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Стратешка процена утицаја на животну средину (СПУ) је инструмент којим се 

описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји планских решења на 

животну средину до којих може доћи реализацијом плана, програма или пројекта.

СПУ у земљама Европске уније (ЕУ) представља саставни део поступка доношења 

планова и програма у случајевима у којима би њихово спровођење могло да 

изазове значајније утицаје на животну средину. У Европској унији СПУ је уведена 

2001. године усвајањем Директиве 2001/42/EЗ о стратешкој процени утицаја на 

животну средину, којом су се државе чланице обавезале да интегришу СПУ у 

национално законодавство. У склопу процеса приближавања Србије Европској 

унији Влада Републике Србије је већ 2004. године увела СПУ усвајањем 

националног закона о СПУ. 

Урбанистичке планове, у складу са Законом о планирању и изградњи, треба у што 

ранијој фази – већ на нивоу одлуке о изради  плана  – испитати у погледу њихових 

утицаја на животну средину. Применом СПУ у урбанистичком планирању отвара 

се могућност за сагледавање и спречавање негативних  утицаја и промена 

у простору и животној средини. На тај начин, СПУ може дати свој допринос 

остварењу одрживог развоја у складу са заштитом животне средине. 

Од усвајања Закона о СПУ у Србији прошло је скоро десет година, и јавне 

институције и стручњаци су имали прилику да прикупе искуства о примени СПУ 

у свакодневној планерској пракси. Дискусије вођене са стручњацима и анализа 

спроведена у оквиру пројекта GIZ-а „Унапређење управљања земљиштем на 

нивоу локалних самоуправа у Србији“ показују да је СПУ, с једне стране, постала 

стандардни део планерске праксе. С друге стране, још увек постоје одређени 

проблеми у њеном спровођењу који захтевају пажњу. Недостаци поменути 

у дискусији у склопу процеса израде овог водича у највећој мери су везани за 

недостатак стандарда, метода, транспарентности процеса, јасно дефинисаних 

надлежности по питању одлучивања о потреби израде СПУ, избора обрађивача, 

стручне контроле и оцењивања Извештаја, недостатак јединствене методологије 

СПУ, као и везе са ЗПИ по питању делова СПУ који треба да представљају саставни 

део планских докумената. 

У светлу горе наведеног, водич који је пред нама припремљен је са намером 

да допринесе бољем разумевању СПУ и, нудећи техничке информације о самој 

процедури спровођења, њеном садржају и методама које треба применити, 

његов крајњи циљ представља унапређење квалитета СПУ и урбанистичких 

планова. Тежиште је на интегрисању СПУ у урбанистичке планове, и намењен је 

првенствено планерима и локалним самоуправама као подршка за спровођење 

поступка израде плана уз највиши могући ниво еколошке свести.

Водич представља резултат интензивне сарадње урбаниста, просторних планера 

и стручњака за заштиту животне средине из Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, Министарства пољопривреде и заштите животне 
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средине, Универзитета у Београду, локалних самоуправа и страних експерата, и 

заснован је на искуствима из праксе планирања урбаног развоја у Србији и Немачкој.

Водич не нуди решења за проблеме као што је нпр. недостатак података, али је 

припремљен са намером да се поступак СПУ у будућности боље интегрише у процес 

планирања и да дође до побољшања квалитета самог поступка. У том циљу, у водичу 

су представљени примери из вишегодишње праксе у примени овог инструмента у 

Србији и одговарајући примери на основу искустава примене СПУ у Немачкој.

