпора (SО2), угљоводоници 
(CxHy), олово (тертаетилолово или Pb и даље присутно у атмосфери, иако се не додаје 
бензину у нашој земљи од 2010. године) и честице чађи (CC).  

На основу процене очекиваних саобраћаних активности не очекују се неконтролисани и 
изразито значајни утицаји (појединачни и кумулативни) на квалитет ваздуха. 
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6.2.2.  Потенцијално загађивање воде и земљишта  

У току редовног рада соларне електране не долази до генерисања отпадних вода, тако 
да не долази до негативних утицаја на загађивање земљишта, површинских и 
подземних вода. 

Утицај на земљиште првенствено се огледа у заузећу простора/земљишта за потребе 
рада соларне електране. При томе, губитак производне функције земљишта на 
заузетој површини углавном није трајног карактера, будући да су платои са ФН 
модулима монтажни, а процењени радни век соларне електране је око 30 година. На 
тај начин могуће је након истека радног века соларне електране исту демонтирати, а 
заузетој површини земљишта вратити његову производну функцију. Трајни губитак 
земљишта биће само на местима где се планира трафостаница. За смештај 
трансформатора и нисконапонске опреме планира се изградња 6 ЛТС димензија 2,45 x 
3 m и једна ЛТС у склопу разводног постројења. Димензије објекта и распоред отвора 
су условљени неопходним простором за смештај и функционисање електроопреме. 

До утицаја на земљиште може доћи приликом акцидентних ситуација (пожар у 
постројењу или цурење горива или уља током редовних радова на одржавању 
постројења).  

На земљиште, као медијум животне средине, необновљиви (тешко обновљиви) 
природни ресурс и подземне воде, може утицати и генерисање чврстог отпада и 
отпадних материјa, које настају услед редовног рада соларне електране. Сав отпад 
који ће се генерисати у оквиру комплекса соларне електране, биће привремено 
ускладиштен на локацији.  

Како је силицијум најважнији полупроводник који се користи за израду соларних ћелија, 
у случају физичког уништења ФН модула може доћи до његове инфилтрације у 
земљиште и загађења. Иако је вероватноћа јављања таквих акцидената врло мала, 
треба обратити посебну пажњу на строго придржавање свих мера које су прописане 
овом Студијом, како не би дошло до акцидентних ситуација, а тиме до потенцијалног 
негативног утицаја на земљиште. 

Поступање са свим врстама и категоријама отпада које ће се генерисати на локацији 
прописано је у Студији, Поглавље 3.7. 

6.2.3. Бука и вибрације као фактор угрожавања животне средине 

У току редовног рада предметног постројења, не очекује се емисија буке, будући да 
фотонапонске соларне електране у току свог рада не стварају буку.  

Са аспекта квалитета животне средине и потенцијалног угрожавања буком и 
вибрацијама, планирани Пројекат је еколошки прихватљив. 

6.2.4. Топлотно, јонизујуће, нејонизујуће и светлосно зрачење 

Емисија топлоте – у току редовног рада постројења или обављања активности не 
очекују се емисије топлоте у животну средину. 

Коришћење соларне енергије има мали утицај на животну средину у поређењу са 
много озбиљнијим ефектима конвенционалне производње електричне енергије који 
утичу на климатске промене и ремете природну равнотежу.  

Емисије зрачења – познато је да у околини сваког проводника кроз који тече 
наизменична струја постоји електромагнетно поље. Интензитет електромагнетног 
поља опада са квадратом растојања од проводника. На већим удаљеностима ефекат 
нејонизујућег зрачења које потиче од таквог поља постаје безначајан. Изградњом 
предметне соларне фотонапонске електране доће до повећања нивоа 
електромагнетног зрачења, у односу на ниво пре изградње исте. Електромагнетно 
зрачење, односно поље ће у највећој мери емитовати инвертори и трансформатори, а 
затим и електро-опрема у разводним ормарима и други командно-управљачки уређаји 
и водови (само приликом протицања струје). Ради се о електромагнетном пољу, 



59 

 

 

Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат: 
Изградња комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, 
снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија 

 

„Toyo Tire Serbia“ d.o.o. 

 

фреквенције 50 Hz. Ниво електромагнетног поља је низак и локалног је карактера (не 
простире се ван граница предметног постројења). Електромагнетско поље о коме је 
овде реч, је поље које спада у нејонизирајућа поља, то значи да његова енергија у 
примарном акту инциденције није довољна да изазове јонизацију молекула у 
биолошком ткиву. 

Емисија светлости – светлосни ефекат код електране је незнатан и соларна 
електрана нема никакав утицај на ваздушни саобраћај из разлога што су панели 
премазани антирефлекцијским слојем.  

6.2.5. Негативни утицаји редовног рада Пројекта на намену површина, 
насељеност, концентрацију и миграцију становништва, природна и културна 
добра и археолошка налазишта 

Локацију на којој се планира изградња комплекса соларне електране „Toyo Tire Taiyo 
power plant“, чини кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, укупне површине 637.455 
m2. Предметна катастарска парцела, налази се у обухвату Просторног плана општине 
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18), у границама грађевинског 
земљишта ван граница грађевинског подручја насеља, у оквиру планиране радне 
површине – локација 15. За утврђивање правила уређења и грађења за простор 
локације 15, урађен је План детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у КО 
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 16/13), као и Измене и допуне плана детаљне 
регулације – дела локације 15 у КО Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 31/19). 
Предметна парцела се налази у делу који је обухваћен Изменама и допунама плана 
детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у КО Инђија. Увидом у План 
детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у КО Инђија („Сл. лист општине 
Инђија“, бр. 16/13 и 31/19), утврђено је да се парцела бр. 7949 КО Инђија налази у зони 
рада, тако да намена земљишта одговара планираној делатности која ће се обављати 
у оквиру планираног комплекса соларне електране. Редован рад Пројекта нема 
конфликтних и негативних утицаја на намену површина у непосредном и ширем 
окружењу, намене су плански дефинисане. 

Узимајући у обзир карактеристике предметног Пројекта, карактеристике локације, 
удаљеност локације од најближих зона становања, непосредног и ширег окружења, 
може се закључити да редовни рад Пројекта не утиче негативно на здравље локалног 
становништва. Зоне становања су на безбедној удаљености од локације Пројекта. 

Редовни рад Пројекта не представља претњу по животну средину, квалитет живота и 
здравља становништва на локацији, непосредном и ширем окружењу, имајући у виду 
намену и капацитет, избор енергента, комуналну и осталу инфраструктурну 
опремљеност, као и управљање отпадом. 

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара Завода за заштиту 
природе Србије, као и на основу доступне просторно планске и друге документације, 
локација на којој се планира изградња комплекса соларне електране се не налази 
унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите. 

На основу података из релевантне планске документације, као и на основу друге 
доступне документације, на локацији Пројекта и у непосредном окружењу нема 
заштићених непокретних културних добара, као ни добара евидентираних за заштиту. 
Заштићени споменици културе и амбијенталне средине су на безбедној удаљености од 
предметне локације.  

Анализирајући утицаје редовног рада Пројекта на чиниоце животне средине, може се 
закључити да планирани Пројекат не представља извор загађивања, негативних 
утицаја и неугодности на локацији и окружењу, те је његова реализација и редовни рад 
еколошки прихватљив и одржив. 
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6.3. Негативни утицаји на климатске карактеристике  

6.3.1. Опште о климатским променама 

Промене климе, у ширем смислу, представљају последице сложених абиотичких и 
биотичких процеса и огледају се кроз статистички значајне промене климатских 
параметара током дужег временског периода. Али, оно што данас јавност подразумева 
под климатским променама јесу промене које настају као последице деловања човека 
у биосфери, што представља климатске промене у ужем смислу.  

Ефекат стаклене баште је природна појава (да не постоји, просечна температура на 
Земљиној површини била би испод тачке смрзавања воде) која омогућава живот на 
планети. Међутим, антропогене активности, пре свега сагоревање фосилних горива и 
смањивање површина под шумама, утицали су последњих деценија на то да се 
природни ефекат стаклене баште интензивира, што је довело до ефекта глобалног 
загревања. 

Оквирна Конвенција Уједињених нација о климатским променама (United Nations 
Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), у Члану 1. дефинише климатске 
промене као промене климе, директно или индиректно повезане са људским 
активностима, којима се мења састав атмосфере на глобалном нивоу и које се могу 
осмотрити у посматраном периоду независно од природних варијација климатских 
параметара. У циљу разумевања појава и промена, дефинисани су следећи основни 
појмови:  

 време представља локални, краткотрајни феномен, односно атмосферске 
услове на локалном нивоу током кратког временског периода; манифестације 
времена су киша, снег, облаци, ветрови, поплаве или олује;  

 клима представља глобални и дуготрајни феномен, односно дугорочни 
регионални и глобални просек температуре, влажности и падавина током 
годишњих доба, година или деценија;  

 глобално загревање се односи на тренд раста температуре на целој површини 
Земље, од почетка XX века, а пре свега од краја седамдесетих година, због 
повећања емисија од сагоревања фосилних горива изазваног индустријском 
револуцијом;  

 климатске промене обухватају трендове повећања температуре (глобално 
загревање), али и промене као што су пораст нивоа мора, губитак ледничке 
масе услед топљења леда, промене у периодима вегетације биљака, као и 
екстремне временске прилике, односно глобалне феномене до којих долази 
углавном услед сагоревања фосилних горива, што доводи до пораста ефекта 
гасова стаклене баште у атмосфери Земље; обилне кише и други екстремни 
временски услови постају све чешћи; када су у питању топлотни таласи и 
поплаве, научни докази су јасни: климатске промене изазване људским 
активностима повећавају учесталост и интензитет ових екстремних временских 
догађаја; то може довести до поплава и деградације квалитета воде, али и до 
смањења доступности водних ресурса у неким регионима. 

Последице климатских промена нису увек исте, разликују се за различите људе, 
различите су на различитим местима и различите су у различитим временским 
периодима. У зависности од тога разликују се и одговори на ризике. 

6.3.2. Политика одговора на измењене климатске услове 

Климатске промене, као последица природних циклуса и све интензивнијег 
антропогеног деловања, представљају ризик и могу битно утицати на здравље људи, 
екосистеме и биодиверзитет, локалну и глобалну економију, као и на укупне 
друштвене, политичке и културне обрасце. Утицаји климатских промена се не могу са 
сигурношћу предвидети, али истраживања показују да се екстремне временске 
прилике (суше, обилне падавине, поплаве) знатно чешће јављају последњих неколико 
деценија. Овакав утицај климатских промене бележи и Република Србија на основу 
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фреквенција и интензитет екстремних вредности климатских параметара који се 
редовно прате.  

Потреба за деловањем на климатске промене, утицаје на здравље људи и губитак 
биодиверзитета, односно биоразноликости, препозната је на глобалном, али и 
локалном нивоу. Да би се постигао напредак у сузбијању и прилагођавању климатским 
променама, односно зауставио губитак биолошке разноврсности и деградација 
екосистема, неопходно је у потпуности укључити ова питања у планове, програме и 
пројекте који се проводе на територији Републике Србије, јер је опште познато да 
климатске промене имају огромне економске последице. Губитак биодиверзитета је 
постао један од главних еколошких изазова. За већину утицаја климатских промена се 
сматра да имају негативне последице на биодиверзитета. Будући да су климатске 
промене и губитак биоразноликости, као и друга питања заштите животне средине са 
којима се суочавамо уско повезани, обавеза је да се користе сви доступни алати за 
решавање глобалних климатских претњи. Политика одговора на измењене климатске 
услове, односно на претње које доноси глобална промена климе обухвата: 

 ублажавање, које представља процес смањења емисија гасова стаклене баште 
који доприносе климатским променама; обухвата мере ублажавања (мере 
митигације), односно превентивне мере на спречавању емисија гасова са 
ефектом стаклене баште; 

 прилагођавање, односно мере адаптације и прилагођавања на настале 
последице које представљају процес (скуп иницијатива и мера) за смањење 
рањивости природних и створених система од стварних или очекиваних утицаја 
и учинака климатских промена, односно учење и прилагођавање како живети са 
последицама климатских промена, чије се последице већ примећују и осећају 
(температуре расту, образац падавина се мења, екстремни временски услови 
који резултирају опасностима као што су поплаве и суше). 

Мере ублажавања климатских промена (митигација) подразумевају смањење 
емитовања гасова са ефектом стаклене баште у атмосферу, смањењем броја и 
капацитета извора ових гасова. Циљ ублажавања је избегавање или смањење 
антропогених утицаја на климатски систем и стабилизација нивоа гасова са ефектом 
стаклене баште у временском року, довољном да се екосистемима омогући да се на 
природан начин прилагоде измењеним климатским условима. Кључне стратегије 
ублажавања климатских промена обухватају:  

 смањење интензитета емисија гасова са ефектом стаклене баште;  

 смањење енергетског интензитета унапређењем технолошке ефикасности;  

 унапређење ефикасности производње и коришћења ресурса;  

 унапређење ефикасности система и структура;  

 промену образаца потражње за енергијом.  

Ове стратегије се у највећој мери остварују у секторима енергетике, саобраћаја, 
индустрије, планирања, пројектовања и изградње насеља. 

Мере прилагођавања на климатске промене (адаптација), односно прилагођавање на 
измењене климатске услове подразумева предузимање акција и активности које су 
посебно дизајниране за смањење и минимизирање штетних последица изазваних 
променом климе. Адаптивне акције такође се могу дизајнирати како би се искористиле 
потенцијалне дугорочне могућности које долазе са климатским променама на 
локалном и регионалном нивоу. Успешна адаптација не значи да се негативни утицаји 
изазвани климатским променама неће догодити, већ да ће они бити мање озбиљни и 
штетни него у случају да мере прилагођавања нису предузете. Прилагођавање 
подразумева анализу и разумевање утицаја и ефеката на климу како би се предузеле 
суштинске акције и мере које повећавају отпорност на штетне ефекте времена и климе 
у заједници, односно искоришћавање дугорочних позитивних могућности које ће се 
догодити као резултат ових промена. Прилагођавање на измењене климатске услове 
заснива се на претпоставци да се одговарајуће мере предузимају пре него што се 
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појаве велики поремећаји у климатском систему (активности које се предузимају пре 
него што дође до утицаја – антиципативне активности) или одмах након њиховог 
настанка (активности које се предузимају непосредно након што дође до утицаја – 
реактивне активности) како би се антиципирала и минимизирала потенцијална слична 
штета у будућности. Адаптација на климатске промене може бити: 

 аутономна адаптација и обухвата: 

- прилагођавање које се спроводи спонтано, као део редовних постојећих 
процеса управљања;  

- прилагођавање на измењене климатске услове које не представља 
планирани одговор на утицаје климатских промена, већ је изазвано 
еколошким променама у природним системима, односно променама 
тржишних услова или благостања у друштвеним системима (спонтана 
адаптација); 

- мере које се тренутно имплементирају на основу постојећих знања и 
технологија као одговор на актуелне промене климе. 

 планска адаптација обухвата: 

- прилагођавање које се свесно и посебно планира у светлу ризика везаних за 
климатске услове; 

- резултат намерних политичких одлука које доносе јавне институције, а које 
се заснивају на свести да ће се услови променити или су се променили и да 
је потребна акција како би се смањили губици или остварила корист услед 
нових могућности; 

- мере којима се повећава адаптивни капацитет мобилизацијом институција 
како би се успоставили или ојачали услови повољни за ефикасно 
прилагођавање на промену климе и улагања у нове технологије и 
инфраструктуру. 

И аутономне и планске активности могу се унапред планирати. У већини случајева, 
планска адаптација ће имати мање дугорочне трошкове и знатно је ефикаснија од 
непланиране реакције на климатске промене. 

Прилагођавање на измењене климатске услове представља значајну допуну 
ублажавању утицаја климатских промена, не представља алтернативу ублажавању, 
већ комплементаран приступ, јер што је већа посвећеност ублажавању, то ће напори 
усмерени ка прилагођавању бити мањи и обратно. Прилагођавање и ублажавање 
представљају стратегије за борбу против штете настале услед климатских промена, 
али делују на различитим просторним и временским нивоима: 

 ублажавање је глобалнo и дугорочно, перманентно решење за антропогено 
изазване климатске промене; ограничено „дугорочном климатском инерцијом“, 
односно смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште данас довешће 
до смањеног пораста температуре па захваљујући томе и смањења штета у 
даљој будућности; 

 прилагођавање је локално, краткорочније и привремено, јер се мерама 
прилагођавања делује на спречавање тренутне или очекиване штете; ако се 
услови промене или битно разликују од онога што се првобитно очекивало и 
мере прилагођавања се морају мењати или усклађивати; мере прилагођавања 
на измењене климатске услове постају делотворне у смањењу штета одмах по 
предузимању. 

6.3.3. Постојећи и будући климатски ризици у Републици Србији  

На основу анализе осмотрених и очекиваних промена климе на националном нивоу 
(подаци из Другог Националног извештај Републике Србије према Оквирној Конвенцији 
Уједињених нација о промени климе) показују да је: 
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 у периоду од 1960 до 2012 године уочен је значајан пораст средњих, 
максималних и минималних дневних температура, а просечни тренд пораста 
температуре, по декади на годишњем нивоу, износио је 0,3°С;  

 пораст температуре у Србији је бржи од пораста средње годишње температуре 
на глобалном нивоу; осам од десет најтоплијих година уследило је после 2000 
године;  

 број ледених дана и дана са мразом се смањује, док се повећава број дана са 
тропским ноћима за месечне максималне вредности дневне минималне 
температуре и индекс топлих ноћи, уочен је значајан позитиван тренд на већем 
делу државне територије, а за индекс хладних ноћи значајан негативан тренд;  

 анализа климатских екстрема, такође показује да је у протеклим деценијама 
дошло до значајних промена у фреквенцији и интензитету екстремних догађаја, 
посебно оних екстремних догађаја који су последица високих температуре. 

 

Слика бр. 33: Промена падавина за периоде 2011–2040, 2041–2070 и 2071–2100 у поређењу са 
периодом 1961–1990; сценарио А1Б, на годишњем нивоу (АНН) и за четири сезоне. (Извор: 

Други извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији Уједињених нација о 
климатским променама. Детаљни подаци на: http://haos.ff.bg.ac.rs/climatedb-srb/dwf.html) 

Приказани сценарији указују на могућност благог повећања количина падавина на 
годишњем нивоу до половине овог века, након чега се до краја века очекује њихово 
значајно смањење. Такође, показано је да се очекује пораст температура од 3,8 до 4°C 
до краја века, у зависности од сценарија. Три су главна потенцијална утицаја 
климатских промена на водне ресурсе и везана су за расположивост вода, квалитет 
вода, интензитет и учесталост поплава и суша, односно: 

 повећање несташица воде;  

 повећање интензитета суше и ширење подручја која су погођена сушом;  

 продужено трајање малих вода у рекама;  

 смањење малих вода на речним деоницама без узводних акумулација;  

 директно и индиректно повећање проблема везаних за квалитет воде;  

 интензивирање ерозије, бујица и поплава на малим рекама;  

 пораст великих вода на великим рекама.  
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Проток воде у рекама Србије већ показује негативне трендове смањења (чак до 30%). 
Сценарији будућих климатских услова указују на даљи пад протока, посебно у периоду 
2071-2100 године. За подземне воде уочен је опадајући тренд расположивости. У 
будућности се може очекивати значајно опадање капацитета подземних вода. 
Најрањивија ће бити подручја на југоистоку, истоку, у централном и северном делу 
земље. 

Планирање и изградња на основу и према процени климатског ризика има за циљ 
помоћ државним органима, инвеститорима и планерима у интегрисању информација о 
утицајима климатских промена, могућих стратегија и мера прилагођавања на њих и 
критеријума за одабир инвестиционих решења који узимају у обзир климатске промене. 

Узимајући у обзир карактеристике предмета процене утицаја на животну средину, 
односно Пројекта: Изградња комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power 
plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, процена је да се 
све активности у оквиру комплекса морају прилагодити и усагласити условима 
климатских промена. 

Предност употребе соларних система је минималан утицај на животну средину за 
време њиховог рада. При раду не стварају буку и вибрације и не испуштају токсичне 
материје и честице. Употребом соларних система смањује се убрзан развој климатских 
промена и њихових последица. Може се очекивати да резерве необновљивих извора 
енергије ускоро буду исцрпљене, а већом применом соларних система се одлаже 
моменат у коме ће се то десити. Соларни системи могу представљати добар начин 
поновне употребе деградиране територије (на пример постављање панела у 
затвореним рудницима и депонијама). Осим тога, соларне електране могу остварити 
профит и бити конкурентне на тржишту енергије.  

УБЛАЖАВАЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА – Концентрација гасова са ефектом стаклене 
баште порасла је у последњих 250 година због веће употребе фосилних горива, 
модерне пољопривреде великих размера и промене начина коришћења земљишта. 
Тренутне концентрације угљен-диоксида и метана веће су него у било ком тренутку у 
последњих 650.000 година и за то је крив човек, а пре свега сектор енергетике. Иако су 
фосилна горива и даље доступна, опасност од глобалног загревања натерала је многе 
да истраже прелазак на алтернативне, обновљиве изворе енергије. Климатске 
промене узрокују смањење биодиверзитета, глобално загревање, топљење ледника и 
раст нивоа мора, као и екстремне временске непогоде. Употреба соларних система 
смањује производњу гасова са ефектом стаклене баште насталих због коришћења 
фосилних горива. Климатске промене су глобални политички и научни проблем. Због 
тога се тежи смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште и то пре свега кроз 
транзицију ка обновљивим изворима енергије. 

6.4. Негативни утицаји на животну средину у случају природних непогода 

На основу анализе просторно-положајних карактеристика локације, непосредног и 
ширег окружења, као и на основу доступних података из документације вишег реда, 
пројектне документације, услова ималаца јавних овлаћења који су анализирани на 
нивоу планског документа и техничке документације, закључено је да за анализирану 
зону нису карактеристичне разорне природне непогоде које би изазвале значајне 
негативне последице у простору и животној средини. 

За ово подручје нису карактеристични разорни ветрови. На основу досадашње 
сеизмичке активности и доступних података сеизмичких хазарда објављених од стране 
Републичког сеизмолошког завода (РЗС), локација Пројекта припада зони 6-7° MCS, 
што означава условну повољност са аспекта сеизмичности, односно у зони је са 
умереним условно повољним степеном угрожености земљотресом, са средњом 
вероватноћом појаве. 
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На основу изнетих чињеница, може се извести закључак да је мала вероватноћа 
јављања природних непогода на локацији и да су практично искључени негативни 
утицаји на животну средину са овог аспекта. 

6.5. Могући штетни утицаји на животну средину по престанку рада 
Пројекта 

За комплекс соларне електране дефинисани су сви релевантни параметри и мере 
заштите животне средине које обезбеђују спречавање и минимизирање евентуалних 
негативних утицаја на медијуме животне средине, за случај потенцијалног рушења 
објекта и демонтаже постављене опреме и уклањања насталог отпада.   

На уклањању објекта, опреме и пратеће инфраструктуре, потребно је урадити пројекат 
рушења (демонтаже), у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 (др.закон), 9/20 и 52/21). За 
поступак рушења и демонтаже, Носилац Пројекта (управљач) је у обавези да ангажује 
акредитовану (лиценцирану) фирму. Највећи утицај на животну средину могао би се 
очекивати при уклањању објекта, у случају акцидента. 

Предметни Пројекат може имати утицаја на животну средину и приликом „затварања” 
који су по обиму и врсти веома слични утицајима који се јављају и приликом саме 
реализације, односно изградње комплекса соларне електране и пратећих садржаја. 
Заправо, грађевински радови на демонтажи и уклањању објекта и инсталиране опреме 
могу бити главни узроци евентуалних утицаја који се односе на генерисање 
грађевинског отпада (неопасног и опасног), као и на повећан ниво буке услед рада 
ангажоване механизације. Грађевински отпад мора бити уклоњен са локације 
ангажовањем јавног комуналног предузећа, односно оператера који поседује дозволу 
за управљање отпадом, на локацију утврђену нормативним актима локалне 
самоуправе.  

Сви наведени утицаји су временски ограничени и по завршетку радова на демонтажи и 
уклањању објекта и пратећих садржаја, престају. Обавеза Носиоца Пројекта је да 
локацију уреди и доведе у стање у складу са, тада важећим планским документом и 
условима имаоца јавних овлашћења. 
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7.0. Процена утицаја на животну средину у случају 
удеса 

Удес (акцидент) је неочекивани, односно непредвиђени догађај који може угрозити 
становништво, запослене, животну средину или довести до материјалне штете. 
Процена ризика од акцидентних ситуација на локацији Пројекта може се извршити на 
основу идентификације потенцијалних хазарда и хазардних ситуација, процене 
вероватноће настанка и анализе последица удеса. 