Правни оквир1.1
Поступак СПУ на животну средину у Србији уређен је следећим прописима:

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

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 

145/14-исправка) (у даљем тексту: ЗПИ) основни је правни акт којим се уређује 

материја планирања и уређења простора у Републици Србији. Утемељен је 

на Уставу Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 98/06) и прилагођен 

специфичностима економске и социјалне транзиције у Србији. Планирање, 

уређење и коришћење простора заснива се на начелу одрживог развоја. Плански 

документи садрже услове и мере заштите животне средине. У информацији о 

локацији и локацијским условима, услови и мере заштите животне средине утврђују 

се у складу са планским документом и посебним законима. Законом о Изменама 

и допунама ЗПИ из 2014. године експлицитно је утврђено да је Извештај о СПУ 

саставни део документационе основе просторних планова (али не и урбанистичких 

планова). Такође, још две измене поменутог закона су од значаја за спровођење 

СПУ, и то: 1) у делу који се односи на доношење одлуке о изради плана где се уводи 

обавеза прибављања мишљења органа надлежног за послове заштите животне 
Ф
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средине о потреби израде СПУ (screening фаза) (члан46.) и 2) увођење раног јавног 

увида (члан 45а.) где се отвара могућност информисања јавности, изјашњавања и 

достављања примедби и сугестија које могу утицати на планска решења, као и да 

се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за 

заштиту и уређење простора и изградњу објеката обавештавају и позивају да дају 

мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена ПУ (утврђивање обима 

СПУ – scoping фаза), све у раној фази израде плана. 

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) (у даљем тексту: ЗСПУ) утврђују 

се услови, начин и поступак вршења процене утицаја планова и програма на 

животну средину у циљу превенције негативних утицаја на животну средину и 

остваривања одрживог развоја. Одредбе овог закона не односе се на планове 

и програме намењене одбрани земље, на планове ублажавања и отклањања 

последица елементарних непогода и на финансијске и буџетске планове.

члан 5. овог закона прописује обавезу спровођења СПУ за све планове и програме, 

између осталог и урбанистичке и просторне планове. Овим законом такође су 

дефинисани и поступак одлучивања о потреби израде СПУ, као и поступак израде и 

оцењивања Извештаја о СПУ. У прилозима закона дати су критеријуми за одређивање 

карактеристика могућих значајних утицаја и оцењивање Извештаја о СПУ, све према 

препорукама Директиве ЕУ 2001/42/ЕЗ о СПУ планова и програма из 2001. године.

Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 

135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11-УС) (у даљем тексту: 

ЗЗЖС) успоставља интегрални систем заштите животне средине којим се 

обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној 

средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у Републици 

Србији. чланом 14. закона предвиђена је израда СПУ као једног од инструмената 

контроле, коришћења и заштите природних ресурса коју обезбеђују органи и 

организације РС, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе у складу 

са овим и посебним законима.

Законом су утврђене обавезе у процесу просторног и урбанистичког планирања са 

аспекта уређења простора, а које се пре свега односе на рационално коришћење 

природних ресурса, очување предела, природних добара, здравља становништва 

и стварања услова за одмор и рекреацију, а дате су и обавезујуће одредбе за 

дефинисање мера и услова заштите животне средине у плановима. Овим законом 

дефинисана је и израда СПУ са аспекта врсте плана или програма за које се врши.

Закон такође регулише и начин учешћа јавности у поступку спровођења СПУ. 

члан 81. прописује да се „учешће јавности у погледу стратешке процене утицаја 

обезбеђује у оквиру излагања просторног и урбанистичког плана на јавни увид“.

Одредбе везане за планирање и уређење простора у ЗЗЖС садржане су у следећим 

члановима, и то:
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ЧЛАН ОД Р Е Д Б Е  В Е ЗА Н Е  ЗА  П Л А Н И РА Њ Е  И  У Р Е Ђ Е Њ Е  П Р О С ТО РА

10.
Одрживо управљање природним вредностима и заштита животне средине уређују се овим Законом, 
посебним законима и другим прописима којима се уређује процена утицаја планова, програма и 

пројеката на животну средину.

11.
Управљање природним вредностима остварује се планирањем одрживог коришћења и очувања 
њиховог квалитета и разноврсности, у складу са условима и мерама заштите животне средине.

14.

Контролу коришћења и заштиту природних ресурса и добара обезбеђују органи и организације [...] 
у складу са овим и посебним законима, а нарочито: спровођењем Националне стратегије, планова, 
програма и основа; применом стандарда, норматива и прописа о коришћењу и заштити природних 
ресурса и добара; стратешком проценом утицаја на животну средину планова, програма и других 

аката којима се уређује коришћење природних вредности и заштита животне средине [...].