Поред идентификације, за процену ризика је потребно извршити и анализу последица 
која има за циљ да предвиди обим могућих ефеката удеса, величину штете и обим 
одговора на удес. 

Прва фаза анализе повредивости је идентификација свих повредивих објеката на 
локацији и у његовом окружењу. Вулнерабилни објекти су сви на удес осетљиви и 
повредиви објекти и све оно што може бити под утицајем неконтролисаног ослобађања 
штетних материја (људи, материјална добра). 

7.1. Могућност појаве акцидентних ситуација 

Дефинисање и процена могућих удеса и удесних ситуација на локацији Пројекта је 
полаз у процени ризика за предметни Пројекат. Вероватноћа, као мерило могућности 
појаве случајног догађаја, одређује се на основу извршене анализе могућих удесних 
ситуација на локацији. 

Акцидентне ситуације које могу настати на локацији Пројекта, а могу се предвидети су: 

 процуривање нафтних деривата из ангажованих возила за време извођења 
радова, односно приликом довожења соларних панела на локацију и изливање 
уља из трансформатора; 

 пожар и 

 природне (елементарне) непогоде.  

Последице удеса могу бити: загађење земљишта, површинских и подземних вода, 
утицај на здравље локалног становништва и корисника простора. 

7.1.1. Процуривање нафтних деривата из доставних возила приликом монтаже и 
изливање уља из трансформатора 

Акцидентно просипање нафтних деривата (најчешће дизел, моторна и хидраулична 
уља) у случају веће или мање хаварије на транспортним возилима који ће на локацију 
довести соларне панеле, не сме угрозити животну средину. У случају просипања 
нафтних деривата у непосредној близини објекта, обавезно је извршити санацију 
терена. 

При просипању нафтних деривата потребно је одмах спровести следеће мере: 

- уколико је то технички изводљиво спречити даље исцуривање горива, односно 
уља,  

- спречити ширење изливених нафтних деривата постављањем физичких 
баријера или прављењем провизорног канала око мрље, 

- извршити посипање сорбентом (најпогоднији је песак, зеолит и слично), 
- извршити чишћење терена, односно сорбента и земљишта запрљаног нафтним 

дериватима. 

На локацији се неће вршити складиштење течних нафтних деривата тако да 
максималне количине које се на овај начин могу испустити одговарају запремини 
резервоара возила које се користи и на коме је дошло до хаварије. Обзиром да то нису 
значајне количине, акцидент овог типа, не може имати озбиљне последице на животну 
средину, поготово ако се узме у обзир локални карактер загађења, мала вероватноћа 
јављања и удаљеност од потенцијално вулнерабилних целина. 
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7.1.2. Пожар 

Као последица постојања напона унутар елемената соларне електране, главна 
опасност од појаве пожара је кратки спој изазван дотрајалошћу и лошим одржавањем 
инсталација, који за последицу може имати паљење горивих компоненти ФН панела, 
као и паљење инсталација и елемената конструкције објекта са којима та инсталација 
долази у додир, од ФН панела до ЕД мреже. 

У случају пожара, у простору соларне електране се као укупно пожарно оптерећење у 
односу на количину и врсту горивих материја оно може усвојити као 419 MJ/m2, класа 
опасности III – као за електро уређаје и постројења, што је у складу са СРПС У.Ј1.030 
ниско специфично пожарно оптерећење, Pi<1 GJ/m2. Обзиром на процес рада, 
елементе конструкције и материја које се по било ком основу могу срести у овом 
објекту, у складу са СРПС ЕН 2:2011 на оваквим објектима су могући пожари у класи 
„А“, пожари који обухватају чврсте материје, органске природе, при чијем горењу се 
нормално формира жар, као и пожари уз присуство електро инсталација и уређаја под 
напоном. 

Исто тако се према категорији технолошког процеса овај објекат може разврстати у 
категорију К4 – категорију технолошког процеса угрожености према пожару у коју 

спадају погони где се ради са чврстим материјама тачке палења преко 300°C. 

Из свега напред наведеног се може закључити да су пожари на ФН панелима 
идентични пожарима чврстих горивих материја, а да је главна опасност у случају 
пожара садржана у чињиници да панел може да настави да производи опасни напон 
чак иако су инвертори искључени и ако су систем и инсталације делимично или 
потпуно уништени. 

ФН панели се на подконструкције постављају у складу са подацима о сунчевом 
зрачењу на конкретној локацији, а угао постављања је изабран на основу статичког 
прорачуна потконструкције и климатских услова за локацију. 

Обзиром да постоји могућност појаве кратких спојева и електричног лука који могу 
утицати на паљење ФН панела, они су преко кровних носача од Аl или нерђајућег 
челика одвојени од кровног покривача. Наиме на кровну конструкцију се преко 
постојећег кровног покривача који је обично од негоривог или тешко горивог 
материјала, ослоњени на носаче подконструкције од Аl или нерђајућег челика који 
пролазе кроз кровни покривач, постављају ФH панели у раму од алуминијума, који су 
овако изведени одвојени од кровне конструкције и кровног покривача. 

Могућност ширења и пренос пожара на суседне просторе и објекте је на овај начин 
избегнута безбедним растојањем и преградом одговарајуће ватроотпорности, обзиром 
да се инсталације обично постављају са спољне стране, а ако морају да пролазе кроз 
кров у унутрашњост објекта на коме се налазе ФН панели, такви продори се додатно 
штите одговарајућом заптивном масом. 

Анализа ризика од пожара се у оваквим случајевима ради на основу зависности од 
могућег интензитета и трајања пожара, као и конструктивних карактеристика носивих 
елемената објекта и анализе пожарног ризика садржаја објекта, који се односи на 
опасности за људе и опрему. 

Мере превентивно техничке заштите у овим просторима се поред архитектонско-
грађевинских мера заштите које произилазе из пожарног ризика објекта, обзиром да се 
ради о објекту на отвореном простору, огледају у изведби спољне хидрантске мреже и 
постављању апарата за гашење почених пожара према типу и величини. 

У односу на положај ФН панела (кров објекта-отворени простор), чињеницама да су ФН 
панели од крова одвојени негоривим челичним носачима и да на ФН панелима постоји 
стална опасност од струјног удара услед појаве напона електричне енергије коју 
панели производе, унутрашња хидрантска мрежа за гашење пожара се на оваквим 
објектима не предвиђа. 
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Обзиром на елементе конструкције, процес рада и и материја које се по било ком 
основу могу срести у овим објектима, углавном су могући пожари у класи „А“, пожари 
који обухватају чврсте материје, органске природе, при чијем горењу се нормално 
формира жар, као и пожари уз присуство електро инсталација и уређаја под напоном 
те стим у вези као мобилну опрему треба планирати и одговарајуће апарате за гашење 
почетних пожара.  

Одабир мобилне опреме за гашење пожара се врши на основу следећих критеријума: 
процене угрожености од пожара, намене објекта и појединих простора у објекту, 
присуства горивих материја и њихово складиштење, транспорт и манипулација, 
пожарно оптерећење и површина објекта и просторија, могуће класе пожара и осталих 
критеријума (место уградње и слично). 

Из наведених разлога посебна пажња се мора посветити противпожарној заштити, 
избору и размештају средстава за гашење пожара. Нослиац Пројекта је у обавези да 
планира и примени опште и посебне мере заштите од пожара у току пројектовања и 
извођења радова за изградњу предметног објекта у складу са одредбама Закона о 
заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, бр. 20/15 и бр. 87/18 - др.закони) и 
правилницима који ближе регулишу изградњу објеката. За гашење могућих пожара ће 
се користити раније уграђена опрема за потребе објекаа на коме се постављају ФН 
панели, евентуално допуњена опремом која ће штитити новоуграђена 
електроенергетска постројења унутар и око објекта. 

Приступне саобраћајнице морају да поседују карактеристике које задовољавају све 
захтеве из Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и 
уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95). 

7.1.3. Елементарне непогоде 

Природне непогоде (сеизмички утицаји, гром, екстремни град) могу представљати 
потенцијални акцидент. Још у првобитној реализацији објекта у фази израде техничке 
документације при пројектовању објекта, узети су у обзир степен сеизмичког 
оптерећења за предметну зону. Такође, приликом израде пројектне документације за 
изградњу ФН соларне електране о свему се водило рачуна и поступало у складу са 
законском регулативом. 

Објекат соларне електране спада у категорију објеката који као последицу директног 
удара грома могу имати оштећења на месту удара или на путу струја атмосферског 
пражњења. С тим у вези се у складу са ПТН за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења и захтева у складу са стандардом СРПС ЕН 62305-1:2013 – Заштита од 
атмосферског пражњења – Део 1: Општи принципи (раније СРПС ИЕЦ 1024-1), као за 
електроенергетска постројења, без прорачуна примењује I ниво заштите. 

Поштовањем прописаних законских одредби, стандарда и норми, обзиром на 
процењену малу вероватноћу настанка акцидента и процењени мали импакт на 
животну средину, предметни Пројекат је еколошки прихватљив и одржив. 
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8.0. Опис мера заштите животне средине  

У циљу спречавања свих значајних негативних утицаја и последица по животну 
средину, живот и здравље локалног становништва и свих корисника простора, 
природних ресурса, природних и културних вредности амбијенталне целине, 
спречавања еколошких конфликата у простору, кумулативних и синергијских 
негативних дејства током реализације, редовног рада, за случај акцидента или трајног 
престанка рада планираног Пројекта, Студијом се прописују мере превенције, 
отклањања, спречавања, минимизирања и свођења у законске оквире и еколошку 
прихватљивост, свих значајних негативних утицаја на животну и друштвену средину.  

Мере заштите животне средине обухватају техничке мере и решења, односно 
огранизационе мере и услове ималаца јавних овлашћња, којим се дефинише 
поступање при контроли, одржавању и превенцији значајних негативних утицаја и 
последица по становништво и животну средину. Техничке и организационе мере за 
сречавање, ублажавање и минимизирање потенцијалних загађења животне средине, 
односно спречавање негативних утицаја на здравље људи и квалитет животне средине 
у окружењу, у току изградње, за време редовног рада комплекса соларне електране, у 
случају удесног загађења, односно за случај престанка рада Пројекта.  

На основу пројектне документације, услова ималаца јавних овлашћења, на основу 
процењених карактеристика животне средине предметне зоне, утврђени су 
потенцијално значајни утицаји, дефинисани угрожени медијуми животне средине и 
прописане мере.  

Након исходовања сагласности на Студију о процени утицаја од стране надлежног 
органа, мере прописане Студијом постају обавезујуће при изради пројекта за извођење 
и за Носиоца Пројекта. Свака мера заштите животне средине мора бити у складу са 
важећом законском регулативом Републике Србије.  

Мере превенције, мере за смањивање или спречавање штетних утицаја и мере 
заштите морају се планирати и проводити у складу са законском регулативом у свим 
фазама реализације, редовног рада, за случај акцидента или престанка рада 
планираног Пројекта и то:   

 Мере заштите које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима, 
стандардима и роковима за њихово достизање;  

 Мере заштите у току изградње комплекса соларне електране, пратећих 
садржаја и инфраструктуре;   

 Мере заштите у току редовног рада Пројекта;  

 Мере заштите у случају акцидента;  

 Мере заштите у случају престанка рада Пројекта. 

8.1. Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и 
стандардима и роковима за њихово спровођење 

Опште мере заштите животне средине подразумевају синтезу свих мера које се као 
стечене обавезе морају примењивати из важећих планских и урбанистичких 
докумената. Због рационалног управљања простором и животном средином, потребно 
је обезбедити поштовање законске регулативе у погледу граничних вредности 
појединих утицаја на животну средину. 

1. Носилац Пројекта је у обавези да, при изради техничке документације (Пројекта 
за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење) и при редовном раду испоштује 
и спроведе мере, које се директно односе на заштиту животне средине или су у 
индиректној вези са заштитом животне средине, прописане следећим законима 
и подзаконским прописима: 
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 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 
(др. закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др. закон)); 

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

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука 
УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 (др.закон), 9/20 и 52/21); 

 Закон о климатским променама („Сл. гласник РС”, бр. 26/21); 

 Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 
(др. закон)); 

 Закон о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 145/14, 95/18 (др. закон) и 40/21); 

 Закон о коришћењу обновљивих извора енергије („Сл. гласник РС”, бр. 40/21); 

 Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Сл. 
гласник РС”, бр. 40/21); 

 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 95/18 
(др. закон)); 

 Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16 , 
95/18 (др. закон) и 71/21); 

 Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21 (др.закон)); 

 Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 96/21); 

 Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/15); 

 Закон о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 (др. закон), 99/11 
(др. закон), 6/20 и 35/21); 

 Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18-3 (др. 
закон), 87/18-41 и 87/18-50 (др. закон)); 

 Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08); 

 Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС”, бр.102/10); 

 Уредба о режимима заштите („Сл. гласник РС”, бр.31/12); 

 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средину („Сл. гласник РС” бр. 75/10); 

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

 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 приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/14);  

 Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у 
земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 30/18 и 64/19); 

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник 
РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21);  

 Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и 
ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне 
материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и 
електронских производа („Сл. гласник РС“, бр. 99/10); 

 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 
(„Сл. гласник РС“, 92/10 и 77/21); 

 Правилник o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну 
употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Сл. гласник РС”, 
бр. 45/18); 

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/50369
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 Правилник о листи мера превенције стварања отпада („Сл. гласник РС”, бр. 
7/19); 

 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/10);  

 Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 
попуњавање („Сл.гласник РС”, бр. 114/13); 

 Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу 
претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за 
њихово попуњавање („Сл.гласник РС”, бр. 17/17); 

 Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 
упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 7/20 и 79/21); 

 Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 
72/10); 

 Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу 
буке („Сл. гласник РС”, бр. 72/10);  

 Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за 
гашење пожара („Сл. гласник РС”, бр. 3/18); 

 Директива о измени директиве о отпаду  - Directive (EU) 2018/851 of the 
European Parliament and of the Council of of 30 May 2018 amending Directive 
2008/98/EC on waste (Text with EEA relevance) - (Директива Европског 
парламента и Већа од 30. Maja 2018. о измени директиве (2008/98/ЕЦ) о 
отпаду (2018/851/ЕУ); 

 Директиве о отпадној електричној и електронској опреми, (WEEE директива 
2002/19/EC) - Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 
4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE). 

2. Све активности на локацији, припремни и земљани радови, изградња комплекса 
соларне електране, морају бити у складу са техничком документацијом, 
условима ималаца јавних овлашћења, Решењем о грађевинској дозволи и 
Потврди о пријави радова, а у складу са техничким и технолошким мерама, 
важећим прописима, нормативима и стандардима за планирану класу и 
категорију објекта и пратећих садржаја.  

3. Извођење радова на изградњи комплекса соларне електране, поверити 
извођачу радова са захтеваном лиценцом, у складу са Законом о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и 24/11 и 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19 (др. закон), 9/20 и 52/21).  

4. Неопходно је да за реализацију предметног Пројекта буду коришћене најбоље 
доступне технике пројектовања, изградње, одржавања и коришћена најбоља 
пракса за очување животне средине. 

5. На основу члана 109. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС”, број 71/94, 
52/11 (др.закон), 99/11 (др.закон), 6/20 (др.закон) и 35/21(др.закон)), обавеза 
Носиоца Пројекта, односно извођача радова је да, уколико наиђе на 
археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах прекине радове и 
обавести надлежни Завод и да предузме мере да се налаз не оштети, не 
уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 

6. Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали) 
која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да 
пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска и 
предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе. 

7. Носилац Пројекта је у обавези да управља отпадом у скаду са одредбама 
Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 
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(др.закон)), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гласник РС” бр. 36/09 
и 95/18), Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног 
отпада („Сл.гласник РС” бр.92/10 и 77/21), Правилник о категоријама, 
испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник РС” бр.56/10 и 93/19), 
Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 
упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 7/20) и Правилника о 
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада 
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник 
РС” бр. 98/10).  

8. Управљање и поступање са опасним отпадом врши се у складу Правилником о 
начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник 
РС”, бр. 92/10 и 77/21), до предаје овлашћеним оператерима који поседују 
дозволу за управљање опасним отпадом, уз обавезно попуњавање документа о 
кретању опасног отпада. 

9. Носилац Пројекта је у обавези да попуњава Документа о кретању опасног 
отпада, у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног 
отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и 
упутству за њихово попуњавање („Сл.гласник РС”, бр. 17/17). 

10. За сваки генерисани отпад потребно је склопити уговор са оператером који 
поседује дозволу за управљање предметним отпадом, који ће исти преузети на 
даљи третман или коначно одлагање. 

11. Посебну пажњу посветити управљању соларним панелима, који се одлажу 
након замене. Како је силицијум најважнији полупроводник који се користи за 
израду соларних ћелија, у случају физичког уништења ФН модула може доћи до 
његове инфилтрације у земљиште и загађења. 

12. Одржавање соларне електране треба проводити према препорученим и 
гаранцијским условима произвођача опреме како би се постигла планирана 
производња и гаранцијски радни век Пројекта. 

8.2. Мере које ће се предузети у случају удеса 

8.2.1. Мере превенције удесних ситуација 

13. У поступку припреме, а пре почетка извођења радова на локацији, потребно је 
да извођач радова обезбеди потребан простор за складиштење материјала који 
се користи при извођењу радова. Према дефинисаној динамици извођења 
радова. одредити место за одлагање вишка материјала, за привремено 
одлагање грађевинског материјала и грађевинског отпада и обезбеди 
ангажовање исправне механизације и средстава рада, а градилиште 
обезбедити сагласно условима надлежног органа. 

14. Током припрема терена и грађења спречити изливање течности и других 
материјала (нафтни деривати, уља, хемикалије, бетон) или растресање и 
депоновање отпада и отпадних материјала. 

15. Извођач радова је дужан да ангажује исправну механизацију при извођењу 
радова на изградњи комплекса соларне електране. 

16. Послове одржавања грађевинских машина и допуне горива, строго је 
забрањено обављати у зони извођења радова (на градилишту), а у случају да је 
то неопходно, користити заштитне посуде.  

17. У случају акцидента, истицања течности и других материјала (нафтни деривати, 
уља, хемикалије) на слободну површину (тло, плато, саобраћајница) прво 
предузети све мере да се спречи даље истицање, а потом посути место песком, 
зеолитом или другим сорбентом. Контаминирани сорбент, који има 
карактеристике опасног отпада, одложити у посебне водонепропусне судове са 
поклопцем и обезбедити његово преузимање преко овлашћеног оператера који 
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поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз документ о кретању 
опасног отпада. 

18. Опрема и инсталације морају се одржавати према упутствима, сагласно 
нормама, стандардима и законским прописима, а технолошка опрема се мора 
редовно одржавати према упутству произвођача. 

19. Потребно је обезбедити сталну контролу над функционисањем опреме и 
средстава за рад, редовну контролу исправности у одређеним временским 
интервалима, уз редовно годишње сервисирање и технички преглед у 
овлашћеним сервисима. 

20. Са простора комплекса уклонити сав запаљив материјал у циљу смањења 
последица евентуалног пожара у склопу превентивних мера заштите. 

21. У оквиру предметног комплекса није дозвољено  (забрањено је)  спаљивање 
отпадног и других горивих материјала. 

22. Организовати обуку лица са аспекта заштите у случају удеса: 

- адекватно реаговање и одговор на удес,  

- брзо опажање ситуације која се разликује од очекиване, 

- брзо алармирање надлежних и одговорних лица и служби која организују 
акцију ефикасног локализовања и санирања последица, што представља 
важан предуслов како за настанак, тако и за спречавање ширења удеса. 

23. Носилац Пројекта је у обавези да стриктно спроводи мере заштите од пожара и 
мера заштите и безбедности здравља на раду, у складу са важећом законском 
регулативом и условима надлежног органа противпожарне полиције. 

24. Приступне путеве до објекта обезбедити и извести у складу са Правилником о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. лист 
СРЈ“, бр. 8/95). 

25. Приступни пут за ватрогасна возила мора бити увек слободан и на њему није 
дозвољено паркирање и заустављање других возила, нити постављање било 
којих других препрека које ометају ватрогасну интервенцију. 

26. Ватрогасна опрема мора бити увек у приправности за дејство. Обавезан је 
дневни визуелни преглед опреме и редовна контрола, у складу са Законом о 
заштити од пожара  („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 (др. 
закон)). 

27. Противпожарне апарате и хидрантску мрежу потребно је испитивати и вршити 
сервисирање сваких шест месеци, од стране овлашћене установе или сервиса и 
о томе водити евиденцију. 

28. Опште мере из области заштите од пожара: 

- Урадити Упутство о начину понашања запослених у случају пожара/удеса. 

- Пут за евакуацију унутар објеката мора да буде раван, увек слободан и 
незакрчен и прописно означен бојама на поду; 

- У објекту морају постојати увек исправни уређаји и прописан број 
ватрогасних апарата и других средстава за гашење пожара, са видно 
означеним местом њиховог држања и слободним приступом до њих; 

- Обавезно је уклонити све запреке које би представљале сметњу за 
ефикасно гашење евентуалних пожара; 

- Простор испред свих главних разводних ормана мора увек бити чист како 
би у случају пожара главни прекидач за искључење напона био доступан. 
ГРО мора бити стално закључан, а кључ од ормана на посебно означеном 
месту; 
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- Прилази ПП апаратима, хидрантима и електричним разводним орманима 
морају увек бити слободни, најмање у размаку од 50 cm; 

- У свим просторијама где се држе лако запаљиве материје или се оне 
употребљавају при раду, најстроже је забрањено пушење, неовлашћен 
приступ отвореном ватром и држање и смештај материјала који је склон 
самозапаљењу или подржава горење (оксидациона средства); 

- Табле обавештења, упозорења и забране одређених активности морају 
бити истакнуте на видним местима. 

8.2.2. Мере одговора на удес 

29. За случај удесног изливања или просипања отпадног уља или нафтних 
деривата на локацији, обавеза Носиоца Пројекта је спречити даље истицање 
или просипање, место удеса посути зеолитом, песком или другим сорбентом; 
тако настао отпад одложити у посебне судове и даље збринути преко 
овлашћеног оператера који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, 
уз обавезну евиденцију и документ о кретању опасног отпада. 

30. Коначно одлагање и чување загађеног сорбента уз контролу и надзор или 
уступање овлашћеном оператеру који поседује дозволу за управљање опасним 
отпадом, уз евиденцију и документ о кретању опасног отпада на даљу обраду 
према Правилнику о начину складиштења, паковања и обележавање опасног 
отпада („Сл. гласник РС” бр. 92/10) . 

31. У случају пожара приступити гашењу противпожарним средствима на локацији. 

32. Уколико је могуће из угрожене зоне уклонити сав гориви материјал.  

33. У случају да пожар није локализован и угашен у зачетку, о томе одмах 
обавестити службу противпожарне заштите.  

34. Извршити процену количине материјала који је у пожару био захваћен као и 
његове карактеристике. 

35. Прикупити пепео, прашину, чађ, наталожену на локацији у циљу спречавања 
разношења ветром или спирања атмосфералијама. 

36. Обавестити јавност и надлежне органе и институције о насталом акциденту и 
евентуалним последицама. 

8.3. Планови и техничка решења заштите животне средине (рециклажа, 
третман и диспозиција отпадних материја, рекултивација, санација) 

37. Све активности на локацији морају бити у складу са пројектном документацијом, 
условима имаоца јавних овлашћења, решењу о грађевинској дозволи и потврди 
о пријави радова. 

38. Градилиште је потребно организовати на минималној површини потребној за 
његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити. 
Користити постојећу саобраћајну инфраструктуру за прилаз локацији, уз 
максимално вођење рачуна да не дође до угрожавања одвијања саобраћаја. 

39. Обавезно је планирање и спровoђење превентивних мера заштите земљишта и 
подземних вода од загађивања у току свих активности и извођења радова, за 
које се очекује да могу изазвати контаминацију и оштетити функције земљишта. 

40. Током изградње комплекса соларне електране, неопходно је дефинисати и 
обезбедити локације за привремено депоновање грађевинског материјала, 
опреме и другог материјала потребног за изградњу, чије је коришћење 
ограничено на време трајања радова. 
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41. Уколико се у току извођења предметних радова мора вршити одлагање 
материјала који може послужити као добро склониште за гмизавце, или друге 
животиње, максимално скратити време одлагања и обезбедити им несметан 
повратак у природу. Забрањено је њихово хватање и/или убијање. 

42. Забрањено је трајно одлагање комуналног и грађевинског отпада и свих других 
отпадних материјала на подручју парцеле. 

43. Обавеза извођача радова да управља грађевинским и осталим отпадом, који ће 
настати на локацијама у току реализације Пројекта (у фази припремних радова 
на локацији, фази изградње комплекса соларне електране):  

- вишак земље има употребну вредност и може се употребити за насипање 
терена, нивелацију, санирање и рекултивацију деградираних локација и 
терена и друге намене, у складу са локалном нормативом и према 
условима надлежног јавног комуналног предузећа;  

- грађевински шут, који настаје као последица грађевинских радова, мора 
бити евакуисан са локација, према условима надлежног комуналног 
предузећа, односно овлашћеног оператера који поседује дозволу за 
управљање отпадом, а у складу са Одлуком органа локалне самоуправе о 
утврђивању локације за одлагање грађевинског отпада; 

44. На градилишту, на локацији обавезно обезбедити сорбент (песак, зеолит или 
други сорбент) за случај удесног просипања или изливања штетних материја 
(нафте, нафтних деривата). Сорбент мора бити постављен на обележеном, 
видном и доступном месту на градилишту. 

45. Интерни саобраћај у комплексу градилишта (транспортна возила, грађевинска 
механизација) организовати тако да се минимизира вероватноћа саобраћајних и 
других незгода, рад у празном ходу, подизање прашине и стварање импулсне 
буке. 

46. Обавезно је квашење градилишта и транспортних путева у сувим данима, када 
се подиже прашина.  

47. Сви материјали који се користе при изградњи објеката и инфраструктуре за 
потребе предметног Пројекта морају бити стандардизовани и атестирани. 

48. Сви радови при постављању опреме и уређаја се морају извршити стручно 
према пројектној (техничкој) документацији. 

49. Мере безбедности запослених радника дужан је да предузме сам извођач у 
свему по важећим прописима. 

50. При извођењу радова на локацији обавезно је предузимање, примена и 
поштовање свих прописаних мера заштите од пожара, обезбеђивање 
одговарајућих средстава за гашење пожара, упознавање запослених са 
опасностима од пожара, мерама и употреби средстава и опреме за гашење 
пожара, поступцима у случају пожара, употреби средстава заштите на раду и 
безбедности здравља запослених као и локалног становништва. 

51. Инсталације и објекти морају се извести тако да у свему одговарају предметном 
Пројекту и условима произвођача опреме, као и у складу са важећим прописима 
и стандардима. Свако одступање од пројекта дозвољено је само уз претходну 
сагласност пројектанта, а све измене се морају унети у грађевински дневник. 

52. Након завршетка радова на изградњи комплекса соларне електране, обавезна 
је комплетна санација локације, одношење и правилно складиштење преосталог 
грађевинског материјала. Уколико је дошло до нарушавања околног простора 
извођењем радова, по њиховом извођењу, неопходно га је санирати.  

53. У циљу заштите од буке и визуелне заштите, непосредно уз границу комплекса, 
формирати компактни зелени заштитни појас. Уколико не постоје могућности за 
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формирање зеленог заштитног појаса могу се поставити и друге врсте звучних и 
визуелних баријера. 

54. Потребно је извршити уређење слободних површина на предметној локацији, 
формирањем зелених површина и засада средњег и високог аутохтоног зеленог 
растиња.  

55. За озелењавање односно рекултивацију површина деградираних радовима, 
користити искључиво аутохтоне врсте биљака. Коришћење алохтоних врста за 
озелењавање није дозвољено. 

56. Није дозвољено коришћење јаких светлосних извора (рекламни ротирајући 
рефлектори, ласери и слично) усмерених ка небу, ради заштите орнитофауне и 
хироптерофауне. 

57. Обезбедити одговарајући број контејнера/посуда за прикупљање и привремено 
складиштење отпада на начин којим се спречава његово расипање, у складу са 
прописима којима је уређено управљање отпадом. 

58. Забрањено је мешање различитих категорија опасних отпада или мешање 
опасног отпада са неопасним отпадом, као и разблаживање опасног отпада 
ради испуштања у животну средину. 

59. Комунални отпад, који ће настајати на локацији одлагати у контејнере са 
поклопцем. Евакуацију отпада са комплекса вршити на контролисан начин, 
према условима надлежног комуналног преузећа, што мора бити потврђено 
Уговором о пружању услуга. 

60. Обезбедити контејнере за сакупљање отпада који се може рециклирати (папир, 
картон, стакло, пластика). Сакупљени рециклабилни отпад предавати 
овлашћеним Оператерима, уз евиденцију и документ о кретању отпада. 

61. Пројектовати заштиту објекта и инсталација од атмосферског пражњења. 

62. Oбавеза Носиоца Пројекта је да све врсте и категорије отпада и отпадних 
материјала (комунални отпад, метални отпад, пластика, папир, каблови, 
електронски склопови и друго), у складу са Законом о управљању отпадом („Сл 
гласник РС“, бр.36/09, 88/2010, 14/16 и 95/18 (др.закон)) и подзаконским актима 
из ове области, сакупља, разврстатава и одлаже на за то предвиђену и 
обележену локацију у оквиру комплекса. 

63. Управљање и поступање са рециклабилним отпадом (оштећени соларни 
панели, папир, картон, ПЕТ амбалажа и остали неопасан рециклабилни отпад), 
који могу настати на локацији ФН соларне електране приликом монтаже или 
редовног одржавања, мора бити у складу са одредбама Правилника о 
категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/10) 
и Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 95/18 
(др. закон) и уступаће се заинтересованим оператерима који поседују дозволу 
за управљање отпадом на даљи третман, уз евиденцију и Документ о кретању 
отпада. 

64. Локација фотонапонских панела мора бити таква да не ствара рефлексију 
светлости према другим зградама у којима раде и бораве људи, важнијим 
инфраструктурним објектима (саобраћајнице, објекти посебне намене и слично) 
односно да рефлексија светлосног зрачења не ствара непожељне услове за 
околину. 

65. ФН панеле поставити са нагибом од 10 степени. Мали нагиб доприноси томе да 
гледано са околних улица и приступних путева постојање фотонапонских 
панела и придружених елемената фотонапонског система неће бити видљиво. 

66. Обавеза Носиоца Пројекта је да одржава сталну контролу комуналне хигијене 
целог комплекса. 
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8.4. Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних 
утицаја на животну средину 

67. Свака активност на локацији мора бити планирана и спроведена на начин којим 
проузрокује најмању могућу промену у животној средини - начело 
предострожности остварује се проценом утицаја на животну средину и 
коришћењем најбољих расположивих и доступних технологија, техника и 
опреме. 

68. Сервисирање средстава рада се мора поверити обученим лицима за ту врсту 
делатности. 

69. Одржавати чистоћу на локацији Пројекта, а отпад се не сме складиштити изван 
за то одређених и обележених места. 

70. Складиштење отпада вршити на стабилној и непропусној  подлози  са 
одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја. 

8.5. Мере у случају престанка рада Пројекта 

71. У случају престанка рада фотонапонске соларне електране, Носилац Пројекта 
је дужан да предметну локацију доведе у задовољавајуће стање, у складу са 
Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-
Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 (др. закон), 9/20 и 52/21) и Закону о 
заштити животне средине („Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 
72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)) и осталим 
секторским законима.  

72. Сви радови и активности на уклањању опреме, инсталација и средстава рада 
спровести на начин који неће изазвати загађивање животне средине, посебно 
земљишта, површинских и подземних вода, у складу са процедуром прописаном 
Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-
Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 (др. закон), 9/20 и 52/21); управљање 
отпадом, свих врста и категорија, мора бити у складу са Законом о управљању 
отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др. закон)) и 
подзаконским актима; санација, рекултивација/ремедијација загађених 
површина мора бити спроведена у складу са Законом о заштити животне 
средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон), 
43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)).  

73. У случају трајног престанка рада Носилац Пројекта је дужан да са локације 
безбедно и ефикасно уклони инсталирану опрему и уређаје, као и депонован 
материјал; да безбедно уклонити све отпадне материје са локације уз стриктно 
поступање у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник 
РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)), Правилника о начину 
складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр. 
92/10 и 77/21) и Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, 
складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или 
за добијање енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/10) преко овлашћеног оператера 
који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз евиденцију и 
Документ о кретању опасног отпада. 

74. У случају престанка рада Пројекта, Носилац Пројекта је дужан да предметну 
локацију доведе у задовољавајуће стање, сагласно законским прописима. 
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9.0. Праћење загађења животне средине - мониторинг 

Основни циљ мониторинг система је да се обезбеди, правовремено реаговање и 
упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, као и потпунији увид 
у стање основних чинилаца животне средине и утврђивање потреба за предузимањем 
додатних мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте загађења. 

У претходним поглављима извршена је студијска анализа могућих значајних утицаја и 
потенцијалних последица до којих може доћи при реализацији и редовном раду  
Пројекта на животну средину и становништво у окружењу. У циљу спречавања, 
отклањања, минимизирања и свођења у законске оквире свих значајних утицаја на 
животну средину и становништво, прописане су мере заштите животне средине 
изложене у Поглављу 8.0.  

Поред прописаних мера заштите животне средине, као механизам превенције и 
заштите је еколошки мониторинг, односно програм праћења утицаја на животну 
средину. Прописане мере еколошког мониторинга, Носилац Пројекта  мора спроводити 
уз поштовање важеће законске регулативе.  

Осим интерне контроле и мониторинга рада пројекта, за реализацију мониторинга биће 
задужене овлашћене – акредитоване лабораторије (институције, организације). 
Извештаји о резултатима мониторинга морају бити доступни и достављани надлежној 
еколошкој инспекцији. 

Програм праћења стања животне средине - мониторинг, дефинисан је као обавезан 
Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 36/09 (др. 
закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)). 

За соларну електрану у Инђији планиран је мониторинг следећих параметара на 
основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну средину: 

 праћење квалитета земљишта у зони трансформатора; 

 мониторинг електромагнетних зрачења у подручју обухвата соларне електране; 

 визуелни надзор панела у циљу праћења присуства дивљих животиња; 

 визуелни надзор и одржавање вегетације на локацији; 

 праћење токова отпада. 

9.1. Праћење квалитета земљишта у зони трансформатора 

Загађење земљишта може настати као последица неконтролисаног одбацивања 
отпада насталих приликом одвијања редовних активности, комуналног отпада из 
објекта, одбацивања амбалаже, одбацивања крпа од брисања, услед цурења трафо 
уља, услед неконтролисаног цурења уља из транспортних средстава.  

Анализу земљишта потребно радити сваке друге године у зони трансформатора, а у 
случају акцидентних ситуација или по налогу инспектора и чешће.  

У случају неконтролисаног цурења уља и хемикалија и услед неконтролисаног цурења 
уља из транспортних средстава, место на ком је дошло до контаминације одмах 
очистити на следеће начине:  

 Ако се излије на бетонску површину, покупити инертним апсорбенсом или неким 
другим упијајућим материјалом, те исти складиштити тако да не загађује 
околину до одвожења на рерафинацију или третирања на неки други начин, у 
договору са овлашћеним предузећем за збрињавање опасног отпада; 

 Ако се излије на земљу, контаминирану земљу ископати, спремити у затворен 
контејнер до одвожења на рерафинацију или третирања на неки други начин, у 
договору са овлашћеном институцијом за збрињавање опасног отпада. 
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9.2. Мониторинг електромагнетног зрачења 

Изградњом предметне соларне фотонапонске електране доће до повећања нивоа 
електромагнетног зрачења, у односу на ниво пре изградње исте. Електромагнетно 
зрачење, односно поље ће у највећој мери емитовати инвертори и трансформатори, а 
затим и електро-опрема у разводним ормарима и други командно-управљачки уређаји 
и водови (само приликом протицања струје). Ради се о електромагнетном пољу, 
фреквенције 50 Hz. Ниво електромагнетног поља је низак и локалног је карактера (не 
простире се ван граница предметног постројења). 

Ради откривања присуства, утврђивања опасности, обавештавања и предузимања 
мера заштите од нејонизујућих зрачења врши се систематско испитивање нивоа 
нејонизујућих зрачења у животној средини. 

Након изградње, односно постављања објекта који садржи извор нејонизујућег 
зрачења, а пре издавања дозволе за почетак рада или употребне дозволе врши се 
прво испитивање нивоа електромагнетног поља у околини извора. 

Периодична испитивања након пуштања у рад извора, се врше: 

 једанпут сваке друге календарске године за високофреквентне изворе и 

 једанпут сваке четврте године за нискофреквентне изворе. 

Ако се у току првог или периодичног испитивања утврди ниво електромагнетног поља 
већи од 10 % прописаних граничних вредности, корисник извора, обезбеђује 
периодична испитивања једном сваке друге године. Резултати мерења достављају се:  

1. Инспекцији за послове заштите животне средине надлежне општинске управе;  
2. Агенцији за заштиту животне средине;  

Ако се у току првог или периодичног испитивања утврди ниво електромагнетног поља 
мањи од 10 % прописаних граничних вредности, корисник извора није дужан да врши 
периодична испитивања. 

9.3. Мониторинг отпада и отпадних материја на локацији 

Контрола система управљања отпадом који се ствара на локацији треба да се врши у 
смислу његовог правилног прихватања и коначне диспозиције кроз:  

 увид у уговоре ЈКП у циљу провере периодичности преузимања створених 
отпадних материја (чврст комунални отпад) у циљу коначне диспозиције; 

 увид у документацију која се односи на коначну диспозицију опасног отпада; 

Мониторинг отпада остварује се систематским праћењем његових токова:   

 утврђивање места његовог настанка;  

 вођење евиденције о насталим врстама и количинама отпадних материја; 

 испитивање, утврђивање карактера отпада од стране акредитоване 
лабораторије (уколико се ради о опасном отпаду); 

 обележавање и паковање у складу са прописима;  

 привремено одлагање на прописно уређеном простору (приручном магацину 
опасних материја);  

 извештавање надлежних институција о врстама и количинама отпада;  

 предаја отпада на дање поступање, односно управљање овлашћеним 
оператерима, чувањем прописане документације о врстама и количинама 
предметног отпада; 

 чувањем документације о опасном отпаду који је извезен и на прописан начин 
збринут. 
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Напомена: Носилац Пројекта је у обавези да води уредну евиденцију о извршеним 
мерењима, резултатима мерења и да еколошки мониторинг за предметни 
комплекс интегрише кроз доступност података, у мониторинг на нивоу 
општине Инђија, када исти буде успостављен. 
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10.0. Нетехнички краћи приказ података наведених у 
поглављу 1.0 до 9.0. 

Предмет процене утицаја на животну средину је Пројекат: Изградња комплекса 
соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО 
Инђија, општина Инђија. 

Просторно-положајно, локација Пројекта се налази на територији општине Инђија, у 
Сремском управном округу, у јужном делу Војводине. Општина Инђија се налази на  
удаљености од око 30 km југоисточно од Новог Сада и 40 km северозападно од 
Београда. Укупна површина општине Инђија износи 384 km2. Састоји се од 11 месних 
заједница, а седиште општине је градско насеље Инђија. 

Локацију на којој се планира изградња комплекса соларне електране „Toyo Tire Taiyo 
power plant“, чини кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, укупне површине 637.455 
m2. Предметна катастарска парцела, налази се у обухвату Просторног плана општине 
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18), у границама грађевинског 
земљишта ван граница грађевинског подручја насеља, у оквиру планиране радне 
површине – локација 15. 

Макролокацијски посматрано, локација на којој се планира реализација Пројекта: 
Изградња комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, 
на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, налази се: 

 северно од административног центра општине Инђија, на удаљености од око 4,4 
km; 

 североисточно од викенд насеља Крчевине на удаљености од око 2,65 km; 

 источно од ДП IIA реда бр.100 (Хоргош-Суботица-Бачка Топола-Мали Иђош-
Србобран-Нови Сад-Сремски Карловци-Инђија-Стара Пазова-Београд), на 
удаљености од око 2,65 km. 

Са микролокацијског аспекта, непосредно окружење локације Пројекта чине: 

 приступна саобраћајница, ул. Индустријска 3, са северне стране локације 
Пројекта; 

 пољопривредно земљиште уз саму границу предметне локације, са северне и 
јужне стране; 

 железничка пруга (Београд-Суботица) уз саму западну границу локације 
Пројекта; 

 железничка станица Инђија – пустара, северно на удаљености од око 600 m од 
локације Пројекта; 

 компанија „Indoadriatic Industry“ уз источну границу локације Пројекта; 

 компанија „Grundfos“ ДОО, источно на удаљености од око 500 m од локације 
Пројекта; 

 IT Park Инђија, североисточно на удаљености од око 500 m од локације 
Пројекта; 

 ДП IIA реда бр.125 (веза са Државним путем А1-Марадик), који пролази северно 
на удаљености од око 670 m од локације Пројекта; 

 Улица Обилазни пут „Север“, источно на удаљености од око 750 m од локације 
Пројекта. 

Соларна електрана „Toyo Tire Taiyo power plant“, укупне активне снаге прикључења 8.4 
MWp DC, 7.2 MW AC, планира се на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, укупне површине 
637.455 m2. 

Прикључење соларне електране, односно трансформатора соларне електране на 
дистрибутивни систем извршиће се у средњенапонском постројењу које ће бити 
смештено на кп. бр. 7949 КО Инђија. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Приступ локацији омогућен је преко ул. Индустријска 3, са северне стране локације 
Пројекта. 

На предметној локацији планирана је изградња соларне електране која се састоји од 
разводног постројења средњег напона, фотонапонских панела, енергетских 
трансформатора и приступних саобраћајница. 

Планирано je постављање соларних панела укупне активне снаге 8,4 МWp. Соларна 
електрана ће се састојати од 12.900 фотонапонских панела произвођача „Canadian 
Solar“, појединачне снаге 650-655 kWp. 

Произведена електрична енергија соларне електране “Toyo Tire Taiyo power plant”, 
користиће се за напајање погона фабрике, али и за пласман у дистрибутивну мрежу. 

Соларна електрана „Toyo Tire Taiyo power plant“ састоји се од следећих елемената: 

 12900 фотонапонских панела снаге 650 Wp до 655 Wp (произвођача „Canadian 
Solar” модел BiHiKu7 CS7N), 

 72 инверторa снаге 100 kW (произвођач „Fronius“ GmbH, модел ТАURO ECO 
100-3-P), 

 7 енергетских трансформатора снага: 6 комада снаге 1000 kVA, један снаге 
1250 kVA коефицијента трансформације 20kV/0,4kV,   

 10 НН прикључних разводних ормана   

 20kV разводног постројења, 

 Каблова напона 0,4 kV, 

 Каблова за једносмерну струју пресека 6mm2, 

 Система за мониторинг. 

У оквиру електране је предвиђено извођење 6 трафостаница 1000 kVA и 1 
трафостаница 1250 kVA. Једно разводно постројење 20 kV се изводи у склопу са 
трафостаницом бр. 5. Трафостанице су контејнерског типа. Димензије трафостанице у 
основи износе 3,08 x 2,33 m. 

За максимално добијање енергије из соларних панела битни су следећи фактори:  

- сунчево зрачење на соларном модулу,  
- ирадијација,  
- засењење фотонапонских модула,  
- ефикасност мрежом везаних измењивача и  
- губици узроковани падом напона.  

Електрична енергија  

Електрична енергија ће се користити за сопствене потребе соларне електране, као и за 
осветљавање предметне локације.  

Произведена електрична енергија соларне електране “Toyo Tire Taiyo power plant”, 
користиће се за напајање погона фабрике, али и за пласман у дистрибутивну мрежу. 

Основну сировину за покретање предметног постројења представља Сунчева 
енергија. 

Сунчево зрачење  

Енергија Сунчевог зрачења је неопходна за очување живота на Земљи. Она одређује 
температуру на површини Земље и даје готово сву енергију потребну за природне 
процесе на Земљиној површини и у атмосфери.  

Сунчане ћелије омогућују директно претварање Сунчеве у електричну енергију на врло 
једноставан начин. Да би се енергија Сунца као извора што боље искористила у 
фотонапонском уређају, потребно је познавати карактеристике упадног Сунчевог 
зрачења.  
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У току изградње објекта соларне електране и допремања и инсталирања опреме и 
уређаја, као и у току редовног рада планираног Пројекта доћи ће до генерисања 
следеће врсте отпадних материја: 

 грађевински отпад; 

 комунални отпад; 

 рециклабилни отпад; 

 опасан отпад; 

 електронски (опасан) отпад. 

Грађевински отпад, настајаће на локацији у току изградње објекта и инфраструктуре 
и у фази инсталирања опреме и уређаја. Настали отпад, потенцијални вишак земље из 
ископа и грађевински шут који настаје као последица грађевинских радова, мора бити 
евакуисан са локације према условима надлежног комуналног предузећа, односно 
оператера који поседује Дозволу за управљање отпадом. 

Комунални отпад, сакупљаће се и одлагати према партерном решењу на локацији. 
Избор посуда за одлагање отпада мора бити сагласан условима надлежног комуналног 
предузећа. Изношење комуналног отпада мора бити контролисано и организовано 
преко надлежног комуналног предузећа, односно оператера који поседује Дозволу за 
управљање отпадом. 

Рециклабилни отпад (папир, картон) и ПЕТ амбалажа који могу настати на локацији, 
сакупљаће се и разврставати у складу са одредбама Правилника о категоријама, 
испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21) и 
Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 95/18 
(др.закон)) и уступаће се заинтересованим лицима-оператерима који поседују дозволу 
за управљање отпадом на даљи третман, уз евиденцију и документ о кретању отпада. 

Опасан отпад, односи се на отпад настао при замени и одржавању делова опреме 
(било да се ради о редовним изменама дотрајале опреме или о непредвиђеним 
кваровима) и опасан отпад који представља исцурело трансформаторско уље 
третирано адекватним адсорбенсима. Отпад настао при замени и одржавању делова 
опреме, одвозиће се са локације од стране предузећа које ће обављати поправке и 
предвиђено одржавање. Опасан отпад се мора одлагати у наменске затворене посуде 
или контејнере. За збрињавање опасног отпада (исцурело трансформаторско уље, 
употребљени адсорбенс за сакупљање исцурелог уље из трансформатора), Носилац 
Пројекта треба склопити уговор са Oператером који поседује дозволу за управљање 
опасним отпадом. На локацији је могуће акцидентно процуривање уља или горива из 
резервоара ангажоване механизације приликом фазе изградње соларне електране. У 
том случају потребно је одмах приступити санацији терена (посипање сорбентом - 
песком, зеолитом), а отпад настао санацијом локације паковати у непропусну бурад 
(посуде) са поклопцем и са истим поступати према одредбама Правилника о начину 
складиштења, паковања и обележавање опасног отпада („Сл. гласник РС” бр. 92/10 и 
77/21), односно предати Oператеру који поседује дозволу за управљање опасним 
отпадом на даљи третман, уз обавезну евиденцију о преузимању опасног отпада 
(Документ о кретању опасног отпада).  

Електронски (опасан) отпад – дотрајали или оштећени соларни панели. Соларни 
панели имају свој век трајања, који износи око 30 година, а након тога могу 
представљати и опасан отпад, јер садрже кадмијум и живу, али се могу и рециклирати.  
Ова врста отпада се може рециклирати, с тим да је према Закону о управљању 
отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др. закон)), Носилац 
Пројекта дужан да, након прибављања Извештаја о испитивању отпада, отпад предаје 
Оператеру који поседује дозволу за управљање том врстом отпада.  

Иако соларни панели спадају у електронски отпад, стандардне методе за рециклажу 
електричних уређаја не погодују рециклажи солара. Разлог лежи у специфичном 
саставу панела који, осим вредних компоненти попут силикона, стакла и сребра, 
садрже и токсичне материје као што је кадмијум, живу и олово. Код класичне методе 
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рециклаже, сав тај драгоцени материјал био би изгубљен, па је зато важно развити 
софистициранију технологију како би се осигурало максимално издвајање вредних 
супстанци и спречило да оне штетне загаде околину. 

Како је силицијум најважнији полупроводник који се користи за израду соларних ћелија, 
у случају физичког уништења ФН модула може доћи до његове инфилтрације у 
земљиште и загађења. 

Одржавање соларне електране треба проводити према препорученим и гаранцијским 
условима произвођача опреме како би се постигла планирана производња и 
гаранцијски радни век Пројекта. 