19.
Развојним и просторним планом утврђују се зоне изградње на одређеним локацијама зависно од 
капацитета животне средине и степена оптерећења, као и циљева изградње унутар одређених 
делова на тим локацијама. 

20.
Јавне зелене површине у насељеним местима и пределима обухваћеним просторним и 

урбанистичким плановима подижу се и одржавају на начин који омогућава очување и унапређивање 
природних и створених вредности. 

33.

Уређење простора, коришћење природних ресурса и добара одређено просторним и урбанистичким 

плановима и другим плановима (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, 
шумске, водопривредне основе и програми [...]) заснива се на обавези да се:
	 природни ресурси и добра чувају, унапређују и у највећој мери обнављају, а ако су необновљиви 

да се рационално користе,
	 обезбеди заштита и несметано одвијање функција заштићених природних добара са њиховом 

заштићеном околином [...],
	 обезбеди очување изграђеног простора,
	 обезбеде услови за одмор и рекреацију човека,
	 одреде мере заштите животне средине,
	 прикаже постојеће стање и планирано стање са мерама потребним да се планови остваре.

34.

У просторним и урбанистичким плановима обезбедиће се мере и услови заштите животне 

средине, а нарочито:
–– утврђивање посебних режима очувања и коришћења подручја заштићених природних добара, 

изворишта водоснабдевања [...] 
–– одређивање подручја угрожених делова животне средине (загађена подручја, подручја угрожена 

ерозијом и бујицама, експлоатацијом минералних сировина, плавна подручја и сл.) и утврђивање 
мера за санацију ових подручја,

–– утврђивање мера и услова заштите животне средине према којима ће се користити простор 
намењен [...], чијом изградњом или коришћењем се може угрозити животна средина.

35.

Стратешка процена утицаја на животну средину врши се за планове, програме и основе у области 
просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, 
енергетике, индустрије, саобраћаја, заштите природних и културних добара [...] и саставни је део 
плана односно програма или основе.
Стратешка процена утицаја мора бити усклађена са другим проценама утицаја на животну средину, 
као и са плановима и програмима заштите животне средине и врши се у складу са поступком 
прописаним посебним законом.

 

ТАБЕЛА 1
Одредбе везане за планирање и уређење простора у ЗЗЖС
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Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 

88/10 и 91/10-исправка) уређује се заштита и очување природе, биолошке, 

геолошке и предеоне разноврсности као дела животне средине. Одредбама овог 

закона утврђено је да се заштита природе, природних добара и предела, као и 

планирање, уређење и коришћење ресурса заштићених подручја и заштићених 

еколошких мрежа спроводи на основу просторних и урбанистичких планова, 

планске и пројектне документације, основа и програма.

Уколико се у поступку издавања услова заштите природе утврди да постоји 

вероватноћа да планови, основе, програми, пројекти, радови и активности могу 

имати значајан утицај на циљеве очувања и целовитости еколошки значајног 

подручја, Министарство, орган надлежан за послове заштите животне средине 

аутономне покрајине односно орган надлежан за послове заштите животне 

средине јединице локалне самоуправе спроводи оцену њихове прихватљивости. 

У случају када се на основу оцене прихватљивости утврди да планови, основе, 

програми, пројекти, радови и активности могу имати значајан утицај на циљеве 

очувања и целовитости еколошки значајног подручја, надлежни орган ће одбити 

давање сагласности.

Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010-
2020. („Службени гласник РС”, бр. 88/10) – Просторним планом РС од 2010. до 

2020. године утврђују се дугорочне основе организације, уређења, коришћења 

и заштите простора у Републици Србији у циљу усаглашавања економског и 

социјалног развоја са природним, еколошким и културним потенцијалима и 

ограничењима на њеној територији.

Закон о потврђивању Конвенције о доступности 
информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву 
на правну заштиту у питањима животне средине („Службени 

гласник РС – Међународни уговори”, бр. 38/09) – овим законом се потврђује 

Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и 

праву на правну заштиту у питањима животне средине, која је сачињена 25. јуна 

1998. године у Архусу, Данска (Архуска конвенција).