Онечишћење попут честица прашине и слично смањује учинковитост ФН модула, чак и 
до 20%. Природни утицај кише, росе и ветра није довољан за учинковито чишћење 
модула, а зависно од количине прашине која ће се задржавати на ФН модулима 
проводиће се суво чишћење које подразумева уклањање прашине специјалним 
четкама или крпама од микровлакана које не оштећују ФН модуле. Динамика чишћења 
зависи од локалних услова (изложеност већој концентрацији прашине), као и количине 
и расподеле падавина које природно испиру ФН модуле. 

На основу претходно изложене анализе карактеристика локације и окружења, 
идентификације извора загађивања, процене постојећег стања животне средине, 
карактеристика и специфичности предметног Пројекта, могу се предвидети и проценити 
могући негативни утицаји на животну средину. Очекиване промене у простору и утицаји 
на животну средину, од реализације Пројекта: Изградња комплекса соларне електране 
„Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина 
Инђија, разматрано је са више аспеката: 

• могућих и очекиваних значајних утицаја у току извођења радова на реализацији 
Пројекта, односно изградњи комплекса соларне електране; 

• могућих и очекиваних значајних утицаја у току редовног рада Пројекта, односно 
соларне електране; 

• потенцијалних утицаја у случају акцидента на локацији Пројекта; 
• утицаја у случају престанка рада Пројекта. 

Акцидентне ситуације које могу настати на локацији Пројекта, а могу се предвидети су: 

 процуривање нафтних деривата из ангажованих возила за време извођења 
радова, односно приликом довожења соларних панела на локацију и изливање 
уља из трансформатора; 

 пожар и 

 природне (елементарне) непогоде.  

У циљу спречавања свих значајних негативних утицаја и последица по животну 
средину, живот и здравље локалног становништва и свих корисника простора, 
природних ресурса, природних и културних вредности амбијенталне целине, 
спречавања еколошких конфликата у простору, кумулативних и синергијских 
негативних дејства током реализације, редовног рада, за случај акцидента или трајног 
престанка рада планираног Пројекта, Студијом се прописују мере превенције, 
отклањања, спречавања, минимизирања и свођења у законске оквире и еколошку 
прихватљивост, свих значајних негативних утицаја на животну и друштвену средину.  

Мере заштите животне средине обухватају техничке мере и решења, односно 
огранизационе мере и услове ималаца јавних овлашћња, којим се дефинише 
поступање при контроли, одржавању и превенцији значајних негативних утицаја и 
последица по становништво и животну средину. Техничке и организационе мере за 
сречавање, ублажавање и минимизирање потенцијалних загађења животне средине, 
односно спречавање негативних утицаја на здравље људи и квалитет животне средине 
у окружењу, у току изградње, за време редовног рада комплекса соларне електране, у 
случају удесног загађења, односно за случај престанка рада Пројекта.  
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Након исходовања сагласности на Студију о процени утицаја од стране надлежног 
органа, мере прописане Студијом постају обавезујуће при изради пројекта за извођење 
и за Носиоца Пројекта. Свака мера заштите животне средине мора бити у складу са 
важећом законском регулативом Републике Србије.  

Мере превенције, мере за смањивање или спречавање штетних утицаја и мере 
заштите морају се планирати и проводити у складу са законском регулативом у свим 
фазама реализације, редовног рада, за случај акцидента или престанка рада 
планираног Пројекта и то:   

 Мере заштите које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима, 
стандардима и роковима за њихово достизање;  

 Мере заштите у току изградње комплекса соларне електране, пратећих 
садржаја и инфраструктуре;   

 Мере заштите у току редовног рада Пројекта;  

 Мере заштите у случају акцидента;  

 Мере заштите у случају престанка рада Пројекта. 

Поред прописаних мера заштите животне средине, као механизам превенције и 
заштите је еколошки мониторинг, односно програм праћења утицаја на животну 
средину. Прописане мере еколошког мониторинга, Носилац Пројекта  мора спроводити 
уз поштовање важеће законске регулативе.  

Осим интерне контроле и мониторинга рада пројекта, за реализацију мониторинга биће 
задужене овлашћене – акредитоване лабораторије (институције, организације). 
Извештаји о резултатима мониторинга морају бити доступни и достављани надлежној 
еколошкој инспекцији. 

Програм праћења стања животне средине - мониторинг, дефинисан је као обавезан 
Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 36/09 (др. 
закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)). 

Уз стриктно поштовање прописаних услова, мера управљања ризиком, мера 
превенције, отклањања, минимизирања и свођења у законске оквире свих 
негативних утицаја на животну средину, уз поштовање технолошке и комуналне 
дисциплине, планирани Пројекат: Изградња комплекса соларне електране „Тoyo 
Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина 
Инђија, неће имати значајне последице по животну средину, здравље и квалитет 
живота становништва, те је на предметној локацији могућ, еколошки прихватљив 
и одржив. 
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11.0. Подаци о техничким недостацима или непостојању 
одређених стручних знања и вештина 

У току израде Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња 
комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, снаге 8,4 MWp, на делу кп. 
бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија, обрађивач Студије је имао у увид сву потребну 
документацију и податке, те се може закључити да нема идентификованих 
недостатака, непостојања стручног знања и вештина, и да је Студија израђена у складу 
са Законом о заштити животне средине („Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 (др. 
закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.закон)) и Законом о 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09).  
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12.0.Подаци о обрађивачу Студије 

Eвица Рајић – завршила Природно-математички факулет у Београду 1986. године.  

Радно ангажовање: 

• 1986. године: ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, Крагујевац, ангажована 
на пословима као Главни планер на пословима просторног и урбанистичког 
планирања и екологије; 

• 1988. године: Скупштина општине Крагујевац, ангажована као Стручни 
сарадник на пословима заштите животне средине; 

• 1988. године: ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, Крагујевац, ангажована 
као: Кординатор за: нове програме, послове посторног и урбанистичког 
планирања и екологије у планирању простора, заштите животне средине, 
студијска истраживања, студије о валоризацији простора за даљи урбани 
развој насеља и градова, студије управљања отпадом, анализе утицаја на 
животну средину; 

• 2000. године: Агенција ECOlogica, Крагујевац, ангажована као: Одговорно лице 
за израду: анализа утицаја на животну средину, процена утицаја на животну 
средину;  

• 2006. године: ECOlogica URBO DOO Крагујевац, ангажована као: директор и 
одговорно лице на изради: стратешких процена утицаја на животну средину, 
процена утицаја на животну средину, просторних и Урбанистичких планова и 
пројеката; 

Марин Рајић, дипл. инж. електротехнике - завршио Електротехнички факулет у 
Београду, одсек електроника 1981. године. 

 Лиценца одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система, бр. 353 
5027 03 

 Лиценца одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система, бр. 
453 5365 04 

Радно ангажовање: 

 1982 - 1983. год: „Филип Кљајић“, Крагујевац 

 1984 - 1989. год: ПТТ Крагујевац; рад у Служби инвестиција на планирању, 
пројектовању и изградњи телекомуникационих капацитета 

 1989 - 1991. год: Заједница југословенских ПТТ-а Београд; рад на изради 
упутстава и правилника из области телекомуникационих линија и мрежа 
посебно из области оптичких каблова 

 1991 - 1997. год: ПТТ Крагујевац; руководилац Службе за одржавање месних и 
међумесних ТТ мрежа 

 1997 - 2001. год: „Телеком“ а.д. Србије; директор Филијале „Крагујевац-
Јагодина“ за резиденцијалне кориснике 

 2001 - 2018. год: „Телеком“ а.д. Србије; самостални стручни рад на планирању, 
пројектовању и извођењу радова на оптичким телекомуникационим мрежама 

 2019.год. ECOlogica URBO DOO, сарадник у изради документације процене 
утицаја на животну средину. 

Светлана Ђоковић, дипл. биолог-еколог, завршила Природно-математички 
факултет у Крагујевцу јуна 2004. године. Од јула 2006. године до данас ради у 
предузећу ECOlogica URBO DOO, Крагујевац. Ангажована самостално или у стручном 
тиму на пословима: 

- Процене утицаја пројеката на животну средину  

- Стратешке процене утицаја на животну средину 

- Планови управљања отпадом и исходовање дозвола за управљање отпадом 
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- Локални еколошки акциони планови 

- Едукација у области заштите животне средине и заштите на раду 

- Израда специфичних еколокшких анализа - анализе нултог стања, 
консултације у ангажовању лабораторија за испитивање емисије, квалитета 
воде, земљишта, испитивање отпада 

- Израда извештаја о резултатима испитивања квалитета животне средине. 

Марија Бабић, мастер биолог-еколог - завршила Основне академске студије у 
октобру 2011. године, а Мастер академаске студије у новембру 2014. године, на 
Природно-математичком факултету у Крагујевцу. У предузећу ECOlogica URBO DOO 
ангажованa је у августу 2015. године као стручни сарадник на пословима процене 
утицаја на животну средину, стратешке процене утицаја на животну средину, израде 
планова управљања отпадом и другим пословима из области заштите животне 
средине. 

Тијана Цветковић Миловановић, мастер еколог - завршила Основне академске 
студије у септембру 2015. године, а Мастер академаске студије у децембру 2016. 
године, на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. У предузећу ECOlogica 
URBO DOO ангажованa је у марту 2017. године, као стручни сарадник на пословима 
процене утицаја на животну средину, израде планова управљања отпадом и другим 
пословима из области заштите животне средине. 

Сања Андрејић, мастер еколог - завршила Основне академске студије у септембру 
2016. године, а Мастер академаске студије у децембру 2017. године, на Природно-
математичком факултету у Крагујевцу. У предузећу ECOlogica URBO DOO ангажована 
је у новембру 2018. године, као као стручни сарадник на пословима процене утицаја на 
животну средину и другим пословима из области заштите животне средине. 

Звездана Новаковић, мастер инж. технологије - завршила Основне академске 
студије у октобру 2017. године, а Мастер академске студије у јулу 2018. године на 
Технолошко-металуршком факултету у Београду. У предузећу ECOlogica URBO DOO 
ангажована је, од новембра 2018. године, као стручни сарадник на пословима процене 
утицаја на животну средину, другим пословима из области заштите животне средине и 
у спровођењу IPPC процедура. 

Невена Ивановић, мастер хемичар - завршила Основне академске студије у 
фебруару 2018. године, а Мастер академаске студије у септембру 2019. године, на 
Природно-математичком факултету у Крагујевцу. У предузећу ECOlogica URBO DOO 
ангажована је у октобру 2019. године, као као стручни сарадник на пословима процене 
утицаја на животну средину и другим пословима из области заштите животне средине. 

Гоца Дамљановић, техничар специјалистa - у предузећу ECOlogica URBO DOO 
ангажована је, од 2000. године, на пословима техничке обраде документације. 
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Изградња комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, 
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Студија о процени утицаја на животну средину за Пројекат: 
Изградња комплекса соларне електране „Тoyo Tire Taiyo power plant“, 
снаге 8,4 MWp, на делу кп. бр. 7949 КО Инђија, општина Инђија 

 

„Toyo Tire Serbia“ d.o.o. 

 

 

Прилози: 

 Решење бр. 501-51/2022-IV-02 од 07.06.2022. године, Општинска управа 
општине Инђија, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине; 

 Извод из АПР-а; 

 Копија плана, размера 1:8000, бр.952-04-086-18818/2021 од 13.09.2021. године, 
РГЗ Служба за катастар непокретности Инђија; 

 Извод из Листа непокретности бр.10800; 

 Информација о локацији бр. 35-2-72/2022-IV-02 од 17.03.2022. године, 
Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине; 

 Услови, Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија 
пут“ Инђија, бр. 353-60/2022-1 од 19.05.2022. године; 

 Услови, ЈП „ИНГАС“ Инђија, бр. 1497 од 17.05.2022. године; 

 Услови ЈКП „Комуналац“ Инђија, бр. 2265 од 17.05.2022. године; 

 Услови ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“ Инђија, бр. 32502-49/2022-1 
од 18.05.2022. године; 

 Услови „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. бр. 3/2021-1060 од 
09.08.2021. године. 
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PENYSNHKA CP614JA
AN BOJBOAHHA
OnUTIHA 14HT"l4JA
ONUJT]4HCKA YNPABA

OAeruerse sa yp6aHx3aM,
KoMyHanHo-crau6exe nocnoee
x 3aulTHry xxBoTHe cpeAxHe
3aeoAxla 6poj: 50 1 -51 I 2022-lV -O2

Aaa a 07 .06.2022. r o anne
l-lapa flyu:axa 6poj 'l

Vla\u)a
Ten.0221561-322
J.A.

OAeruere sa yp6axnaaru, KoMyHanHo crau6exe nocfloBe !4 3auJTr4ry x!4BorHe cpeAxHe Onurnxcxe
ynpaBe onlurtaHe l4HFllja Ha ocHoBy qnaHa '10. crae 4. 3axoxa o npoqeHl4 yru1ala ta xnaorHy cpeAuHy
("Cnyx6exr.r rnacxrx PC", 6poj 135/04 r 36/09), .{naxa 136. 3axoxa o onureM ynpaBHoM nocrynKy (

,,Cnyx6enra rnacxrr PC" 1812016 a 95i18 - ayrexruqHo ryMaqelbe ), .uaHa 18. OAnyxe o oprauu:aqujn
Onurrxcxe ynpaBe onu.rr!4He l4xlrja (,, Cnyx(6eHh n cr onrln4He l,lnf1uja", 6poj 2312017\ Tr4jaHa AoureH,
HaqenHhqa O4eruerua 3a yp6aHr43aM, KoMyHanHo crau6ene nocnoBe h 3aurn4ry xhBorHe cpeAHHe, no
oanauheruy HaqenHllxa Onu.rrxcxe ynpaae 6poj O2411201&lV oA 13.03.20'18. roA!4He, y nocrynKy
oAnyr{hBarba o norpe6r npoqeHe yrr4llaja Ha x!4BorHy cpeArHy oa npojexar r43rpaabe xoMnneKca conapHe
eneKrpaBe ,,Toyo Tire Taiyo power plant" cHare 8,4 MWp Ha Aeny KaracrapcKe napqene 6poj 7949 KO
t4x!r,r,ia, xa reprroprajra on[.urr,!He !4nfiraja cnpoae4eHoM Ha 3axreB HocroLla npojerra ,,TOYO TIRE SERBIA"
4.o.o rs l4x[uje, yn. l4x4ycrprjcxa 3 6poj 5, 3aBeAeH no4 6pojeu 501-5112O22-lV-02 , goxoctt:

yTBPbyJE CE ga je 3a npojeKar H3rpaAlbe KoMnreKca conapHe eneKrpaHe ,,Toyo Tire Taiyo
power plant" cHare 8,4 MWp Ha Aeny KaracrapcKe napqene 6poj 7949 KO hxluja, repnropnjvt
onrlrr4He [4Ht]rja, Hocr4oqa npojerra ,,TOYO TIRE SERBIA'A.o.o r43 t4Nlraje, yn. l4xgycrpnjcxa 3 6poj
5, flOTPEBHA 143PAA/A CTArJE O nPOLIEH]4 vTl4qAJA HA XI4BOTHY CPEE!4HY.

Onpehyje ce Hocuoqy npojeKra Aa CryAHjy o npoqeHx yruqaja Ha xxBorHy cpeAuHy y norneay
o6uua u caApxaja x3paAx y cKnaAy ca qnaHoM 17. 3axoxa o npoqeHx yruqaja Ha xnBorHy
cpeAxHy ("Cnyx6exu rnacxur" PC,6poj 135/04 r 36/09) H npaernxrrou o caApxxHu cryguje
o npoqeHx yrhqaja Ha xHBorHy cpeAlrHy ("Cnyx6enr macHr,rK PC",6poj 69/05).

Cryguja o npoqeHx yrxqaja Ha xxBorHy cpeAuHy rpe6a o6aBe3Ho Aa caApxx cneAehe:
l. floAarKe o Hocxoqy npojerra;
2.OnHc noKaqxje Ha Kojoj ce nnaHxpa x3Boflel6e npojeKra;
3.Onxc npojeKra;
4.npxxa3 rnaBHlrx anrepHarxBa xoje je xocunaq npojefia pa3Marpao;
5. npxKa3 crarba xrBorHe cpeAxHe xa noxaqujr u 6nuxoj oronHHH (utxpo r uaxpo

noraquja);
6.Onxc Moryhltx 3HaqajHujrx yrxqaja npojeKra Ha xr,raorHy cpeArHy (npura: uoryhrx

npoMeHa y xnaorxoj cpeAxHu 3a BpeMe H3BofJelba npojeffia, peAoBHor paAa x y cnyvajy
y4eca);

T.npoqeHy yrrqaja Ha xxBorHy cpeAxHy y cnyvajy yAeca (npxxa3 onacHr4x uarepuja,
rbrlxoBlrx Konrq[Ha u KapaKTepxcrxxa, Mepa npeBeHqrje, Kao M Mepa 3a orKna]ba]be
nocne4uqa ygeca);

I

2

PEIUE}bE



8.Onxc Mepa npeABxteHxx y qxrLy cnpeqaBalbat cMalbetba 
'r 

rAe je ro Moryhe'

oTxnalbarba caaror axavajxljer ulreTHor yrxqaja Ha xHBoTHy cpeAuHy H To:

r nraHcKe x 3aKOHCKe Mepe 3auJrxre xxBorHe cpeAxHe;
. Mepe 3aurnTe xtitBorHe cpeAxHe npegerflexe npojerrxo-rexnuqxoM AoKyMeHraqrjou
. opraHn3aqnoH" , rar"rrie Mepe 3auirlre xxBorHe cpeAHHe y rory ropruhersa

o6jeKra, Koje yKrLyqyjy H Mepe 3aurxre y cnyqajy yaeca;
. uepe role ne ce npegyserr y clyqajy lr3MeuJTalr,a u no npecTaHKy paAa o6jema;

s. Irpoipauipaherua yrl,tqaja Ha xxBorHy cpeAnHy (yrepguru napauerpe Ha ocHoBy Ko1xx

ce Mory yTBpAxTl,l uITeTHh yruqajx Ha xxBorHy cpeAfiHy);
ro. Herexxu,{rr Kpahlr nputra3 noAaraxa HaBeAeHux y raqru 2'9;

ll.noAaqr,r o rexHrqKrM HeAocraqHMa xnH HenocrojaEy oAroBapajyhlx crpyqHnx 3Halba x

eeurrt,rHa xnt,t HeMoryhHocrlt Aa ce npr'r6aae ogroeapajyht't noAaqx'

O6Pa3noxelbe

oAeruersy3ayp6aH[3aM,KoMyHanHocranl6exenocnoBen3auJTuryx(BoTHecpeArHe'o6paTnoce
xocnnaq' npolerra ,,T6yo TIRE SERBIA" A.o.o r43 l4xfiraje, yn. l4xgycrpujcra 3 6poj 5, ca 3axreBoM 3a

o.qnyqhBalbe o norpe6h npoqeHe yrrqaja 9a npoieKar t/l3rpaA6e h3rpaA]be KoMnneKca conapHe eneKTpaHe

"fri" fii" f"iyo power plani" cxire 8,4 MWp Ha Aeny KaracrapcKe napqene 6poj 7949 KO l4x!rja' xa

repraropra.ira onurnHe t4Hnraia, gaxa 20.O5.2022. roqute.

Hocnnaqnpojerrajeyssarrea3aoMyqhBa}beonoTpe6[npoqefieyrfiqajaHaxuBoTHycpeAI4Hy,
, y a-"Ay ca npnnbrorrr i. hpa"rn,rr*, o ca4pxt4H14 3axreBa o norpe6h npoqeHe yrl4qaja I ca,pxt4Ht,

.r'"r""ili oAp"iir""r"" o6rua r caApxaia cryA,je o npoqeHh yrtrqaja Ha xrBorHy cpe,rHy ("Cny'x6exn

;;;";; Fc;l'op'oi 69/05), Irlseog 13 AriP-a, Konraja maxa 3a npeAMerHy napqeny, l4nSopuaqrjy o

noxaqnjn sa npeAMerHy napqeny 6poi 35-2-72t2022-lV-02 on 17.O3.2O22.ropuHe, TexHu'lKl4 ycnoBn

;;;;&il n'periye"ni, in 
",uainta 

nyr. 6poi- - -353-60t2022-1 
oA le.Maja 2Q22.roAuae,

,,ei'"*,'posr.rpr6yqraja Pyr,lra Opoj 2aOOAbO-A- .Ol .OZ.-lnrcZ-22 oa 13.05.2022. roArHe, JKll ,,Kotrryxanaq"

brcf iZOS oA 'tl.OS.iOZZ.ro,qhxe, JKn ,,BoAoeoA n xaxanusaqu.la" 6!91 32502-4912022-1 oE

IE.OS.ZOZZroiine, ,,t4xQpacrpy1rypa xeng3Hrqe Cp6raje" a.a. 6poj 312021-1060 oA 09,08,2021.roAnxe'

in,f4r-t* Op"f lisi oi ll.OS.ZOiZ.roAnne, Fpa$ravxu npr4Ka3 MrKpo u uarporoxaqnie' t44e.ixo perlethe

QoroHanoHcKe eneKrpaHe Ha 3eMJbr4 yKynHe aKrnBHe cxare 8,4 MWp DC, 12 M\ 1 AC sa concraery

;".*fit ni a"ny x.n. 6poj 7949 Ko t4xfiraja ypalex oA crpaHe ,,cEEFoR' no Eeorpaga, Eyneaap

ocno6oflesa 6poj 103.

Y crnaAy ca qnaHoM 10. Craa 1. ra 2. 3axoxa o npoqeHh yrraqaja ua xusorHy cpeAuHy ("cnp<6enn

rnacnnx PC," 6poj 135/Oa ra 36/09), cnpoBeAeH je nocrynax o6ageuragaba 3arHrepecoBaHe jaanocrn,

opirr, , opraHr43aqnja y rpajaruy'o4 io ga'.a 
'n 

ro oA 25.05.2022. roiqr4He Ao 06.06 2022. roarxe. Y

BpeMe rpajaEa jaaxor yara4a Hhcy AocraBjbelba MhllJIbelsa oA crpaHe HaAnexH[x opraHn3aqlia u

3arHTepecoBaHe jaanocru y nucaxour o6nnxy.

YeraAon/| y nphnoxeHy AoKyrraexraqurjy y3 3axreB I no cnpoBeAeHoM nocrynKy pa3MaTpaba 3axTeBa'

noAaTaKa o noKaqn.ir4 n oqeHe rvroryhrax yrraqaja npe4r'irernor o6jerra Ha xl4BoTHy cpeAI4Hy, Ha ocHoBy

VGaO" 
" 

yreplraauy Ilracre npojexara ai xoje-je o6aeegxa npoqeHa yrrlajl ra Jlucre npojeKara 3a Koje

ce Moxe 3axreBar[ npoqeHa ytrqila ,a xraaoiHy cpe4rany y rlt4cTt4 ll ra'{Ka 3 llporseogrua exepruie raqxa

1) flocrpojersa 3a npou3BoAl6y eneKTpt4qHe er.reprrje, BoAeHe nape, Tonne BoAe, TexHotlouKe nape t4nh

sirpelaxr,ri racoBa (repMoeneKrpaHe, ronnaHe, racne ryp6nxe, nocrpojeta ca MoropoM ca yHyrpalul'r4M

""rlp'""rto"", 
ocranur ypeflajra 3a caropeBabe) , yxruyvyjyhu I napHe KorfloBe' y nocrpojeurnaa sa

""roi"""*" 
ys xopraruh}ue iarx apcra roprBa, a xaxo je xprarepr4jyMoM 3a oAnyqrBabe o norpe6n

,sp"ne crya,nje o npoqeHn yrvrqaja xa xhBorHy cpeAhHy onpele1o ga-np9j9[l-93 cHaroM oA 1 Ao 50MW

"o.Vi. 
,ipia" crynrjy o n'poqeri, frurqaja ("Cn)D(6eHh rnacHhK PC", 6poj 114108), a npe'MerHn npojexar

ie c'rlie a,c Mwp ,ainexnra oprar'r goieo je oAnyKy Aa je norpe6xa npoqeHa yruqaja Ha xrBorHy

cpeArHy.



NOYKA O NPABHOM NEKY

nporra oaor peuJeH,a Moxe ce noAHeru xan6a l-loxpajraxcKoM ceKperap[jary :a yp6axnraar u

3aur!4ry xt4BorHe cpeArHe ug Hogor CaAa, y polry oA 15 gaxa oA AaHa npnjema peuJeba nyreM oBor

opraHa, y cKnaAy ca qnaxour 11. craa 1. 3aioxa o npoqeHr yrraqaja xa xnBoTHy cpeAr4Hy ("Cnp<6elu

rnacHuK pC,,, 66oj i 35/Ol , 36/09) 14 qnaHa 22O. 6,aa 1. 3aKoHa o onurreM ynpaBHoM nocrynKy (

,,Cnyr<6exra rnacxux PC" 1812016 u 95/18 - ayrexrnvHo ryMaqelbe)'
Ys nogxery xan6y norpe6xo je npnnoxnru norBpAy o ynnahe+roj peny6nrvroj aAM[H!4crpar$BHo.,

raKc$ y r43Hocy oi aSO,OO Ar4Hapa Ha xr4po paqyH 84O-742221U3-57 ca noghsorr, Ha 6pol 44-212' 6pg4

MoAena 97, y cKnaAy ca rapu$ou peny6nravxni aAMhHt4crparnBHr4l. r1Kct4' I9q1+11 .6poi 6 3axoxa o

peny6fl4qKr4i/r aAMrHl4crparrBHr, ,a*cauta ("cnpr<6exu rnacxnx PC",6poj 43/03, 51/03, 53/04' 35/10,

\tzits, son1,' 
'113t11,' 

3/18, 38i19, g}t2d, 144t20 u 62121) n no-r?P4l -9- 
ynnahexoj onu.rnx-crol

aAMnHr4crparuBHoj raxcr,l| y r/|sxocy a50,00 Ar4Hapa Ha xt4po paqyH 840'742251843'73 ca no:neora xa 6poj

a,i-XZ, Aioi r,ronena g7,'V a-ray ca rapuQotvt on[urt4HcKl4x aAMhHtrcrpar[BHt4x raKq4, rapraQxn 
-6poj 

2'

OAnyKe o roKanHrM 
"4rrrr"rpirr"Hr4M 

ra*caMa ("Cnp<6enra nucr onuJrllHe l4x[uja" 6poj 3012017 n

2Ot21 ).

06paAuna:
Jenexa fiyxnh

aqeIrHIqa oAerbelba
Tnj ex, gnnn.rxx.cao6

2o. 
^l$'.

Peuerue aocraaulr

1. ,,TOYO TIRE SERBIA".q.o.o rs lzlxfiraje, yn. t4HAycrpt4jcKa 3 6poj 5,

2. OAerueruy aa yp6anusaar, KoMyHanHO Crau6exe nocnoBe 14 3auJTrry xttBorHe cpeAuHe

3. OAenersy 3a uHcneKqr4jcKe nocnoBe
4. Apxr4at4

t ,N

"-Ut
L

gnaxou 10. craa 5. 3axoxa o npoqeHh yrr,rqa.ia xa xnBoTHy cpeArHy ("cnyx6exr.r rnacxux PC", 6poj

135104 A 36iog) npon[caHo je Aa ce oAnyKoM xoiotrl ce yrBpnyle norpe6a npoqeHe yrraqaja npojerra na

xt4BorHy cpeAhHy Moxe oApeA!4r!,t r o6rrr/| n ca.qpxaj cryAnje o npoqeHr yrr,rqaja, urro je y oBoM cnyqajy r
yqnl6eHo.

TaKca 3a oBo peuJelbe HannaheHa je y nsxocy oa 2.160'00 AI4Hapa y cKnaAy ca rapnQoM

peny6nnvxrax a4Mr4Hi,tcrparr4BHt4x raKch, rapnQnra 6poi 186. 3axona o peny6nuvxnu aAMuHl4crparuBHhM

,axcar, ("Cny'n<6exn rnacxrx PC", 6poj 6i/05, 1O1lO5, 42t06, 471O7, 54108, 05/09, 35/10, 70111,55112'
g3t12 ,47t13, 11212015,50/2016, 113t2017,312018, 38/2019 98120, 144120 a 62121) r 850,00 AuHapa v

cKnaAy ca Ognyxorra o noKaflH$M aAMhHr,rcrparhBHt4M raKcaMa ( "Cnyx6enr,r nr4cr onuJrnHe l4x!nja", 6poj

3012017 n20t21).
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Oae.rberbe 3a yp6aHl.13ar., KoMyHaI HO-CTa86eHe nOCnOse H 3autary XXEOTBe CpeArHe

PEnysnIKA CP6]4lA
An BOIBOAT4HA
ONUTUHA t4HEI4JA
ONUTTHCKA YNPABA

OAerbelbe ga yp6aH[3a]r,
KoHyHarHo-craH6exe noc.noee
H SaulTrTy xraoTHe cDerxHe
3aBoAHr 6poj : 35-2-7 2 I 2022-N -02
AaHa 17.03.2022.

Uapa AyuaHa 6poj 1

14HDhja

fen.022l56L-322
,b.r.

Ha ocHosy qnaHa 68. 3aKoHa o nnaHr4palby A u3rpaAr+,[ (,,Cnyx6euu rnacnux PenydnuKe Cp6uje" 6p. 72/09,
81/09 - ncnNBKa, 64/10 - vC 24/11, 121/12, 42/13 - OatyKa vC 50/13 - OaryKa vC 98/13 - OanyKa vC
13214, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 t4 52/21), qnaBa 81. npaBtinHxKa o caapxxHr4, HaqhHy x
nocrynKy rcpaAe aoKyMeHaTa npocropHor 14 yp6aHxcrHqKor nnaHrpaFba (,Cnw<6eHu rnacuux PC", 6p.

32/2019) h 'rnaHa 18. OMyKe o opraHH3alll4jlr on[IrhHcKe ynpaBe onuJTrHe uH.\Aja (.Cn. nucr onwruHe
l4nl)uja" 6p. 23/12 31/20 u 14/21), a y Be3r 3axreBa ,,Toyo Tire Serbia" AOO rc turpaaa, 3a napqeny 6poj
7949 K.O, HHDrja, Aaje ce:

14HOOPMA|II4JA O AOKAU]4JN

n,laHc(n AoKy eHr Ha ocHoBy KOra oe ]l3Aaie xHoopiraqHja o aoxaqnjx:

npocropHr,r nnaH onujrhHe l4HDl4ja

(,,O1 nhcr onurr.,He UHDuja" 6pj 7/12 n 27/18) u

nnaH Aera/bHe perynaq!4je paaHe 3oHe - aena noKauxje 15 y K.o. l4ttbuja
(,,cn. nt4cr onaruHe uHDrja" 6poj 16/13 H 31/2019)

qer1{Ha, oAHocHo 30Ha xojoj ce npeAuerHa napqera Hala3x:

yBHAoM y ycBojeHx nnaHcKx AoKyMeHr, npocropHh nnaH onuJrhHe L4alyja (,,Cn. nhcr oflarrHe UH1uia" 6poi
7/12 u 27/18) yrBpDeHo je Aa ce npellMerHa napqena 6poj 7949 K.O. hx[rja ranaar y rpaHrqaMa

rpaDeBHHcKor 3eMrbxura BaH rpaHhqa rpaDeBxHcKor noApyqja Hacerba, y oKBxpy nnaHlpaHe paAHe

noBpuJ[He - noKaql4ja 15.

3a yrBpDxBalbe npaBrna ypeDeba r.r rpalerua 3a npocrop noKaqxje 15 ypaoeH je nnaH AeraGHe
peryflaqxje paAHe 3oHe - Aena noKallxje 15 y K.O. un\nja ("Ot. nt4cr onaruHe UHluja" 6poj 16/13), Kao a

,'bMeHe !4 AonyHe nnaHa AerarbHe perynaqxje paAHe 3oHe - Aerla noKaqhje 15 y K.O. V{luja (,,Cn. ,nc-r
onuruHe UH1Hja" 6poj 31/2019).

HaMeHa 3eM^xura

yBHAoM y nnaH AerarbHe perynaqxje paAHe 3oHe - Aena noKaqHje 15 y K.O. t4Hh4ja 0A. ,hcr onuTuHe
UHDuja" 6poj 16/13 u 31/2019) yrepleHo je Aa ce napqena 7949 K,O, l4HDxja Hana3r y3oH1l paAa.

3oHa paAa - y paAHoj 3oHh Ao3BorbeHa je ffirpaArba nocnoBHr,tx, nporcBoAHr4x I cKnaar4ulH]ix o6jexara,
mrpaa$a y KoM6hHaqxjaMa (nocnoeHo-nporeeoAHx o6jeKar, nocrloBHo-cKnaAHuHr4 06jeKar, npO'43BoAHO-
cKnaAruH14 o6jeKar r4nh nocnoBHo-npox3BoAHo-cKnaAuuH14 o6jeKar) h x3rpaArba npox3BoAHr4x eHeprercKr4x
o6jerara o6xoa-rurBhx x3Bopa eHeprxje.

l4HoopHaqda o noKaqxjn, 6o01 35-2-72/2022-ty-02

npeAMerHa napqena ce Hana3v y Aery xojr je o6yxBaheH H3HeHaua 1l AonyHa a nraHa AeraEHe
peryaaqrje paAHe 3oHe - Aerra ,oKaqrje 15 y K.O, llHDrja. AoHouelbeM [43MeHa H AonyHa nnaHa

AerarbHe perynallxje paAHe 3oHe - Aera noKaLlnje 15 y K.O. I4HDxja, nnaH AerarbHe perynaqfiJe paAHe

3oHe - Aena noKaqlije 15 y K.O. lla\aja (,,Cnpt<6exu nucr onuflaHe UH1uja", 6poj 16/13) Ntaje Ha cHa3r 14

nplMebyje ce y cBeMy, ocxM y Aeny 3ar Kojh ce AoHoce [,l3MeHe x AonyHe nnaHa.

napqena ce Hana3h HenocpeAHo y3 3oHy KopxAopa 6psrx npyra.

opaHa 1 oA 9



OAerhere 3a y@HH3aM, (oMyxanHo{TaideHe nocnoBe y 3aixrrry xfl BoTfi e cpealrHe

npraBpeAHe AeraTHocTl4 Koje ce Mory Ao3BoI|4TI4 y osoj 3oHH cy cBe nportBoAHe, nocjtoBHe, ycn),xHe x
paAHe aKT!4BHOCru MaBer 

'4nrJ 
Beher o6xMa, yKrbyqyjyh4 u A{Ayc-tpujc(e npox3BoAHe noroHe t.t

Kanaqx"reTe, 13 o6B6eDeHe ycrloBe 3aur[re xHBoTHe cpearHe.

NPAB14'A TPAEE}bA

npaBrra rpaDelra erekrpoHeprercKe ,Hopacrpyrrype yTapDeHa npocropHtlv tutaHor", onurtrHe
l4uDuja LA, nt4o onuruHe hHDhja" 6poj 7/12 u 27/18)

O6xos,trer x3Boptl eHeprxje,
ParHoxKaqrajoM YroBopa
Peny6nrxa Cp6da je np

o ocHxBa$y EHeprercKe 3ajeAHrqe JyrohcroqHe EBpone (2005. roAxHe),
vxBaruna o6aaesy npullene ArpeKT[Ba Be3aHrx 3a xopruherue o6Hoarb]4gl4x

r,r3Bopa eHeprlde (200Ll77lEC a 20031301EC), npoqe$yle ce Aa 6r ua noApyqjy An BojsoAhHe y HapeAHoM
AeceroroAxturbeM nepropy yveuhe HexoHBeHLll4oHanHxx eHeprercK!4x l43Bopa y yKynHoj norpoujtbh Morno
Aa AocryrHe oxo 20o/o.

noreHqhjanHy eHeprHjy rc o6xosrbr4sux !,t3Bopa Moryhe je o6ea6e4rrr: rc 6xoMace, Kao HaFHaqajHxjer
eHeprercKor noreHqrjara Ha oBoM noApyrljy, Kopr4uJhelbeM eHeprnje Berpa. rcrpaAlboM conapHux
eneKrpaHa, noBehabeM yAena Mant'lx xr4ApoeHeprercKxx noreHq Jana y yKynHoj npox3BoaiSr4 eneKTprlqHe
eHeprrje, Kao H It3 ocra.n%x uaaopa (rouyranxr ornaA, reorepManHa enepnrja u 4p).

3a conapHe eHeprercKe npo[3BoaHe o6jerre norpe6no o6es6ea],rr rpaDeBxHc(o 3eMrbr,rure y arapHMa
Hacerba.

npox3BoAHn eHepretcxr o6jerrn o6HoBrLrBrx H3Bo pa eHeprx je
npox3BoAHh eHeprercKx o6jeKrh ce He Mory rpaiqt,trx y 3aurHheHHM npHpoAHHM H KynrypHHM Ao6pxMa,
riryMx 14 uJyMcKoM 3eMrLxury;
ConapHe eneKrpaHe rpaAATu BaH Hacerba, Ha norbonp[BpeAHoM 3eMrLt4urry Ha ocHoBy yp6autcm,lxor
nnaHa;
. nporssoAt" .t o6jerrr eehrx Kanallhrera, 3a Koje rpafjeB[Ho(y AGBony x3Aaje MHHlcrapcrBo

HaMexHo 3a nocroae rpaDeBlaHapcrBa, Mory ce rpaAr4Tx y paAHxM 3oHaMa y HacerblMa, Kao r BaH
HaceJba y cKnony nocrojehhx I nraHHpaHrx paAHHx soHa, r xao :ace6uu KoMnneKc]1 Ha
norbonpHspeAHoM 3eMJbr,ruJry Ha ocHoBy yp6aHrcrrqKor nnaHa;

. [IporsBoAxra o6Jerrr ua*rx Kanalurera Kojra he c-np(l4rl4 3a concrBeHe norpe6e Mory ce rpaA]rrH y
cKrony canaua, norbonpxBpeAHxx KoMnneKca, paAHux caApxaja BaH Hacerba.

C epHxqe 3a x3paAy nnaHa AerarbHe peryraqnje 3a 3oHe coraPHe eneKTPaHe
3a
nn

3oHe conapHe ereKrpaHe BaH rpaDe8uHcKor noApy.lja Hacerba pean!€aqHja he ce epurrr Ha ocHoBy
aHa AerarbHe perynaLlhje, fi nouroBarse cneaehxx cMepHxqa:. Mory ce rpaArnr caapxajh y oyHKLlhjx eHeprercKor npoH3BoiqHor o6je,ca-conapHe eneKTpaHe:

@napHx KoneKropx. rpaHcoopMaropcKo x pa3BoAHo nocrpojeise, nocnoBHh o6Jexal
BI4COKOHanOBCK'4 HaA3eMH14 t4 CpeAlbeHanoHcKx nog:eMHx BoAoEt4;

. KoMnneKc Mopa 6t.fr onpeMrbeH HeonxoAHoM cao6pahajnol.l, BoAHoM, eHeprercKoM r eneKq)oHcKoM
KoMyHhKaqxoHoM ruQpacrpyrrypor.t, a apxlreKroHcKa o6paAa nnaHHpaHrx o6jerara y KoMnnercy
rpaQocraruqe 20(35)/110 kV, o4xocHo 20(35y,100 kV ra xHopafipyKrypHe Mpexe no ycjoBHMa 3it
oBy Bpcry o6jeKaTa r,l3 oBor npocropHor nnaHa;

. y oBoj 3oHx Mory ce rpaAxrr l,t ApyrH npoH3BoAHu eHeprercKr4 o6jeKrh Ha o6HoBrbHBy eHeprxjy
(6r4oMaca, 6rorac, reorepuanra);

. OcHoeHr,r yp6auucmvxra noKa3arerb[, cnparHocr o6jexara u Apyrx ycnoBx 3a ypeDebe h rcrpaAlby
6nhe 4eSrxrcaxr yp6anrcuvxr,l'r nnaHoM. y cKnaAy ca 3aKoHcKoM perynarrsoM Koja oBy o6nacr
ypeDyje, KaAa 6y4y norrarr Kopr,rcHr4tlr4 npocropa h KoHKperH,l crApxaj[.

npaBxra rpa[erra y 3oHH paAa
y K,O, L1HD ja (,,Cn. .nncr onaruHe

yrBpDeHa nnaHoq AeralbHe peryna4uje pa4He 3oHe - aera noKa4uje 15
" 6poj 16fi3 u 31/2019)UHDuld

y qh/by o6€6eDhBalba peanffiallHje nnaHcK}lx rlHrbeBa norpe6Ho je oApeAr4rx yp6anrcrruxe KprreprjyMe
n yc,loBe 3a rcrpaAruy cBHx nnaHxpaH!4x caApxaja. ToM nplanHKoM nouJTosarh cnelehe oApeA6e:

' KoHcrpyKltr,rjy o6jexara npunaropl,rrH ocr.lxnaqujaMa r3a3BaHHM 3eMjborpecoM jaqxHe VII-VIII creneHx
cerBMl,tqKor !iHTeH3xrera npeMa EMC-98,

' nph npojerroBaruy n rpaleuy o6aBeHo je nplapxaBarr ce 3aKoHa o 3aurhrr,,t oa noxapa ("Cnyx6enu
rnacuux K", 6p. 111/09),

' cnpoBoAr,jrh Mepe 3aurThTe npHpoAHxx x paaoM crBopeHxx BpeaHocrv xrlBorHe cpealHe

l4r@p aqxla o noKaqurx , 6poJ 35-2-7212022-N42 crpaHa 2 oa 9



OaerLerbe 3a yp6aHr3ax, KoMyHanHo-crara6eHe no(n@e s 3aunr{ry xnaorHe cpearHe

y cKnaAy ca 3aKoHoM o npoqeHx yrhqaja Ha xxBorHy cWAAHy ("CnWfuH, rracHuK rc", 6p, fi5/A u
36/0e),
cnpoBoArrx Mepe ypeA6e o opraHrcoBalby x $yHKr.lxoHlcaby qxB[rHe 3aurrre ('Apt<funu rnacuux
PC', 6p. 21/92).

PaAHe 3oHe (nopeA oHlx y HacerbxMa) y rpaDeBlHcKoM noapy,{jy }43BaH HacerbeHor Mecra (y arapy) Moryhe
je Qopr,rrparu paA}l rpynrcaba o6jeKara, oAHocHo la3rpaAtbe KoMnneK@ Kojx y norneAy npocropa.
cao6pahaja, lHopacrpyKrype xnx paAHor npoqeca Mory noreHqhjanHo Aa yrpo3e cralbe x]isorHe cpeAxHe
y HacerblMa.

ApxfieKro8cKr4M o6nrqrua, ynorpe6ruenrm Marephjan Ma x 6ojaMa Mopa ce rexxrli Ka ycnocTaBrba$y
jeAuHcrBeHe, ecrercKx Bx3yenHe au6rjerranxe qent4He, KaKo y oKBr4py npeAMerHor KoMnreKca, TaKo Ii ca
HenocpeAHHM olQ)4(elbeM.

O6aee3Ha je H3paAa yp6aHucrrvxor npojeKra 3a nnaHxpaHx paAHx KoMnneKc 3a nprnpeMy, npox3BoAt"by r
cMaA|4uJTelbe nHeyMarr4Ka 3a nyrH[qKa Bo3r,,tna, Kao u uHAyctg[jcK4x npo!43BoAa Ha 6a3[ ryMe.

npt4 npojeKroBa$y I rpabeFby o6jexara npr4pxasar]4 ce oApeA6li rexHh,]KHx nponxca h ycnoE Kojrl
KoHKperHy o6nao peryn14uJy.

Bpcra u Ha eHa o6jeKTa

y3 rnaoBe o6jerre Ha rpafeauHcxoj napqenx, a y oKBhpy Ao3BorbeHor npoqerra x3rpabeHocrh napqene,
Ao3BorbeHa je rcrpaAlba noMohHHx o6jeKara Al\nu nparehrx o6jeKara y oyHKr.lxj[ raaanor o6jerra:
noprrpHnqa, qysapcKhx h Barapc(Hx ryhrqa, rapaxa, crnoca, HaAcrpeuJnr.rqa r o6jexara 3a MauHHe h
Bo3[na, KoncK[x Bara, TrncKhx rpaHcoopMaropcKrlx craHxqa, l4PC, KoTnapH[qa, o6jeKara 3a cMeuJTaj

eneKTpoHcKe KoMyHxKauhoHe onpeMe. orpaAa, 6yHapa. peepBoapa 3a BoAy, soAoHenponycHt4x 6eroHcKtx
cenrhqKrx jama (xao npena3Ho peuerse), nparehrx caApxaja y OyHKLll4jr4 npo[3BoAHor eHeprercKor
o6jerra r cn.

npareh[ caApxajn y @yrxqnjI npox3BoAHor eHeprercKor o6jerra uory 6xrr,r: rpaHcoopMaropcKo 14

pa3BoAHo nocrpojelbe, cpeA$eHanoHcKx 14 Hr4cKoHanoHcKr4 noA3eMHh BoAoBx 14 cn.

O6jeKr[ ce Mory rpaAxrh Kao cno6oAHocrojehH ]{flx o6jeKr[ y Hr,,Ey, f3 3aAoBorbe$e nporyBnoxapHlx x
apyrxx TexHr'{Khx ycnoBa H ycnoBir 3irrxTl,fTe xIBoTHe cpeahHe.

HajBeh, Ao3BorbeH[ xHAeKG 3ay3erocr[ rpaDeBxHcke napqene
HajBeh[ Ao3Bo/beH[ hHAeKc 3af3eTocrx rpaDeBuHcKe napqene (no4 o6jefixMa r MaHtanyrarrBHr,tM h
napKxHr nospuJxHaMa) je 70olo.

Hajeeha goraorueHa cnparHocr
3a npocrop v o6yxBarv H3|reHa h aonyHa nnaHa Ao3BoJbaBa ce x3rpalqba o6jeKara cjeAeh[x cnparHocTl4:. nocnoBHrl o6jeKar: MaKcrManHo n+5+nK (npra3eMrbe + ner eraxa + norKpoB/be),. npoH3BoAHr4 o6jeKar: y cKnaAy ca rexHoIoulKl4M npoqecoM npol,,t3BoAFbe, MaKc[ManHo Ao Bl,to,{He oA

50,0 Merapa,
. cKnaArurHll o6jeKar: y cKnaAy ca rexHonorltjoM cMaAHUTeBa, MaKcuManHo Ao BhcxHe oA 50,0 Merapa,. noMohHr'1 oAHocHo nparehx o6jexar: Maxcrr.lanHo n (nprceMrbe).

Y o6jerruua je ao3BorbeHa rcrpaAlba jerHe Hnx BhuJe noApyMcKxx, oAHocHo cyrepeHcKxx eraxa yKonxKo
He nocroje cMerbe reorexHltqKe h xhAporexHlqKe nphpoAe.

Hajr.raba Ao3Boft,eHa r,re[yco6xa yganerocr o6 TA
O6jerrr Mory Aa ce rpaae Kao cnoooAHocrojeh[ x y Hfi3y (y oKB[py napqene ).
H3rpaAlba o6jexara y Hr,rsy (Mebyco6
AO3BOn[T]4 aKO TO TeXHOIOUJK]4

npoTHBnoxapHe 3airiJTxTe.

Ha yAarbeHocr o6jeKara je 0,0 m, rJ. 3a urpxHy A[naraqxje) Moxe ce
npouec npoh3EoArbe 3axreBa, x aKo cy 3aaoBorbeH[ yc.r]oBx

Melyco6nr'r pa:rax cno6o4nocrojehxx o6jeKara je MxH. nono'lHa Bl4cl4He aru:er o6jerra, c rhM aaMebyco6H[ pa3MaK He Moxe 6xr[ Matbh oA 4,0 m.

tthoopMaqrja o no(aqxj{, 6W! 35-Z-72/2022-M2
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y oKBr4py rpaDeBlHcKe napqene y pa,qHoj 3oHr4 Ao3BorbeHa je [3rpaAFba rnaeHrx o6jexara: nocnosHhx,
npox3soAHr.lx x cKnaAr4ruHtlx o6jeKara, u3rpaA|ba y xou6rnaqrjaua: nocnoBHo-npo,13eo4Hr.r o6jexar,
nocnoBHo-cKnaA[LrJH[ o6jeKar, npo[3BoAHo-cKnaAh[uHx o6jeKar rnH nocnosHo-nporl3BoAHo-cMaAHuHH
o6jexar n rcrpaAba npol43BoAHhx eHeprercxrx o6jexara o6Hoerbr4srx H3Bopa eHeprhje.