Закон о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) уређује 

права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи 

јавне власти ради остварења и заштите интереса јавности  и остварења слободног 

демократског поретка и отвореног друштва. Информација од јавног значаја 

у смислу овог закона јесте информација којом располаже орган јавне власти, 

настала у раду или у вези са радом органа јавне власти садржана у одређеном 

документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
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Закон о потврђивању протокола о СПУ уз конвенцију 
о процени у прекограничном контексту („Службени гласник 

РС – Међународни уговори”, бр. 1/10) – овим законом се потврђује Протокол 

о СПУ уз Конвенцију о ПУ у прекограничном контексту сачињен 21. маја 2003. 

године у Кијеву, Украјина. Циљ Протокола је да пружи висок ниво заштите 

животне средине, укључујући здравље, на следећи начин: обезбеђивањем да 

питања везана за животну средину, укључујући здравље, буду потпуно узета у 

обзир приликом развоја планова и програма; доприносом разматрању питања 

везаних за животну средину, укључујући здравље, приликом припреме политика 

и закона; установљењем јасних, транспарентних и ефикасних процедура за 

СПУ; обезбеђивањем учешћа јавности у СПУ; и коришћењем ових средстава за 

интегрисање питања везаних за животну средину, укључујући здравље, у мере и 

инструменте донете да допринесу одрживом развоју.

У овом поглављу дефинишу се појмови који се користе у водичу. Најпре су 

наведени појмови дефинисани ЗСПУ, а након тога остали појмови који су 

коришћени у водичу.

Следећи појмови дефинисани су ЗСПУ, чланом 3, и у том смислу су употребљени 

и у водичу:

1) Планови и програми јесу сви развојни или други планови и програми, 

основе, укључујући и њихове измене које припрема и/или усваја орган на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу или које надлежни орган 

припрема за одговарајући поступак усвајања у Народној скупштини или 

Влади РС односно скупштини или извршном органу аутономне покрајине 

односно јединице локалне самоуправе, као и планови и програми који се 

доносе на основу прописа.

2) СПУ одређених планова и програма на животну средину 

подразумева припрему извештаја о стању животне средине, спровођење 

поступка консултација, уважавање извештаја и резултата консултација 

у поступку одлучивања и доношења или усвајања одређених планова и 

програма, као и пружање информација и података о донетој одлуци.

3) Извештај о СПУ подразумева део документације који се прилаже 

уз план или програм и садржи идентификацију, опис и процену могућих 

значајних утицаја на животну средину због реализације плана или програма, 

као и варијанте разматране и усвојене на основу циљева и просторног 

обухвата плана и програма. 

Појмовник1.2
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4) Заинтересовани органи и организације јесу органи 

и организације Републике, аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе који, у складу са својим надлежностима, имају интерес у 

доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.

5) Јавност обухвата једно или више физичких и правних лица, њихова 

удружења, организације или групе.

6) Заинтересована јавност обухвата јавност на коју утиче или може 

утицати план или програм и/или која има интерес у доношењу одлука које 

се односе на заштиту животне средине, укључујући невладине организације 

које се баве заштитом животне средине и које су евидентиране код надлежног 

органа.

Остали важни појмови коришћени у водичу:

1) Поступак подразумева све активности везане за израду СПУ.

2) Носилац израде планских докумената је надлежни орган за послове 

просторног и урбанистичког планирања у Републици Србији, аутономној 

покрајини, општини, граду и граду Београду. (чл. 47. став 1. ЗПИ)

3) Комисија за планове је комисија коју скупштина јединице локалне 

самоуправе образује ради обављања стручних послова у поступку израде 

и спровођења планских докумената, стручне провере усклађености 

урбанистичког пројекта са планским документом и одредбама ЗПИ, као и 

давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе. (чл. 52. 

став 1. ЗПИ)
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4) Генерални урбанистички план се доноси као стратешки 

развојни план са општим елементима просторног развоја. Генерални 

урбанистички план се доноси за насељено место, које је у складу са Законом 

о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 

129/07) утврђено као град односно Град Београд. (чл. 23. ЗПИ)

5) План генералне регулације се обавезно доноси за насељено 

место које је седиште јединице локалне самоуправе, а може се донети и 

за друга насељена места на територији општине односно града односно 

града Београда када је то предвиђено просторним планом јединице локалне 

самоуправе. За јединице локалне самоуправе за које се по ЗПИ доноси ГУП, 

ПГР-ови се обавезно доносе за цело грађевинско подручје насељеног места, 

по деловима насељеног места, а може се донети и за мреже објеката и 

површине јавне намене. (чл. 25. ЗПИ)

6) План детаљне регулације се доноси за делове насељеног места, 

уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне 

коридоре и објекте и подручја за која је обавеза његове израде одређена 

претходно донетим планским документом. План детаљне регулације може 

се донети и када урбанистичким планом односно просторним планом 

јединице локалне самоуправе његова израда није одређена, на основу 

одлуке надлежног органа или по захтеву лица које са јединицом локалне 

самоуправе закључи уговор о финансирању израде тог планског документа. 

(чл. 27. ЗПИ)

7)  Носилац израде Извештаја о СПУ (или обрађивач извештаја о 

СПУ у складу са чланом 10. ЗСПУ) је правно лице или предузетник уписан у 

одговарајући регистар за обављање делатности просторног и урбанистичког 

планирања и израде планских и других развојних докумената.  

8) Животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији 

комплексни међусобни односи чине окружење односно простор и услове за 

живот. (чл. 3. ЗЗЖС)

9) Одрживи развој представља усклађивање економских, социјалних 

и еколошких аспеката развоја, рационално коришћење необновљивих и 

обезбеђење услова за веће коришћење обновљивих ресурса, што садашњим 

и будућим генерацијама омогућава задовољавање њихових потреба и 

побољшање квалитета живота. (чл. 3. став 2. ЗПИ)

10) Мониторинг јесте планско, системско и континуално праћење стања 

природе односно дeлова биолошке, геолошке и предеоне разноврсности, 

као део целовитог система праћења стања елемената животне средине у 

простору и времену.

11) Директива ЕУ о СПУ (Директива 2001/42/ЕЗ Европског парламента 

и Савета од 27. јуна 2001. године о процени утицаја одређених планова и 

програма на животну средину) прописује спровођење поступка процене 

утицаја планова и програма који могу имати значајан утицај на животну 
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средину. Циљ Директиве је обезбеђивање високог степена заштите животне 

средине и допринос разматрању питања која се односе на заштиту животне 

средине у оквиру поступка израде и усвајања планова и програма у циљу 

промоције одрживог развоја, тако што ће се њеним спровођењем осигурати 

спровођење процене утицаја на животну средину код одређених планова и 

програма за које се претпоставља да ће имати значајан утицај на животну 

средину. 

12) Појам screening потиче из енглеског језика (screen) и значи „просејати, 

одабрати“. С обзиром на то да се овај енглески израз користи у свим 

европским земљама, и код нас као такав улази у употребу и до сада није 

замењен одговарајућим изразом на српском језику, па се у изворном облику 

примењује и у овом водичу. 

Screening представља процес одлучивања о томе да ли се очекује 

да ће одређени план  који не спада у планове који подлежу обавези 

спровођења СПУ имати значајан утицај на животну средину односно 

да ли је спровођење СПУ оправдано (Влада Републике Ирске 2004.). 

13) Појам scoping потиче од енглеске речи scope – обухват, подручје 

обухвата, оквир. Scoping дефинише обухват и оквир задатака и испитивања 

у оквиру комплексних процеса. Примедба дата за screening у вези са 

коришћењем термина на енглеском језику важи и за scoping. У оквиру СПУ 

scoping фаза поступка служи за дефинисање нивоа детаљности и обухвата 

неопходних истраживања Извештаја о СПУ.







ПОСТУПАК
СПУ

2



21

Преглед поступка

СПУ служи 
побољшању 
квалитета 
планова у погледу 
заштите животне 
средине и одрживог 
развоја.