Orc ar6e 3a yp6aHEaM, KoMyxanHo{rax6€He nocroB€ t.l 3atumfiy xl,!6orne cpeluHe

YcJroBH 3a orpaDxBarte paAHxx KoHnnexca
Br4cr4Ha orpaAe (ojoM ce orpaDyje paAHrl KoMnneKc He raoxe 6urr BluJa oA h=2,2 m.
OrpaAa Ha perynaqhoHoj nu{Aju vt orpaAa Ha yrny Mopa 6rrr rpaxcnapemHa, oAHocHo KoM6xHaqxja
3xAaHe x TpaHcnapeHTHe orpaAe. TpaHcnapeHTHa orpaAa ce nocraB-rba Ha noA3hA ercrte l.raxc.0,2 m, a
xo4 xou6ruaqrje, 3hAaHx Aeo orpaAe se uoxe 6rrr Bl4L!t4 oA 0,9 m. 6oqHx 14 3aArbn Aeo napuene Moxe Aa
ce orpabyje rpaHcnapeHTHoM orpaAoM, KoM6uHaLl[joM 3r4AaHe x rpaHcnapeHrHe orpaAe 14 3hAaHoM orpaAoM
Ao MaKc. BxcxHe. OrpaAa, cry6oBr4 orpaAe r Kanxje uopajy 6rru Ha rpaleerHcxoj napqen[ Koja ce
orpaDyje.
AGBorbeHo je nperpaDhBalbe QyxxqroHanHrx qen[Ha y oKBhpy rpaDeBraHcKe napqene, y3 yotoB Aa BhcxHa
re orpaAe xe uoxe 6rla Beha oA BxcxHe cnorbHe orpaAe, r 4a je o6es6eleHa nporoqHocr cao6panaja.
Kanrje Ha perynaqhoHoj nAAnjA ce He Mory orBaparH BaH perynaLlroHe nxHxje,

O6$6eDrBarle npncryna napqenu x npocropa sa napxxpa]t€ Bo3xna
Caaxa rpaleerHcxa napqena Mopa Aa riMa np[cryn Ha jaBHy cao6pahajuy noBplxxHy.

3a rpaleauHcxy napqeny o6es6e4rrl.1 koncKr4 nplna3 MHHXManHe uJHpr,tHe oA 4,0 m (ca unnrManHrla
yHyrpauJBxM paAdycoM KpxB|4He oA 7,0 m) u neLxaqKh npr4na3 MrHr4Ma.nBe lxxpxHe 1,5 m. y3 o6jefie
no8eFlaHor prcxKa oA noxapa Mopajy ce xcnpojeKroBaru ,r r,l3Becrx npr4crynHr nyr, oKperHxqa ra/xnra
nnaro 3a Kpera$e BarporacHor ao:una u uaaolerue HHTepBeHuxja.

y oxaxpy rpaDeB[HcKe napqene Mopa ce o6es6ealrra npocrop 3a napKhpalbe cBr4x oqeKrBaHrx Bo3rna
(nyrurvxrlx Bo3xna, TeperHrlx Bo3rna, Bo3[na cHa6Aeearba u cr.). napkupabe Bo3rna Moxe ce nnaHxparx
y oKBxpy nnaHrpanrx nocnoaHux o6jeKara rnfi y oxerapy noce6rio ypeDeH!4x napKr4Hr noBpulHa.

Y orerpy rpaleerHcKe napqene cao6pahajHe noBpuJuHe Mory Aa ce rpaAe noA cneAehr4M ycnosxMa:
. Ml1H. rxxpxHa cao6pahajHrqe je 3,5 m ca yHfrpaulbl,lM paAxjycoM KpxBrHe 5,0 m, oAHocHo 7,0 m raMo

rAe ce o6€6eDyje nporo,]Hocr cao6pahaja 360r npor[BnoxapHrx ycnosa,
. 3a napKxpalbe Bo3!1na &r concrBeHe norpe6e y oKsxpy rpaDeBrHcKe napqene Mopa ce o6e:Se4rrr

napKxHr npocrop (sa nyruuvxo Bo3r4no MHH. 5 x 2,5 m, 3a reperHo Bo3l4Io MuH. 6,0 x 3,0 m, oAHocHo y
3aBrcHocrr oA Benr'{t,,tHe reperHor Bo3flna).

ApxxrerfioHcKo, oAHocHo ecrercKo 06rrxoBalbe nojegrxnx enerexara o6jexra
O6jeKrx Mory 6r{rta rpaDeHH oA cBaKor qBpsror Marepfijana rojra je y ynorpe6ra, Ha rpaAxqxoHanax (sr4axr
o6Jerrr) rnn caBpeMeH[jx xavru (o4 npe@a6praKoBaHrax eneMeHara, yxiuyvyjyhra r roroBe MoHTaxHe
xane).

Moryha je rcpaAa Kocor hnr paBHor KpoBa. KocH KpoB Moxe 6Hr4 AaogoAlir Anu KWa @ BrluJe KpoBHllx
paBHx. KpoBHa KoHcrpyKqrja Moxe 6xrH oA ApBera, LierhKa rnr apMr4paHor 6eroxa. a KpoBHx noKp[Baq y
cKnaAy ca HarH6oM Kpo8a. yKonxKo ce x3BoAH pasaH KpoB, HeonxoAHo Je h3Becr}4 aAeKBaraH 3aBpuJHx cnoj.
Moryha je H3paAa craKneHor KpoBa - naHrepHe, ca cHcreMoM Ol4KcHflx anyMxHljyMcKhx 6pxconeja.

KpoBHa KoHsrpyKqrja Moxe 6uT!4 oA ApBera, qen4(a vnu apMxpaHor 6eroHa, a KpoBHu noKph8aq y cKnaAy
ca Haru6or'r xpoea.

OacaAe o6jerra Mory 6[T14 ManreplcaHe, oA oacaAHe oneKe, repMor,Bonaqr4oHlx naHena, craKneHe 3rA
:jaBece, caqxlbeHe og Qrxcnr.rx t.tnr4 noKperHhx rpaHcnaperrHhx xnn HerpaHcnapexTHrlx craKreHru naHena,
nnt/' Aryr7'x caBpeMeH}4x Marepxjana Kojx cy rpeHyrHo y ynorpe6[. ,l36opoM Marepxjana BoAxr[{ paqyHa o
t-btixoBoj ornopHocrh ca acneKTa rexHriqKe x nporhBnoxapHe 3auJTlre.
l4cnpeA rnaBHe oacaAe o6jeKara (npeMa jaBHoj noepr.uunra) Moryhe je nocraBrHrH jap6one r peMaMHe

roreMe y oKBxpy 3eneHe xnr nonnoqaHe noBpuJxHe, raKo Aa He oMerajy cao6pahaj, MaKcrManHe Blct4He oA
15,0 m.

CBh o6jeKrx Mopajy 6,4rr,r x3rpaDeH[ y cKnaAy ca eaxehoM 3aKoHcKoM perynarxBoM, Koja ypeDyje

KOHKpeTHy O6nacr/AenarHocr, a r43fop Marepljana Bpur4rx ,4Majyhx y sr4gy cnequQrvuy HaMeHy

o6jeKra/npooopa I cr craHoBhr.lra Kop]4uhelba, oApxaBa]ba r o6e6ef;rea*a caHrrapHo-xxrhjeHcKxx
ycnoBii.

Apxr.ireKroHcK[M o6nuql4Ma, ynorpe6rbeHhM Marep[janxMa x 6ojaMa Mopa ce rexxrH Ka ycnocraBrbaby
jeAuHCrBeHe ecrercKt4 Bt-€yenHe uelhHe, KaKo y oKBr4py KoMnne(ca, TaKo u ca HenocpeAH[M oKp]DKe[beM.

JlpaE[ra 3a n3rpaA]by lrpexe x o6jexara enekrpoeHep rercke xHOpacf,pyxrype
TpaoocraHrr.le rpaAxrv Kao MoHraxHo 6eroHcKe,3haaHe rnr y cKnony o6jeKara 3a 20/0,4 HanoHcKl

npeHoc.
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oaerE€ri€ 3a yp6aHBau, xoMyHanro.cra 6eHe flocnoae l,l3ilrJlrrry xxaorHe cpearrc

Kanaqhrer rpaoocraHxqa he 6urr y crnagy ca norpe6aua, ca jeAHxM rpan@opmaropotl Ha3rBHe cHare

Ao 630 kVA I MoryhHotlhy npxKrbyqer$ Ao 8 HhcKoHanoHcK]4x t438oAa, oAHocHo Ha3xBHe cHare Ao 1000

kVA h MoryhHorxhy nprKrbyqeFba Ao 12 HtlcKoHanoHcKt4x l43BoAa I ABocrpyKa ca 4ea rpaHcQopmaropa
Ha3xBHe cHare Ao 630 kVA x MoryhHouhy nprxnyveua Ao 16 HhcKoHanoHcKl4x h3BoAa.

I'4r4HhManHa yAarueHocr rpaoocraHlqe oA ocranhx o6jerara uopa 614T[ 3 m.

EneKrpoeHeprerclry Mpexry y KoMnneKcl, cpealseHanoHcKy t4 Ht4cKoHanoHcKy y nornyHocrx Ka6nr'lparH.

nph rcrpaaFbl4 noA3eMHe eneKTpoeHeprercKe Mpexe y KoMnneKcy &txe xcrh ycJloBH Kao r ycnoBl4 3il
rcrpag*y noA3eMHe eneKrpoeHeprercKe Ha jaBHoM 3eMrbxury.

y oKBr4py paAHxx 3oHa Mory ce rpaarrt4 npox3BoAHH eHeprercKH o6Jerru o6xoanrBBx l-13Bopa eHeprlje
(conapHa eHeprxja, 6[ouaca, 6rorac, xot'r. ornap N cn.) Mabxx Kanaqhrera, xojr he ce Ha jaBHy

eneKrpoeHepreTcKy Mpexy nplKrbyqh&rTx npeKo cpeIlbeHanoHcKe, oAHocHo Hl4cKoHanoHcxe Mpexe.
ConapHe eneKrpaHe ce Mory rpaAxrl,r Kao sace6nr o6jerrr (xot,lnnercr), nocraBrbalbeM conapHrlx naHena

ra rno. cry6, t4nt4 nocraBAa]beM conapHxx naHela Ha o6jerre npexo Hocnqa. npoh3BoAHr eHeprercKx
o6jerrr he ce nplKrbl^lxBarH xa6noscx!.$4 BoaoBHMa Ha jaBHy eneKrpoeHeprercKy Mpexy y cKnaAy ca
ycnoBlMa HaMexHe EaerrpoarcrpN6yqrje.

nphKrbfretbe o6Jerara ra eneKTpoeHeprercKy Mpexyt,€Becrx noA3eMHxM (a6noBxMa no ycnoBxMa

HaMexHor npeAfieha y PyMr.

npo[3BoAHx eHeprercxr o6jerrx :

' Mory ce rpaAl4rx caApxajfi y Qynxqrjr eHeprercKor npox3BoAHoF o6jerra: nporaso4Hu o6jeKar Kojt4

npou3Boa}4 eHeprr4jy (Tonnorry, enerrpuvHy) H ap./ conapH[ KoneKropx, rpaHcoopMaropcKo t4

pa3BoAHo nocrpojebe, nocnoBH14 o6jexal cpearueHanoHcKr4 14 Hr4cxoHanoHcKl.{ noA3eMH}i BoAoBtl;
. KoMnneKc lropa 6rrn onpeMrbeH HeonxoaHoM cao6pahajrou, BoAonpxBpeAHoM, eHeprercKoM H

ereKTpoHcKoM KoMyH14Kaq!4oHoM hH0pacrpyKrypoM;
. ConapHr naHenr ce Mory nocraBrbarn Ha o6jeKre, cry6oBe t4n]4 Ha rno npeKo Hocaqa;

" EneKrpoeHeprercKy Mpexy 14 ocrany HeonxoaHy hHQpacrpyKrypy y Qynxqrjn npoh3eoAHor eHeprercKor
o6jerra xa6nrpau.

Onurx ycltoBx npxxrbyqena o6jekara xa grcrpx6yrnaHn enerTpoeHeprercxr{ clcre :. HoBe u nocrojehe o6jerre, nprrnyuu9aru Ha nocrojehy vnq nnaHupaHy upexy Ar,tcrpr6yuauor
enefipoeHepreTcKor chcTeMa.

" 3a npxK,rbyqebe o6jexara Ha pucrpu6yrneau ereKrp@HeprercK!4 chcreM, norpe6Ho je rcrpaAriru
nplKrbyqaK Koj[ he ce cacrojaru oA npxKrbyqHor BoAa I opMaHa MepHor Mecra (OMM).

OopMHpalt€ rpaIeaxxcxe napqene
napqenaqljy H npenapqenaLlxjy rpafeauncx[x napqera x oopM]4patbe uoanx rpaleerxcxlx napttena
cnpoBoAHrx rspaAoM npojeKara napqenaq[je/npenapqenaqHje.
Benr\rhHa napqene HaMe$eHe l43rpaAlbh nplBpeAHHx Kanarla4Tera uopa 6lrt AoBorbHa Aa nprMx cBe
caApxaje Kojx cy ycnoBrbeHx KoHKperHuM TexHonouJK|4M npoqecoM, Kao h nparehe caApxaje y3
o6e6eD[aa]be ao3BoJbeHor xHAeKca r3rpabeBocr[4 14 creneHa 3ay3erocrx 3eMrbt4r.rJTa.
noBprxxHa rpaDeBuHcKe napqene x3Hocx Ml4H. 1000,0 m2, ca urp.4HoM yn[qHor OpoHTa M]iH. 20,0 m.
3a nnaHhpaHx paaHlr KoMnneKc 3ar nplinpeMy, npor€BoArby 14 cKnaArurrebe nHeyMarvKa 3a nyfto4qKa I
reperHa Bo3xnar Kao n raHAycrphjcKxx npol.t3BoAa Ha 6a3r ryMe, o6pa3oBahe ce je{ra rpaleeutcxa
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KolrnreKc TC 1f0/2O (x) kv
3a H3rpaaFby TC 110/20(x) kV norpe6na je x3paAa yp6aHxcrrqKor npoieKra.
CMepHxqe 3a uzpagy yfianuauqKor npojeKra 3a TC 110/20(X):
. MxHHManHa noBpuJxHa 3a x3rpaArsy KoMnneKca rpaHcQopMaropcKe craHlqe 110/20(X) kV tl

BllcoxoHanoHcKor pa3BoAHor nocrpojerua rpe6a Aa 6yAe 50x70 m;
. TpaDeB[HcKa nrHhja rpe6a Aa 6y4e uun, 5,0 m oA perynaL][oHe nrHhje;

' O6es6eAHrra KoncKl4 npHna3 o6jeKry MhH. uupuHe 5,0 m ca nocrojehe npt4crynHe cao6pahajHxqe x
neuraqKx npHna3;

. O6es6eAlarla npxKrbyqaK Ha BoAoBoAHy, eneKTpoHcKy KoMyHtiKallloHy r KaHanr€aqroHy Mpexy;

' OKo KoMnneKca nocraBl4Tr4 orpaAy Ha concrseHoj napqenH, B!4cxHe HajMalbe 1,8 m;
. Yp6aHrcrrqxu napaMerp[ 3a eneKTpoeHeprercKe o6jeKre, AAKTAqaHA cy 3axreBxMa caMor

eneKTpoeHeprercKor o6jeKra, oAHocHo ycnoBr,lMa HaAnexHfix oneparopa r Mory Aa oAcrynajy oA
ypGnrcrrvrux napaMerapa Aarxx nnaHoM 3a 3oHe y KojHMa ce rpaAe.

. npxKrb)&elbe TC 110/20(X) kV Ha 110 kV xanox ra3Beuhe ce y cMaAy cn ycnoBl4Ma HaAnexHor
oneparopa npeHocHe Mpexe, oAHocHo cryArjoM np[Krby.{e}ba o6jeKara Ha npeHocHll cl,1creM.

. nplKrby,.rHr,i 110 kV AaneKoBoa 6uhe npeAraer race6Hor yp6aHxcrt4qKor nnaHa.



OAerhe$a 3a y@HrcaM, KoMyHarHo-craMfuHe nocnoBe l,i 3aurryry xrBoTHe cpetrhHe

y cKna,qy ca qraHoM 2. Ta,.{Ka 20. 3aKoHa o nnaHxpa}by A A3tpaAtbu ,ATWOeH4 rnacH K penyanuKe
Cp6uje'6p. 72/09, 81/09 - ucnNBKa, 64/10 - yC, 24/11, 121/12, 42/13 - OAryKa yC, 50/13 - OAnyKa yC,
98/13 - OAryKa yC 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/1t 9/2020 u 52/21) rpaDeBhHcKa naprrera Jecre Aeo
rpaDeBlHcxor 3eMjbhura, ca np[crynoM jaBHoj cao6pahajHoj noBpLlxHx, Koja je r€rpaDeHa [r]4 nnaHoM
npeaBt4DeHa 3a r13rpaa]by.

nonoxaj o6jerra y oaHocy Ha peryraqxjy x y oAxocy Ha rpaHxqe rpaletrxcre napqene
y 3aBlcHocrr oA TexHorlouJKoT npoqeca npox3BoAlbe y oKBt4py KoHKperHor paAHor KoMnneKca, KoA
l'BrpaAbe HoBr4x KoMnneKca (o6jeKara) rpaDeBHHcKa nlHuja y oAHocy Ha perynallloHy nt4Hrajy je oAMaKHyra
MhH.5,0 m, oAHocHo 10,0 m (BhAx rpaox,rKH npunor).
O6jeKrx KojrJ ce Hana3e Ha yna3y y paAH[ KoMneKc npe4]boM oacaAoM Mopajy 6xrx rpaDeHu Ha
rpaDeB[HcKoj nrHuj[.
O6enpom 4a rexHonouJKrl npoqec y BenuKoj Mep[ ycnoBJLaBa opraHq3allHjy napqene, x3rpaA$a o6jeKara
peuaBahe ce oa ciyqaja ao cnfraja. MI4H. ycnoBH Koje je HeonxoaHo ]4cnouro&rrl4 cy: yaarLeHocr
rpaDeBxHcKe flxH[je oA rpaHrqe cyceAHe napqene je 5,0 m (eBeHryanHo je Ao3BorbeHa x Ma]ba yAarbeHocr
- r.rur. 1,0 m noA ycroBoM Aa cy 3aAoBorbeHh ycnoBr nporxBnoxapHe 3aurxre, rj. Aa je MeDyco6Hx pa3MaK

raue[y o6jexara Ha ABe cyceAHe napqene Benx oA 4,0 m, rj. Behla oA noroBr4He erLuer o6jerra).
,'by3erHo, nouohuN/nparehr o6jeKrx Kojx ce nnaH[pajy Ha yna3y y papur xounexc (noprhpH!1qe, qyBatpcKe

h sarapcKe xyhnqe r cn.) npeAlboM Qaca4ou ce Mory nocraBrrx Ha perynaql4oHy n[Hrjy, oAHocHo rpaAxrx
Ha pacrojaBy MalbeM oA 5,0 m oA perynaqloHe nxH|aje.

fpa[esnxcxo gel.trDlurlTe o6yxoahexo nnaxor
yp6axrcnuxor npojerra

ea xoje je oApeDeHa o6aBe3a x3paAe

O6aeeaa rspa4e yp6aHhqrxqxor npojefia nponxc)le ce 3a:. BrpaA[by o6jeKara 3a Koje je 3aKoHoM o xHTerpxcaHoM cnpeqasii]by ]t KoHTponr 3araDrBa$a xrBoTHe
cpeArHe npeABHDeHo l.taAaBalbe rHTerphcaHe Ao3sone,. 3a nnaHxpaHx paaHlt KoMnneKc 3a npxnpeMy, npolt3BoAtsy t4 cKnaaxuTeBe nHeyMaThKa 3a nymhqKa ,{
TeperHa Bo3Hna, Kao I rHAycrpljcKhx npor3BoAa Ha 6a3h ryMe, Ha floKaq[jr Koja je npeAMer rcpaAe
,BMeHa h AonyHa nnaHa,

' rcrpaA$y eneKrpoeHeprercKor o6jeKra 3a rpaHcQopMaqhjy HanoHa 110/20(X) kV.

Mepe eHeprercKe eQrxacxocrn x3rpaAlse
HeonxoAHo je fEAnrx Ha pa3Bojy 14 Kopt4uJne$y HoBr4x I o6HoBrbrBxx o6nh(a eHeprxje, x Ha noAcrrqa$y
rpaArrerba 14 BnacHrKa o6jerara 4a nplMeHe eHeprercrn eQrxacua peuJeba H rerGonorHje y csojxM
o6jerrrua, paAh cMa$elba rexyhu rpouxoaa.

EHeprercxa e$xKacHocr l,tarpaAtse Ha npocropy y o6yxBary [lflaHa nocrlxe ce:
) ,3rpaAborir neuJaqKrx u 6^)nxnucru\xux craaa aa norpe6e o6ea6e[erua hHTepHor KoMyHHtlxpa$a h

cMalbelba xopr,tuherua MoropHl4x Bo3xna;
) noA}13albeM 3e,leHrra y xopxAop[Ma cao6pahajxrqa (cMa]byje Ce 3arpeBa]be rna x crBapa ce ara6rjeHr

cnuqaH npxpoAHoM);
) npojeKToBtrlbeM I no3xrlxoHxpabeM o6jeKaTa npeMa KnxMaTcx]4M acneKTHMa, BnoxeBocTy cyHqy x

yrHqajy cyceAHlx o6jeKara, noArca$eM 3eneHl4x KpoBoBa, Kao KoMneH3aLl[ja oKynt,lpaHoM 3eM.,bl4urry;
) concTBeHoM npoh3BoarboM eHeprHje x 4pyrnu $arropuua;) ,l3rpaAlboM o6jeKaTa 3a nPo[3BoA]by eHepruje Ha 6aau anrepxaruexrx h o6HoB.rbhahx ra38opa eHeprhje

(xoplru:herseu noKanHrx o6HoBrbr4Br4x l43Bopa eHeprrje) r t43rpaA$oM AarbhHcKxx An i
qeHTpanx3oBaHux cxcreMa rpeja$a r xralersa.

EHeprercKa eQuxacxocr r€rpaABe o6jeKara o6yxBara cneAehe Mepe:
, peanx3aqrjy nacl4BHhx conapHxx Mepa, Kao uJTo cy: MaKchManHo Kopxuhelbe cyHqese eHeprHje 3a

3arpeBarbe o6jeKra (opxjeHraquja o6jeKra npeMa jfxHoj, oAHocHo rcroqHoj crpaHx cBera),3aurHra oA
cyHqa, nprpoAHa BeHTlnaq}4ja I cn;

) npuMeHy aaeKBaTHor oMoTa!.{a o6jeKTa (ronnorHa rconallr4ja 3l4aoBit, (poBoBa x noaHHx noBpurxHa);
nprMeHa npo3opa ca aaeKBarHvlM KapaKTepxcrrKaMa (Ba3ayuHa 3anrrBHocr, Henponycr.,br'lBocr I apyre
Mepe);

) np[MeHy aaeKBarHor crcreMa rpeja]ba x nplnpeMe caHlrapHe ronne BoAe (npxMeHa caBpeMeH[x
KOTnOBa h rOpXOHhKa, npena3aK ca nprbaBrx ropxBa Ha npupoaHr4 rac l4n}4 aarbr4HcKo rpejabe, nphMeHa

caBpeMeHr4x ronnorH[x noAcraHxua, perynall]4ja reMneparype. yrpaAba repMocrarcKt4x BeHT]4na,

AenhTaba H Mepaqa ronnoTe !4 apyre Mepe;
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napqera Ha ocHoBy npojeKra npenapuenalllje, Ha noKaqxjh Koja je npeAMer h3paAe l43MeHa ,1 AorryHa
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olerbebe 3a yp6aHl.l3aH, rcMyHa,HO-CraH6eBe noclroae n 3aunrry xraarrl€ cpearHe

crBapabe yHyrpauBe KnxMe, Koja rrHqe Ha eHepreTcKe noTp6e, rj. crcTeM 3ar KnxMaTl,i3alr.lxjy,
(KoM6xHaqxja cBr4x KoMnoHeHrh norpe6Hr4x 3a o6paAy Ba3Ayxa, y Kojoj ce reMneparypa perynhuJe t4nl
ce Moxe cHh3l4Tr4, uoryhno y KoM6xHaqxjri ca perynaLlrjoM nporoKa Ba3ayxa, BraxHocfl4 14 q[crohe
Ba3Ayxa);
np[MeHy aAeKBarHor yHyrpaurber ocBerrberu (npliMeHa caBpeMeHxx crjalllul,Ja A cBerhrbKx paAr
o6e6eDerba norpe6ror KBanlrera oceerruenocru).

Mepe 3a Aa/be no6orblxaBalbe eHeprercKr,rx KapaKTepHCThKa o6jefia He G.rejy aa 6yay y cynporHoc ca

ApyrvM cyriJTxHcKHM 3axTeBhMa, Kao uJTo cy npxcrynaqHocT, pallxoHanHocT I HaMepaBaHo xopxulheFbe
o6jeKra.