2.1  
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Шта каже Директива ЕУ

Стратешка процена утицаја на животну средину представља системску подршку 

процесу одлучивања којом се обезбеђује ефикасно разматрање еколошких, а 

по могућности и других аспеката одрживог развоја у оквиру израде политика, 

планова и програма. У складу са Директивом ЕУ 2001/42/ЕЗ поступак спровођења 

СПУ састоји се из следећих фаза:

 – „Screening“, испитивање да ли план односно програм потпада под законски 

оквир СПУ,

 – „Scoping“, дефинисање обухвата истраживања, процене и неопходних 

претпоставки,

 – „Документовање стања животне средине“ односно основа на којој се заснивају 

процене, 

 – „Утврђивање потенцијалних (значајних) утицаја на животну средину“, обично у 

смислу правца очекиваних промена пре него конкретних чињеница,

 – Информисање и консултовање јавности,

 – Утицај на „доношење одлуке“ на основу процене и

 – Мониторинг утицаја плана и програма након њиховог спровођења.

Поступак СПУ треба да буде истовремен тј. координиран са поступком израде 

плана: резултате СПУ и напредак постигнут у поступку израде плана треба 

континуирано усаглашавати. Поступак Процене утицаја на животну средину (ПУ) 

касније ће допунити СПУ. Спровођење поступка ПУ реализује се када пројекат 

који изазива утицаје на животну средину добије сагласност, док СПУ почиње 

раније, већ у фази израде плана. СПУ пружа велики допринос у остварењу циљева 

одрживог развоја, будући да се на тај начин омогућава да се на одлуке важне са 

становишта заштите животне средине утиче већ у фази планирања.
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Шта каже Закон о стратешкој процени утицаја на 
животну средину 

Усвајањем ЗСПУ Србија је већ 2004. године транспоновала Директиву ЕУ у 

национално законодавство. У складу са чл. 8. ЗСПУ, поступак стратешке процене 

састоји се из следећих фаза: 

1) Припремна фаза која обухвата:

	 одлучивање о изради стратешке процене,

	 избор носиоца израде Извештаја о стратешкој процени, 

	 учешће заинтересованих органа и организација; 

2) Извештај о стратешкој процени;

3) Поступак одлучивања који обухвата: 

	 учешће заинтересованих органа и организација, 

	 учешће јавности, 

	 извештај о резултатима учешћа заинтересованих органа и  организација и јавности, 

	 оцену Извештаја о стратешкој процени, 

	 сагласност на Извештај о стратешкој процени.

Ф
от

о:
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ПриПремна фаза (ЗСПУ, члан 9.)

- утврђивање обавезе спровођења СПУ – screening

(Директива ЕУ, чл. 3, Прилог II)

- утврђивање обухвата истраживања – scoping

(Директива ЕУ, чл. 5. тачка 4.)

израда извештаја о СПУ (ЗСПУ, чл. 12-17.)

Директива ЕУ, чл. 5, Прилог I

СПровођење конСУлтација заинтереСованих органа 

и организација, јавноСти и, Уколико је Потребно, 

СУСедних држава на оСновУ нацрта Плана 

и извештаја о СПУ

(ЗСПУ, чл. 18, 19. и 23.)

(Директива ЕУ, чл. 6. и 7.)

оцена и УСвајање извештаја о СПУ

(ЗСПУ, чл. 21. и 22.)

разматрање извештаја и резУлтата конСУлтација У 

ПоСтУПкУ одлУчивања и УСвајања Плана

(Директива ЕУ, чл. 8.)

објављивање Плана, завршни коментари о токУ 

ПоСтУПка и разматрање СПУ, као и оПиС мера за 

Праћење Стања животне Средине 

(Директива ЕУ, чл. 9.)

фаза мониторинга (Директива ЕУ, чл. 10.)

ГРАФИКОН 1
Поступак СПУ
У складу са одредбама ЗСПУ, Директиве ЕУ и позитивном европском праксом, поступак СПУ састоји се из 
следећих фаза:
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ФА ЗА  С П У
СПРОВОЂЕЊЕ КОНСУЛТАЦИЈА У 

НЕПРЕКОгРАНИЧНОМ КОНТЕКСТУ
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

У ПРЕКОгРАНИЧНОМ КОНТЕКСТУ

Доношење одлуке о 
потреби  спровођења СПУ 
за одређени план или 
програм (screening)

Консултовање надлежних органа 
(члан 3, став 6.)
Доступност информација јавности 
(члан 3, став 7.)