OnurrH x noce6Hx ycroBx r r.lepe 3auJTrre x}lBorHe cpeAlHe

,l3rpaaba nnaHxpaHlx o6jeKara, l43Bobelbe paAoBa, oAHocHo o6aB/baFbe npoh3BoAHe, cKnaA|4uHe hn[
ycnyxHe aenarHocrt4, Moxe ce Bpur,irx noA ycnoBoM Aa ce He rca3oBy rpajHa oureherua, 3araD[Ba]be hnx
AerpaAaq[ja xrBorHe cpeAxHe Ha Apym HaqxH.
Kaxo 6r ce o6e6earna Qyuxqronannocr npocropa y cuaay c, norpe6aMa, a nplt ToM ocr&rpt4o
no3IlTHAaH yrhqaj Tj. y6naxlrne l4nr cnpeql4ne HeraTlBHe nocnear4qe Ha xxBorHy cpealHy npocropa, y
KoHTeKcry KoHKperHhx peue$a npeasNf;eHo je:
> onpellarbe npocropa aaeKBarHoM KoMyHanHoM r4HopacrpyKrypoM r npliMeBa rexHriqKo-TexHonouKlix
Mepa y Llrlrby cnpeqaBalba/cMabelba noreHqxjanH[x yrnqaja Ha KsarHTer EE3A]4(a. BoAe r 3eurb]1uJTa
ycnea oaBdalba nnaHrpaHlix aKThBHocrrl;
> npahe$e KBanhrera Ba3Ayxa, BoAe l,l 3eMrbhuJra roxou QyxxqroHr,rca$a o6jeKara y nflaHxpaHoj paAHoj

3oHx (y cKnaAy ca cryAxjaMa npoqeHe 3a nojeAriHaqHe o6jefie rrr{ no Hanory uxcnexqrje);
> Qopr'rrparse saurhrHor 3ereHhna y oKBr4py Kopxaopa cao6pahajnuqa r no o6o4y KoMnneKca;
> cHa6AeBalbe BoAoM 3ar n!4he x caHxrapHe norp# npeKo HaceJbcKor BoAoBoAHor cHcreMa h 3arr.rrl4Ta oA
noxapa;
> cenaparHo oABoDerbe cyBr,,lurHe arMocoepcKe BoAe H caHrrapHe ornaAHe BoAe;
> npeuru:haearse l4HAycrpt.tjcKhx x KoMyHanHhx ornaaHtax BoAa;
> npeATperMaH arMocoepcKxx BoAa ca KoncKo-MaHxnynarrBH}lx A ocrannx noBpuJ|4Ha Ha cenaparopy yrba x
Macrx. y cKnaAy ca nponxcaHxM KBanfiTeroM 3a ynyuJTalbe y peLlrnnjeHT;
) np!1MeHa npHpoaHor raca 3a 3arrpeBa}se h TexHorouJKe npoqece LlhMe he ce sauJrurh sa3Ayx, Kao
nphpoAHx pecypc, o4 earaleiba Koja Hacrajy caropesalrcM QocrnHrx ropraa;
> o6ea6elerue npocropa 3a nocyae 3a nplBpeMeHo ogararbe pa3nl4qlrrrx Bpcra omaaa, Kao 11 ynpaBrbatbe
omaAoM Hacranor Ha npocropy o6yxBara nnaHa y cMaay ca nponHcaHr,lM ycnoBlMa.

Pean!€aqHjoM nnaHa o3enebaBarba yHanpeAxrr4 Ml4KpoKnrMarcKe H caH!4TapHo xhrujeHcKe. ycnoBe
npocropa. qIme he ce o6e6eamr oyHKr.lxja 6apxjepe y eBeHryanHoM npoMery 3arabyjyhhx Marepxja x
6yKe,

O6aBge cy6jeKara quje AenarHocru yrur|y un\ Mory yrt4qarx Ha KBanr4rer Ba3Ayxa ypeDeHe cy 3aKoHoM o
3atruTtrrh Ba3Ayxa, a oAHoce ce Ha o6e36eDetbe rexHlqKrlx Mepa 3a cnpeqaBabe xflr cMatbetbe eMxchja y
sa3Ay)ry, npahelbe yrhqaja concrBeHllx AenarHocn4 Ha KBarl4Ter Ba3Ayxa H o6e6eDeFbe Apyrhx Mepa
&Ixrlre y cKnaAy ca oeri4 3axoxor'r x noA3aKoHcKHM afit,lMa y HaBeAeHoM KoHTeKcry.

nplBpeAHa ApyuJTBa/ Apyra npaBHa nrqa x npeAy3erHhqh Kojx y o6asrbalby AenarHocrr,l yt4tty Anri \ory
y qaru Ha Ksanurer 3eMrbl4ura AfxHr4 cy aa o6e6eae rexHlqKe Mepe 3a cnpeqagabe xcnyuralba
-raf;yjyhrx, uJrerHhx r,1 onacHrx Marepxja y 3eMrbt4uJre, npare frhqaj cBoje AenarHocrl4 Ha KBanHTer
3eMrbfiura, o6e6e4e 4pyre Mepe 3aurure y cMaAy ca 3aKoHoM o 3aurlirH 3eMrbfirlJTa A Apyn M 3aKoHrMa.
BnacHrK rnx KopxcHxK 3eMrLr4ura hn[ nocrpoje]ba qHja AenarHocr, oAHocHo afirBHocr Moxe Aa 6yAe
r3poK 3araDelba I aerpaAallhje 3eMrbllrrra, a]ar(aH je Aa npe noqerKa o6aerbarba afit4BHocrx !138puJx
HCnrT[Ba]be K&tnhTeTa 3eMrLl4lJJTa.

KoxqenqrJy oAnaralba KoMyHanHor ornaAa rpe6a ycarnacwru ca nphHq!4nxMa crparen4je ynpaBrbaEa
omaAoM 3it nephoA 2010-2020, roAxHe.

CBaKx reHeparop ornaaa je o6agesaH Aa rcBpul}l KapaKreprcaqrjy h Kareropn3aqljy omaAa KoA
HaMexHhx opraHrcalllrja h Aa ce y 3atsxcHocrll oA fberoBe npr4poAe ca ]b!1M nocryna y cKnaAy ca
3arKoHoolM nponhchMa.

l4H(DopBaqsja o no(aqltlx, 6cr.l 35-2-72/2022-tV -Oz
crpaHa 7 oA 9

y KoHreKcry 3aurrre xr4BorHe cpeat4He npeAMerHor npooopa, HeonxoAHo je npeAr3erli oApeDeHe Mepe

3arrurrre Boae, Ea3ayxa h 3eMrbHrlJla, y:nuajyhr y o63xp HaMeHy npocropa h MorynHocr noqhpalba
pa3nr'{nrHx r4HAycrpxjcKxx aenaTHocrx.



One.rbe$e 3a yp6aH!a3ax, (oMpranHo-craifeHe nocrogel, 3aurffry xxBoTHe cDearHe

o6agea reHeparopa omaAa je aa, y cKnaAy ca 3aKoHoM o ynpasrbarby ornaAoM x ocranrM 3trKoHcKyrM !1

noA3aKoHcK!4M aKrr4Ma. Kojx HenocpelHo perynl4uy oBy o6nacr: o6es6eAu norpe6ax npocrop 3a oMaralbe
orna4a, o6ea6e4r norpe6He ycnoBe 14 onpei4y 3a caKynrbalbe, pa3Bpcrasabe x npBspeMeHo qyBa]be
pa3nxqr,rrnx ornaAHhx Marepxja, a Aa ceKyHAapHe cnpoB!4He, onacaH r Apyrx ornaA, npeAaje cy6jeKry KoJr4
r1Ma oAroBapajyhy Ao3Bony 3a ynpaBrbabe ornaAoM (cxla4turerse, oAnaralbe, rperman r cn.).

3a nocrpojeba ,r aKTHBHocn,t koja Mory xMary HerarHBHe yrxqaje Ha 3ApaBrbe rbyAx, xxBorHy cpeaxHy }lnh
MarepdanHa Ao6pa, Bpcre aKTHsHocrtl x nocrpojeBa, HaA3op H Apyra nr4Talba oA 3Haqaja 3a cnpeqaBalbe H

KoHTpony aara[reaua xxBorHe cpeAxHe. ypeDy]y ce ycnosx h nocrynaK rcAaBa]ba [HTerp[caHe Ao3Bone,
Koja je aeQxHxcaHa 3aKoHoM o hHTerpxcaHoM cnpeqaBalby 14 KoHTponr 3araDhBa|ba xrgorHe cpearaHe. CBa
nocrpojelsa r aKrllBHocr}l Koja ce He Hana3e Ha npenHMxHapHoM cnrcxy nocrojehrx nocrpojelba Koja
noAnexy ,BAaBillsy xHTerprcaHe Ao3Bone Ha rep[Topljx Peny6nrxe, caLir]beHrM oa cTpaHe MlHxcrapcrBa
xrlBorHe cpeAHHe 11 npocropHor nnaHr4paba Peny6nrKe Cp6raje, a Koja y cKnaAy ca ypeA6oM o BpfiaMa
aKTvaHocrr4 ,l nocrpojeba 3a Koje ce rcaaje xHrerpxcaHa Ao3Bona, noMexy o6a8Bh npr6aaruarea
!4HTerprcaHe Ao3Bone. AyxHt4 cy Aa ce o6pare HaMexHoM opraHy.

3a o6jerre. Kojr4 cy noqhpaHr y paAHoj 3oHx, a Mory xMary HerarrsHe yrrLtaje Ha xxBorHy cpeAhHy.
HaA.nexHH opraH Mopa npon[car]4 norpe6y rapa4e cryArje nporteHe y qaja Ha xr8orHy cpeAhHy, y
cKnaAy ca 3aKoHoM o 3aUJTHTH xr4BorHe cp€axHe, 3aKoHoM o npoqeHr y qaja Ha xBBorHy cpeA[Hy,
flpaarnxuxor'r o caApxr4Hh cryAxje o npoqeHra yrxqaja Ha xxBorHy cpearHy 14 ype46oM o yrBpDrBalby
,lracre npojeKra 3a Koje je o6ase3Ha npoqeHa yrrqaja x ,lHcre npojeKara 3a Koje ce Moxe 3axreBaryr
npoqeHa ynaqaja Ha xxBorHy cpearJHy.

Onurx r noce6H, ycnoB[ 1l epe 3auJrxre xlEora r 3ApaBrDa ,tyAx }l aaurETe oA noxapa,
enelteHTapH]{x HenoroAa, TexH]{qKo-texHololuKHX Hecpeha ]r parxnx gejcraaa
Mepe 3auJ-rhre oA noxapa o6yxBarajy yp6aurcmvxe 14 rpaDeBxHcKo-rexHhqKe Mepe 3auTHTe.
Yp6aurcrrqre Mepe:,ilun4Te ce oAHoce Ha nnaHlpabe npocropa y HacerLrMa Kpo3 yp6aHxcrHqKe
noKa3arerbe (xauexa noepurHa, r4HAeKc 3ay3erocl4/ raxgexc rsrpafeHocru) r npaerna rpalerua
(pe rynaqxoHa nrHrja, rpalearrcKa nxHxja, BxcxHa o6jeKra, yAarbeHocr o6jeKra oA cyceaHlx, lxxp[Ha
cao6pahajH!4qa, napKrpan!4uJra I Ap.). TpaDeBlHcKo-rexHu,]Ke Mepe 3auJrt4re ce
np}lMeHy nponxca o rcrpaA$x o6jexara, eneKTpoeHeprercKAx A racHrnx nocrpoje$a.

oaHoce Ha crpxKTHy

nnaHrpaHh o6jeKru Mopajy HMar[ aaeKBarHo rcseaeHe rncranaqnje 3a 3aujrhry o6jeKara oa noxapa r
arr.loc$epcxor npaxlbe*a, y cKnaAy ca 3aKoHoM o 3aurrrl4 oA noxapa A Apyrvt 3aKoHrMa t,t

npaBnnHl4lll,lMa Kojr4 ypeDyjy 3aujrhry oa noxapa, BaxehrM rexH]4qKxM nponxc]iMa h cpncKxM craHAapAxMa
x3 oBe o6nacM, Kao t,i npaBlnHuKoM o rexHlqkrM HopMarhBxMa 3a 3aurxry o6jeKara oa aruocQepcxor
npaxlbelba. TaKoDe, HeonxoAHo je Aa HaAnexHu opraH y npoqeAypx h3AaBaba noKaqxjcKxx ycloBa, 3.t
o6jeKre Kojr,r cy o6yxBaheHx nnaHoM, npx6aBl4 noce6re ycaoee y norneAy Mepa 3aujrure oa noxapa,.1
eKcnno3xja oA MlaHhcrapcrBa yHyrpaurbxx nocnoBa (ynpa8e Ia oAerbeba y cacrasy ceKropa 3a BaHpeJlHe
chryaqxje).

Ha nperMerHoM npocropy Moryh je 3er'r^orpec jaqrHe VII-VIII creneHH ceh3Mr4r{Kor xHreBrrera npeMa
EBponcKoJ uaxpocersu[vxoj cKan!4 (EMc-98). y oaHocy Ha crpyKrypy rj. un o6jerra, aeot4HficaHe cy Knace
noBpearBocrx oAHocHo oqeKr4BaHe aeoopMall|,ije I oureherua Ha oojeKnaMa. TaKo 614 ce y cMr4oly
rHTeBrrera H oqeK[BaHxx nocieA[qa Ha nocMarpaHoM noApyqjy,3a VII creneH ceh3MhqKor [HTe8]irera
Nawr$ecroaao ,,cHnaH 3eMrborpec", a 3a VIII creneH,,uJreraH 3eMrborpec... nph npojeKroBaby x
yrBpDxBaby Bpcre Marepljana 3a H3rpaAby xnn peKoHcrpyKtlxjy o6jeKara odaee3xo je yeaxrru uoryhe
eoeKre 3a HaBeAeHe creneHe ceH3Ml,lqKor l4HreH3hrera (VII-WII 6eneH npeMa EMC-98), xaxo 6r ce
MaKchManHo npeAynpelu4na uoryha ou.reherua o6jeKara noA ceH3Mx,rKhM AejcrBoM.

nocrpojeue y (ojeM ce o6aBrbajy aKrt'lBHocrlt y KojxMa je nprcyrHa Hnr Moxe 6ru nprcyrua onacra
Marepxja y JeAHaKTM ur[ BehHM KonrqxHaMa oA npon[caHxx (ceaeco nocrpojerue), perynucare cy 3aKoHoM
o 3auJTt{rh xxBorHe cpellrHe n Apyt tM noA3aKoHcKr4M aKrrMa, Kao rexHHqKa jelxHxqa yHyrap KoMnnek@,
rAe ce onacHe Marepxje npox3BoAe, (opHcre, cKnaal4ure l4nr ce buMa pyKyje.

Ha npocropy y o6yxeary nnaHa He Hana3e ce ceBeco nocrpojelba/KoMnneKcH, Kao Hr Ha uenoj Tepxropujh
onujTvHe t4HDrja. y cnyqajy x3rpaAlbe HoBr4x ceBeco nocrpojelba/KoMnneKcar a y cKnaAy ca npaBxnHxKoM o
caapxrlHx nonl,lrHKe npeBeHqxje yaeca k caapxr4Hx u MeroaonorHjla ,€pa.qe l43Beuraja o 6e6eaHocrr x
nnaHa 3aurrlire oA yAeca, Kao nora3HH ocHoB 3a l4AeHTxonKaqrjy noBpe]qhBrlx o6jeKara, norpe6Ho Je
pa3Marpar[ yAarbeHocr y paAljycy oA f4r4HxMyM 1000 m oA rpaHhqa ceBeco nocrpojeba, oAHocHo
KoMnneKca, AoK ce KoHaqHa npoqeHa uuprHe noBpeA!48e 3oHe - 3oHe onacHocr}4, oApeDyje Ha ocHoBy
peaynrara MoAenlparua eQerara ygeca. TaKoDe, y cnyqajy x3rpaalbe HoBhx ceBeco nocrpojelba y o6yxsary
nnaHa, o6aBBa je Aa ce y npoqec oMy,rHBa[ba o noqlpaby HoBr4x ceBeco nocrpojeba oAHocHo KoMnneKca

IHQopiaqrra o noKaqrj}r , 6Wl 35-2-7212O22'N42 crpaHa 8 oA 9



Oae/Eeloe 3a ypoaHH3aM, (oMyHanso-cra 6eHe nocnoae 11 3aurrry xtrsorHe cpeAHHe

nopea [HBecTriropa yK,byqe cBr4 HaAne)(Hr OpraH[ r noKanHo CTaHoBHI4UJTBO, Te Aa Ce pa3MoTpe nocrojehx
KanaLlHreTH, Kao H ycnoB!4 H Mepe 3aurHTe xr4BorHe cpeAHHe. OBo je HeonxoAHo KaKo 614 ce rc6erao
noBehaH p,Bh*/ nocneArqe Een,nKor yaeca, oaHocHo crHeprrjcKr4 yrrqaj ca nocrojehhM , nna rpu 

^"caApxajxMa, a cBe y qxrby aAeKearHor ynpaarLarba 6e6e4n6uhy oa xeMhjaKor yAeca.

nPaBHo r Qlal4qxo arqe Koje o6aB/ba aKTraHocrr,i y KojrMa je npxcrrHa hr[ Moxe 6rv nprcyrHa jeAHalnr B[uJe onacHrx Mareplja y Kofl4qr4HaMa KOje Cy jeAHaKe xn]4 Behe oa nponrcaHhx, a Koje Mory l,3a3,arxyaec alDr(Ho je aa y nocrynKy npoqeHe rrhqaja npojefia Ha xhBorHy cpe4[Hy, o4nocno npr,r6aenarua
[HTerphcaHe ao3Bonet u3paAu npoqeHy onacHocTx oA yaeca.

[IpxMeHoM 3irKoHcKe perynarlBe 3a nnaH,pabe r ypeDe*e npocropa oA hHrepec] 3a oAopaHy 3eMrbe
crBapajy ce npocropHl'l ycnoBr 3a Qyuxqrourcarue 

'tre,nHe 
3aurnare craHoBHl4uJTBa. sa npo;oi xoj[ jenpeaMer rcpaAe nnaHa aerarbHe perynaqde, HeMa noce6Hxx ycnoBal t4 3axreBa 3a nprnaroDaBalbe

norpe6aMa o46paxe renrue Kojy nponhqdy HaAnexHu opraH[.

Crenex xoryxaaH€ onpe rDeHoctx rpaoeBxHckor 3er4rb]rulra no qe,lrHaria
nralcxor loKyreHra l(ojtr ie [orpe6aH sa x3AaBalte ,oKaq]tjcKlx ycrroea r
aoSaore

3a norpe6e rcAaBaba ,oKaqhjcKe x rpaDeBfiHcKe Ao38one, HeonxoAHo je o6e6eAxrh oApeDeHh
Mt'tHuM.anHn creneH KoMyHanHe onpeMrbeHocrlr rpaleerncxor 3eMrLr4urra, opHocxo o6ea6e4rrr
np[K,Lyqe]be Ha oHy KoMyHanHy rHepacrpyrrypy Koja je HeonxoAHa 3.] HopManHo OyHKqiaoHhcarbeoApeDeHe BaMeHe.

a

"2u T4 . cao6. TfijaHa AoureHV,

,iHoop|aq4 a o noKaqxjH, 6poj 35-2,72/2022_IV-O2
opiHa 9 oA 9
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g;!tr)?{"' Bojno4e crene 6p'20/3

MT-K0MEX d.o,o.
yn. Ocno6of erra 6p.22
11090 Eeorpa4

rrPE!MET: Vctonu

Baurnnn 3axreBoM 6poi o41'6.05.2022. roAr4He rpalKurrucre Aa Bau 4ocraBaMoyc"rroBe 3a norpe6e zcxoAoBarba Jro*ar{pl jcx.ux yirou^ 3a n3fpa*rby co/rapHee,rr eKTpaHe 3a concrB eHe norp e 6e 14 HBecrzTopa.

Y CrcNA4Y CA NOAHETLIM 3AXTCBOM, O6ANCIIITABAMO BAC 4A JKII ,,KOrr,r YHAilA4,'un\uja nsgaje ycltoBe,xojz ce oAHoce ua o6.uacr ynp"u^, rba KoMyH alrHuMorrraAoM.

c'rurut y Be3r'r' a uvtajyhu y BnAy Bpcry tI HaMeHy o6jexra xoju ce rpa4z, JKrlKouvuara4LrurlujaHeMa noce6*ux v:riio,ii u;;';;;;rrbe corrapHe e.rreKrpaHe.
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JaBHOKOMYHanHO npeAY3ehe

BOAOBOA ~ KAHAJ1~3A'-'~JA
IAHD~JAIn, ~HDIAJA

BoJBOAe Crene 48
22320, VlHOlllja
Peny61llllKa Cp61i1ja
nus: 101437361

Te1<ynlll pa4YF:!.I11,·
250-2050doocl'lS0iO:-Cso
l05-Q00000222S421-H
200-26368401Q2~.9q;,:4~
325-95006000185.2.8-47

MaTIII4HI-16poj: 08584885 WI-1~pap;e11al'HOCTI-1:3600
W'~ •~e,;;;:~;~7256084"2-""'~v(k@i~;ma.r~ ; w'WWNOC!gvpdillqjlia,cp.,[?

"MT-KOMEX" A·O.O.
OC1106o0el-ba225

11090 5eorpaA
Peny6m1Ka Cp61-1ja

1 B. Os, ZG7.2

b;'hJj :,~.~~_9,1::.~Ij/.~_n-\
V1HT)l!lja,8')j30!l8 CT~le48

Ha OCHOBY411aHa14. OA11YKe°Onurrascxoj vnpasa onWTHHe VlHTJHja(IICIl.IlHCT onurraue Cpewa" 6poj
25/08), 1-1411aHOM54. H 55. 3aKoHa 0 n11aHHpal-bYH H3rpaAl-bH (C11.r11acHHKPC" 6poj 72/09,81/09 H
24/11), H 411. 12 OA11YKe° jaBHoM BOAOBOAYxao H 411aHa22 0 [asao] KaHa11H3au,HjH CO VlHOHja
(C11y>t<6eHHr11aCHHKOnWTI-1HaCpesia 6/2011), re Bawer 3aXTeBa oA 16.05.2022. rOAHHe, Haw 6poj:
32502-49/2022 OA AaHa 16.05.2022. rOAHHe, JKn IIBOAOBOAH KaHa11H3au,HjaVlHTJHjamil H3Aaje:

TEXHIA'-IKE YCIlOBE
npeAY3ef'ly "Toyo Tire Serbia" A.O.O., H3 6eorpaAa, ynHu,a MHnYTHHa MHnaHKoBHf'la 11r, sa nOTpe6e
HCXOAOBal-baJ10KaU.HjCKHXycnoBa sa H3rpaAl-bY conapae eneierpaae "Toyo Tire Taiyo power plant".

r,.13rpaAl-banpeAMeTHe conapae enexrpaxe, Ha3HBHe caare 7,2 MW, npeABH1)eHa je Ha K.n. 7949 KO
I!1H1)Hja.

1. BO,llOCHA6,llEBAI-bE:
Ha aaaeneao] l1oKau,HjH nocro]a l'I3rpa1)eHa YIlH4Ha BOAoBoAHa Mpe>t<a.
BOAoBoAHa Mpe>t<aje H3paTJeHaOA HDPE u,eBHnpe4HHKa (2)200mm H y napuenawa 5948/3,5977/5,
5979/8, 6009/5, 6010/2, 6034/2, 6035/4 je rpacapaua y 3e11eHOMnojacy, "'6 m OA 11eBe HBHu,e
K0110B03a,nocvarpaso OA cj>a6pHKeIIGrundfos" xa >t<e11e3HH4Kojnpvsa.

PaAHH nparacax y Mpe>t<VIxpehe ce OKO 2,5 6apa ± 10%, Y HopMa11HoM BOAocHa6AeBal-bY 6e3
pecrpaxunja.

npHKlbY4aK OA Y11H4Heuesa AO BOAoMepHor CKIlOHHWTanpojexrosara HCKlbY4HBOy npaso] IlHHHjH,
vnpasao aa y11H4Hyues. He A03BolbaBajy ce HHKaKBHXOpH30HTa11HHHHBepTHKa11HHnpe110MHua Ae11Y
npHKlby4Ka AO BOAoMepa.

npHKlbY4aK H3BeCTH Ha C110jy (MHH. 5 cm) necsa. Ha Ae11Y npHKlby4Ka HcnoA caofipahajaaue
saraapa-ee poaa npeABHAeTI-1WIbYHKOM.OBe panose 1-13BeCTHy CBeMYnperaa ynYTCTBYCTpY4Hor11Hu,a
JKn IIBOAOBOA1-1KaHa11H3au,HjaVlHTJHjamil.

BOAOMep nOCTaBHTHy BOAoMepHo CK110HHWTeHa 1,0 m H3a pervnauaoue 11HHHjeyHYTap npasarae
napuene. ,lJ,HMeH3HjeBOAoMepHor CK110HHWTa3a cTaHAapAHH BOAoMep KyliHor npHKylby4Ka ((2)3/4")
cy 1,20 m x 1,20 m x 1,20 m. BOAoMep ce nOCTaBlba Ha MHHHMa11HO0,30 m H3HaA AHa waXTa.



,D,(.1MeH3(.1je BOAOMepHOr CKJlOH(.1WTa aa ABa (.1Jl(.1 B(.1We BOAOMepa, 3aB(.1Ce vnpaso OA 6poja (.1
A(.1MeH3(.1ja (npe4H(.1Ka) BOAOMepa.
KOA npojexroea-ea BOAOBOAHor np(.1KJbY4Ka np(.1AP>KaBaT(.1 ce nocrojehux Ba>Ken(.1X craaaapna sa
orpnaue ca BeHT(.1JlOM(.1OABOjKOM sa np(.1KJbY4aK oA (/)1/2",3/4" (.15/4". 3a oABojKe npe4H(.1Ka aeher
OA 2", npojexroaara orpaaxe ca OABOjKOM ua np(.1py6H(.1LJ,Y,y3 06aBe3Ho yrpaT)(.1Bal-be aaraapava.

,D,(.1MeH3(.10H(.1Cal-besonowepa (.13BPW(.1T(.1Ha OCHOBYx(.1ApaYJl(.14KOrnpopa-rvaa.

C 063(.1POM Ha aKryeJlHO TeXH(.14KO-eKOHOMCKOera-se BOAoBoAa y ~HT)(.1j(.1,MaKCHManHH A03BolbeHH
npe"lHHK BOAoBoAHor npHKlby"lKa H3HOCH (2)100 mm, KOj(.1,y CJlY4ajy Aa je TO 3aXTeBaHO, (.1CnYl-baBa
YCJlOBe npOT(.1BnO>KapHe 3aWT(.1Te. Ha OCHOBY 4JlaHa 18. Crarvra JKn "BOAOBOA (.1 KaHaJl(.13aLJ,(.1ja"
~HT)(.1ja, YnpaBH(.1 OA60p je Ha CeAH(.1LJ,(.1OA 17.09.2012. roA(.1He AOHeo OA/lYKY Aa je aa 06e36eT)el-be
KOJl(.14(.1HeBOAe norpefiae sa 3aWT(.1ry OA noseapa norpefiao (.1HBeCT(.1para y npoumpeiee (.13BOP(.1WH(.1X
KanaLJ,(.1TeTa- BOA03axBaTa xao (.1y (.13rpaAI-bY TpaH3(.1TH(.1X KanaLJ,(.1TeTa.B(.1C(.1Ha(.1HBeCT(.1LJ,(.1jeje
jeAHaKa X LJ,eHe6yweHor 6YHapa.

Y OKB(.1PYonotipeae KOJl(.14(.1HeBOAe, npenvsehe "TOYO TIRE" MO>Ke KOP(.1CT(.1T(.1BOAY (.1aa npOLJ,eCHe
norpefie.

V13AaT(.1YCJlOB(.1He Aajy npaso nOAHOC(.10LJ,Y3aXTeBa Aa npncrvna 6(.1JlO KaKB(.1M paAOB(.1Ma Y LJ,(.1JbY
(.13BoT)el-banp(.1KJbY4Ka ua BOAOBOAHYMpe>KY. np(.1KJbY4el-be aa BOAOBOAHYMpe>KY (.13BOA(.1(.1CKJbY4(.1BO
JKn "BOAOBOA (.1KaHaJl(.13aLJ,(.1ja~HT)(.1jaIn''.

no A06(.1ja1-bY rpaT)eB(.1HCKe A03BOJle (.1HBeCT(.1TOpMO>Ke Aa noaaece 3aXTeB JKn "BOAOBOA (.1
KaHaJl(.13aLJ,(.1ja~HT)(.1jaJfl", aa cnajaise 06jeKTa Ha rpaACKY BOAOBOAHY Mpe>KY.

2. KAHAJU13AUIiIJA:
Ha HaBeAeHoj JlOKaLJ,(.1j(.1nocroja (.13rpaT)eHa YJl(.14HaMpe>Ka <j>eKaJlHeKaHaJl(.13aLJ,(.1je.
KaHaJl(.13aLJ,(.10HaMpe>Ka je (.13paT)eHa oA PVC LJ,eB(.1npe4H(.1Ka (/)250 mm (.1Y napuenawa 5948/3,
5977/5,5979/8,6009/5,6010/2,6034/2,6035/4 je rpacapasa Y 3eJleHOM nojacy, "'6 m OA JleBe (.1B(.1LJ,e
KOJlOB03a, nocwarpaao OA <j>a6p(.1Ke.Jndoadriatlc Industry" Ka >KeJle3H(.14Koj npY3(.1.

np(.1Jl(.1KOM npojexrosajea HOBor np(.1KJbY4Ka Ha Mpe>KY <j>eKaJlHe KaHaJl(.13aLJ,(.1je,np(.1KJbY4el-be
nOAPYMCK(.1X(.1cvrepeacxax npocropn]a xao (.16a3eHa ua KaHaJl(.13aLJ,(.10H(.1C(.1CTeMA03BOJbaBa ce carao
npexo concrseacr nocrpoje-sa ca ayroMaTCK(.1M npenYMnaBal-beM. KOA npojexroaarea BOA(.1T(.1pa4YHa
Aa HajMal-ba B(.1C(.1HCKapa3Jl(.1Ka (.13MeT)yKOTe AHa KaHaJla (.1KOTe npOCTOp(.1je Koja ce np(.1KJbY4yje Ha
KaHaJl(.13aLJ,(.1jyMopa 6(.1T(.1H=I*L+h, rAe je I naA np(.1KJbY4Ka, L pacTojal-be a h B(.1C(.1HaKacKaAe.

YllaH 33 OAJlYKe 0 jaBHoj KaHaJlH3a4HjH
"AKO ce 06jeKaT cHa6AeBa BOAOM Koja H(.1je (.13jaBHor BOAoBOAa, l-beHO (.1CnYWTal-bey jaBHY

KaHaJl(.13aLJ,(.1jy,npeAY3ene ne YCJlOB(.1T(.1yrpaAl-boM MepHor ypeT)aja 3a Mepel-be KOJl(.14(.1He(.1CnYWTeHe
ornaAHe BOAe.

MepH(.1 ypeT)aj Mopa 6(.1T(.1nOCTaBJbeH TaKO Aa 4(.1H(.1caCTaBH(.1Aeo np(.1KJbY4Ka, nOCTaBJbeH y
CKJlaAY ca TeXH(.14K(.1MYCJlOB(.1MayrBpT)eH(.1M OA CTpaHe npeAY3ena (.1np(.1cryna4aH 3a 04(.1TaBal-be."

YllaH 34 0AIlYKe 0 jaBHoj KaHallH3a4HjH
"rpaT)eB(.1HCKa napLJ,eJla no npaB(.1JlY (.1Ma jeAaH KaHaJl(.13aLJ,(.10H(.1np(.1KJbY4aK Ha jaBHY

KaHaJl(.13aLJ,(.1jy.
Y 3rpaAaMa ca B(.1WeYJla3a, 3a CBaK(.1YJla3 ce no npaB(.1JlY, nOCTaBJba noce6aH KaHaJl(.13aLJ,(.10H(.1

np(.1KJbY4aK.



,

•

1t13Y3eTHOOA CTaBa 1 oaor lfllaHa, aKO TeXHli1lfKIi1YCIIOBIi1aaxresajv, YHYTpaWl-ba Ii1HcTallau,li1ja
KaHall1i13au,li1je 06jeKTa ce Mo>t<e npli1KlbYlfli1TIi1 Ha jaBHY KaHall1i13au,li1jy npexo KaHa1l1i13au,Ii1HOr
npli1KlbYlfKa cvcenae napuene, Ii1TOy3 npeTXOAHO npli16aBlbeHY nacasv carnacuocr BllaCHIi1Ka,OAHOCHO
KOpli1CHIi1Kare rpa1)eBIi1HCKe napuene osepeae KOA HaAfle>t<Hor oprasa.

AKO je Ha rpa1)eBIi1HcKoj napuena 1i13rpa1)eHo BIi1We He3aBIi1CHIi1X06jeKaTa, aa CBaKIi106jeKaT
nocraszsa ce no npasanv noceeaa KaHa1l1i13au,1i10HIi1npli1KlbYlfaK.

1t13Y3eTHOOA CTaBa 4 osor lfllaHa, npexo jeAHor KaHa1l1i13au,1i10HOrnpli1KlbYlfKa, MOry ce
npli1Klbylfli1TIi1ABa Ii1I1Ii1BIi1We06jeKaTa, aKO ce TIi1YCIIOBIi1uanasey OKBIi1PYozipeheaor KOMnlleKca, Ii1I1Ii1
aKO ronorpaeaja Ii1 APyrli1 1I0KallHIi1 YCIIOBIi1 oHeMorynaBajy nocraarsa-se nojeAIi1HalfHIi1X
KaHa1l1i13au,1i10HIi1XnpIi1KlbYlfaKa."

npeAMeTHIi1 YCIIOBIi1Aajy TeXHli1lfKe Il!JAaTKe Ii1MorynHOCTIi1 npli1KlbYlfel-ba YHYTpaWl-bli1x Ii1HCTallau,li1ja
KaHall1i13au,li1je Ha rpaACKY KaHall1i13au,li1oHy Mpe>t<y, a He Ii1 APyre MorynHOCTIi1 Me1)y Kojli1Ma cy Ii1
Ii1MOBIi1HCKO-npaBHIi10AHOCIi1 aa lfli1je pewel"be Hli1je HaAfle>t<HO OBO JaBHO KOMYHallHO npenvsehe.
MeCTO Ii1Halfli1H npli1KlbYlfel-ba 06jeKTa (ill~"Bli1we ofijexara] peurasa ce TeXHli1lfKOMAOKYMeHTau,li1joM
Inpojexrosr). ",

'.
.. : -,,_;/

npli1KlbYlfel-be arsioccepcse KaH~:nIl13;u,li1je Ii1ApeHa>t<HIi1XOABOAa 06jeKTa Hli1jeA03BOlbeHO ua CIi1CTeM
<j>eKallHe KaHaIl1i13au,li1je.

KOA 1i13paAe TeXHli1lfKe AOKYMeHTau,li1je KaHa1l1i13au,1i10HIi1Xnpli1KfbYlfaKa npli1AP>t<aBaTIi1ce nocrojehax
CpnCKIi1X CTaHAapAa Ii1 nponnca (CpnC). 3a npli1KfbYlfel-be BIi1We 06jeKaTa Ii1 6110KOBCKe rpaAl-be
06aBe3HO Tpa>t<Ii1TIi1noce6HY carnacnocr JKn "BOAOBOA Ii1KaHll1i13au,li1jaIt1H1)li1jam".

KBallli1TeT omaAHIi1X BOAa Koje ce Ii1cnYWTajy y rpaACKIi1 KaHa1l1i13au,1i10HIi1CIi1CTeMMopa Aa OArOBapa
3aKOHY 0 BOAaMa Peny6111i1KeCp61i1je (CII. rllaCHIi1K PC 46/91), lfllaH 56, TalfKa 3, KOjli1M ce y u,Ii1Jby
3aWTIi1TeBOAa nponli1cyje clleAene: "3a6pal-beHO je Ii1cnywTal-be y jaBHY KaHall1i13au,li1jyOHIi1XomaAHli1x
BOAa KOje caAP>t<e onaCHe Ii1WTeTHe MaTepli1je 1i13HaAnpOnli1CaHIi1XBpeAHOCTIi1Ii1I1Ii1Koje MOry WTeTHO
AellOBaTH Ha MorynHoCT npelfli1WnaBal-ba BOAa 1i13KaHall1i13au,li1jeIi1I1Ii1Koje MOry WTeTIi1TIi1KaHallHcal-bY
Ii1nOCTpojel-by 3a npelfli1WnaBal-be BOAa".

npli1KJbYlfel-be rapa>t<a, CepBIi1Ca Ii1APyrli1x 06jeKaTa, KOjli1Ii1cnywTajy BOAe ca caAP>t<ajeM Yfba, MaCTIi1,
6eH31i1HaHTA. - BPWIi1TIi1npeKo Tallo>t<HIi1KaIi1cenapaTOpa (oABajalfa) MaCTIi1Ii1yJba.

YnoTpe6JbeHa BOAa Koja ce ynywTa y jaBHY KaHall1i13au,li1jyMopa Aa Ii1cnYl-baBa YClloBe npOnli1CaHe
lfllaHOM 21. 0AflYKe 0 jaBHoj KaHall1i13au,li1jH(Clly>t<6eHli1l1li1cTOnWTIi1HaCpeMa", 6p. 6/2011 H 14/2014),
Kao Ii1Aa 3aAoBofbaBa rpaHli1lfHe BpeAHOCTIi1eMli1cli1je 3a oApe1)eHe rpyne Ii1I1Ii1KaTeropli1je 3ara1)yjynli1x
MaTepli1ja 3a TeXHOIIOWKe omaAHe BOAe, npe I-bIi1XOBOrIi1cnywTal-ba y jaBHY KaHall1i13au,li1jynpHllora 2.
rllaBa III. YpeA6e 0 rpaHli1lfHIi1M BpeAHOCTIi1MaeMli1cli1je 3ara1)yjynli1x MaTepli1ja y BOAe Ii1POKOBIi1Ma3a
I-bIi1XOBOAOCTIi13al-be("CII. rllaCHIi1K PC", 6p 67/2011,48/2012 Ii11/2016), OAHOCHOnpOnli1CaHe lfllaHOM
5. 0AflYKe 0 1i13MeHaMaIi1AonYHaMa OAflYKe 0 jaBHoj KaHall1i13au,li1jli1(Clly>t<6eHIi1I1Ii1CTOnWTIi1HaCpeMa",
6p. 14/2014),. It1cnli1TIi1Bal-be KBallli1TeTa omaAHli1x BOAa je nOTpe6Ho 1i13BPWIi1TIi1y cKllaAY ca
npaBli1l1HIi1KOM0 Halfli1HY Ii1YClloBIi1Ma 3a Mepel-be KOllli1lfli1HeIi1Ii1Cnli1TIi1Bal-beKBallHTeTa omaAHli1x BOAa
Ii1caAP>t<Ii1HIi11i13BewTaja 0 1i13BpWeHIi1MaHall1i13aMa ("CII. rllaCHIi1K PC", 6p. 33/2016).

1t13AaTIi1YCIIOBH He Aajy npaBO nOAHOCHOU,y3aXTeBa Aa npli1crynli1 61i1110KaKBHM paAOBIi1Ma Y u,Ii1Jby
1i13Bo1)el-banpli1KfbYlfKa Ha KaHa1l1i13au,1i10HYMpe>t<y. npli1KlbYlfel-be 06jeKTa Ha rpaACKY KaHa1l1i13au,1i10HY
Mpe>t<y BPWIi1Ii1CKlbYlfli1BOJKn "BOAOBOA Ii1KaHall1i13au,li1jaIt1H1)li1jam".

no A061i1jal-bY rpa1)eBIi1HCKe A03BOlle Ii1HBeCTIi1TOpMo>t<e Aa nOAHece 3aXTeB JKn "BOAOBOA Ii1
KaHall1i13au,li1jaIt1H1)li1jam", 3a cnajal-be 06jeKTa Ha rpaAcKY KaHa1l1i13au,li1oHYMpe>t<y.



3. OeTAJ10
npeAMeTHa napuena HHje otivxsaheaa HHjeAHoM OA 30Ha SOA03axsaTa Ha reparopa]a OnWTHHe
(,1H1)Hja.

KOH.

3a TexHH4KYcnY>K6y
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УЛАЗ У ПС
Y= 7 427 816,85
X= 4 993 972,73

Б-1 - БУНАР
Y XОЗНАКА - НАЗИВ ОБЈЕКТА

7 427 746,03 4 994 044,50
4 993 859,87

КООРДИНАТЕ  НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ БУНАРА Б-1, Б-2, Б-3, Б-4

7 427 761,64Б-2 - БУНАР

ИБ-1 - ИСТРАЖНА
Y XОЗНАКА - НАЗИВ ОБЈЕКТА

7 427 750,29 4 993 955,10

КООРДИНАТЕ ИЗВЕДЕНЕ  ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ ИБ-1

БУШОТИНА

4 993 642,197 427 793,51Б-3 - БУНАР
4 994 128,937 427 867,20Б-4 - БУНАР

КООРДИНАТЕ ПРОЈЕКТОВАНЕ БУНАРСКЕ ШАХТЕ, КОТЕ ТЕРЕНА НА МЕСТУ
ШАХТА И КОТЕ ГОРЊЕ И ДОЊЕ ПЛОЧЕ НОВОГ БУНАРА Б-1

Б-1 ТАЧКА 1
ОЗНАКА Y X

7 427 745,35 4 994 043,20
4 994 043,42

7 427 748,02

КОТА Г.П. (мнм) КОТА Д.П. (мнм)

7 427 748,33
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КОТА Т. (мнм)

132,10
Б-1 ТАЧКА 2
Б-1 ТАЧКА 3
Б-1 ТАЧКА 4

КООРДИНАТЕ ПРОЈЕКТОВАНЕ БУНАРСКЕ ШАХТЕ, КОТЕ ТЕРЕНА НА МЕСТУ
ШАХТА И КОТЕ ГОРЊЕ И ДОЊЕ ПЛОЧЕ НОВОГ БУНАРА Б-2

Б-2 ТАЧКА 5
ОЗНАКА Y X

7 427 761,01 4 993 858,58
4 993 858,97
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ШАХТА И КОТЕ ГОРЊЕ И ДОЊЕ ПЛОЧЕ НОВОГ БУНАРА Б-3

Б-3 ТАЧКА 9
ОЗНАКА Y X

7 427 798,87 4 993 640,90
4 993 641,29

7 427 795,53

КОТА Г.П. (мнм) КОТА Д.П. (мнм)

7 427 795,85
4 993 643,67
4 993 643,287 427 792,56

132,00 129,80
КОТА Т. (мнм)

131,80
Б-3 ТАЧКА 10
Б-3 ТАЧКА 11
Б-3 ТАЧКА 12
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КООРДИНАТЕ ПРОЈЕКТОВАНЕ БУНАРСКЕ ШАХТЕ, КОТЕ ТЕРЕНА НА МЕСТУ
ШАХТА И КОТЕ ГОРЊЕ И ДОЊЕ ПЛОЧЕ НОВОГ БУНАРА Б-4

Б-4 ТАЧКА 13
ОЗНАКА Y X

7 427 867,42 4 994 130,41
4 994 129,13

7 427 865,73

КОТА Г.П. (мнм) КОТА Д.П. (мнм)

7 427 864,20
4 994 126,96
4 994 128,247 427 868,44

КОТА Т. (мнм)

Б-4 ТАЧКА 14
Б-4 ТАЧКА 15
Б-4 ТАЧКА 16

4 995 111
4 993 926
4 992 971
4 994 297

7 428 875

7 427 250

7 429 452
7 427 423

X Y
1
2
3
4

Координате преломних тачака
за одобрени истражни простор:
(Извориште "TOYO TIRE SERBIA")

7 427 763,67

ELEKTRO INSTALACIJE / ELECTRICAL INSTALLATIONS:

VODOVOD BUNARSKI

PROJEKTOVANA TRASA 0,4kV KABLA ZA BUNARE

VODOVOD / WATER SUPPLY

IZVEDENA TRASA 20kV KABLA ZA KOMPLEKS

Lista Tačaka Vrha Voda

Tačka x y z
2 7427914.40 4994139.27 128.79

4 7427899.75 4994132.21 128.91

6 7427885.64 4994125.36 128.99

8 7427870.89 4994118.27 129.03

10 7427855.16 4994110.66 129.08

12 7427840.47 4994103.66 129.27

14 7427825.02 4994095.98 129.02

16 7427807.16 4994087.23 129.02

18 7427789.84 4994078.63 128.90

20 7427772.66 4994070.26 129.09

22 7427762.38 4994064.83 129.18

24 7427769.21 4994050.56 129.06

26 7427775.74 4994036.89 129.06

28 7427783.33 4994020.87 128.88

30 7427791.73 4994003.88 128.59

32 7427800.19 4993986.69 128.43

34 7427808.59 4993969.05 127.88

36 7427815.33 4993955.10 127.74

38 7427823.08 4993939.09 127.66

40 7427829.11 4993927.03 127.86

42 7427830.17 4993925.02 128.35

KOORDINATE 20kV voda
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133,50 131,30133,30
133,50 131,30133,30

132,30 130,10132,10
132,30 130,10132,10
132,30 130,10132,10

ДЕТАЉИ ЧВОРОВА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ
ЧВОР 1    Y = 7 427 751,97       X = 4 994 045,20

ПЕ ОД110 НП10

ПЕ
 О

Д1
10

 Н
П1

0

ЧВОР 5    Y = 7 427 748,33       X = 4 994 072,94
ПЕ ОД110 НП10

ПЕ
 О

Д1
10

 Н
П1

0

1 - ПЕ ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ ЛУК 90° ОД110 НП10....ком 1

1

бунар Б1

чв
ор

 5 1 - ПЕ  Т комад ОД160/110/160 НП10....ком 1
2 - ПЕ ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ МУФ ОД110 НП10 ....ком 1

1
2 4

3 - ПЕ ЕЛЕКТРОФУЗИОНА РЕДУКЦИЈА ОД160/110 НП10 ....ком 1

3
4 - ПЕ ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ МУФ ОД160 НП10 ....ком 1

чв
ор

 2

ПЕ
 О

Д1
60

 Н
П1

0
чв

ор
 1

 бунар Б-4

ЧВОР 2    Y = 7 427 764,81       X = 4 993 947,39

ПЕ ОД160 НП10

ПЕ
 О

Д1
60

 Н
П1

0

ПОТИСНА СТАНИЦА

чв
ор

 1

1 - ПЕ  ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ Т комад ОД160/160 НП10....ком 1
2 - ПЕ ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ МУФ ОД160 НП10 ....ком 1

1
2

чв
ор

 3

ПЕ
 О

Д1
60

 Н
П1

0

ЧВОР 3    Y = 7 427 773,54      X = 4 993 861,44

ПЕ ОД110 НП10

ПЕ
 О

Д1
10

 Н
П1

0

бунар Б2

чв
ор

 4

1 - ПЕ  Т комад ОД160/110/160 НП10....ком 1
2 - ПЕ ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ МУФ ОД110 НП10 ....ком 1

1
2 4

3 - ПЕ ЕЛЕКТРОФУЗИОНА РЕДУКЦИЈА ОД160/110 НП10 ....ком 1
3 4 - ПЕ ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ МУФ ОД160 НП10 ....ком 1

чв
ор

 2

ПЕ
 О

Д1
60

 Н
П1

0

ЧВОР 4    Y = 7 427 799,45       X = 4 993 642,97

ПЕ ОД110 НП10

ПЕ
 О

Д1
10

 Н
П1

0

1 - ПЕ ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ ЛУК 90° ОД110 НП10....ком 1

1

чв
ор

 3

 бунар Б-3

PROJEKTOVANA TRASA OPTIČKIH KABLOVA ZA BUNARE
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K.O. Инђија ЛОКАЦИЈА: ИНЂИЈА, К.П. 7949 део парцеле

KAТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
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Датум: 27.08.2021

ИДП 4 - Пројекат електроенергетских инсталација

„Toyo Tire Serbia” д.о.о, Индустријска 3 бр. 5, 23320
Инђија

Фотонапонска електрана “Toyo Tire Taiyo power plant” 7.2 MW за
сопствену потрошњу са делимичном предајом електричне енергије у
дистрибутивни систем по систему купац- произвођач, Индустријска 3
бр.5 на КП 7949 К.О. Инђија

Mиленко Ђурић, дипл.инж.ел.

350 A485 04

јун 2022.

Пројектант: ЦЕЕФОР д.о.о, Булевар
ослобођења 103/3, Београд, Србија

Инвеститор:

Објекат:

Назив цртежа:

Одговорни пројектант:

Број лиценце:

Датум израде цртежа:

Документација: Свеска: Број цртежа: Размера:

Катастарско-топографски план

01 1:2000
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