Доношење одлуке о обиму 
и детаљности  испитивања

Консултовање надлежних органа
(члан 5, став 4.)

Извештај о стратешкој 
процени утицаја на 
животну средину 
одређеног плана или 
програма 

Доступност информација јавности 
(члан 6, став 1.)
Консултовање надлежних органа 
(члан 6, став 2.)
Консултовање заинтересованог дела 
јавности (члан 6, став 2.)

Консултовање надлежних органа у 
државама које ће вероватно бити под 
утицајем планских решења (члан 7, став 2.)
Консултовање заинтересованог дела 
јавности у државама које ће вероватно 
бити под утицајем планских решења 
(члан 7, став 2.)

У току израде плана или 
програма

Узимање у обзир Извештаја о СПУ и 
мишљења поднетих у складу са чланом 6. 
(члан 8.) 

Узимање у обзир резултата прекограничних         
консултација (чл. 8.)

Усвајање плана или 
програма; изјава у складу 
са члан 9, став 1, тачка б, 
мере мониторинга

Доступност информација надлежним 
органима (члан 9, став 1.)
Доступност информација јавности 
(члан 9, став 1.)

Доступност информација консултованим 
државама (члан 9, став 1.)

Приредио: др Штефан Дрегер

ТАБЕЛА 2
Кораци и ток спровођења СПУ – интерпретација Директиве ЕУ у Водичу за 
спровођење поступка СПУ

Ф
от

о:
 А
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ГРАФИКОН 2
Поступак израде урбанистичког плана са СПУ – општи схематски приказ 
поступка израде и доношења урбанистичког плана, улога и допринос СПУ.
Припремљено у складу са одредбама ЗПИ (2014) и ЗСПУ (2010).

ИЗРАДА СПУИЗРАДА ПЛАНА

ЛЕГЕНДА

Активности се изводе упоредно
Утицај СПУ на урбанистички план

ИНИЦИЈАТИВА

РАЗМАТРАЊЕ МОГУЋНОСТИ

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ

ОГЛАШАВАЊЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА

ИЗЛАГАЊЕ КОНЦЕПТУАЛНИХ РЕШЕЊА 
НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПРИПРЕМА ИЗВЕШТАЈА О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

ПРИБАВЉАЊЕ УСЛОВА

ИЗРАДА НАЦРТА ПЛАНА

ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА НАЦРТА ПЛАНА

ЈАВНИ УВИД

ПРИПРЕМА ИЗВЕШТАЈА О ЈАВНОМ УВИДУ

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИМЕДБАМА 
УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА

ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПЛАНА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ
СТУПАЊЕ НА СНАГУ

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ И SCREENING

МИШЉЕЊЕ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ 
ЗА ПОСЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ СПУ

SCOPING

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ 

ПРЕТХОДНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ 
СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 

ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ИЗРАДА СПУ ИЗВЕШТАЈА

СМЕРНИЦЕ И МЕРЕ СЕ УНОСЕ У НАЦРТ ПЛАНА

ОГЛАШАВЊЕ ЈАВНОГ УВИДА СПУ 
У ДНЕВНОМ ЛИСТУ

ИЗЛАГАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СПУ НА ЈАВНИ УВИД

ПРИПРЕМА ИЗВЕШТАЈА О 
ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ 
НА ИЗВЕШТАЈ О СПУ

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ИНКОРПОРИРАЈУ СЕ У ПЛАН

* Урбанистички планови који не подлежу контроли усклађености односно прибављању сагласности ресорног министра.
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Припремна фаза2.2

ОДЛУЧИВАЊЕ О 

ИЗРАДИ СПУ

Члан 9. Закона о 

стратешкој процени 

утицаја на животну 

средину

Одлуку о изради СПУ доноси 
орган надлежан за припрему 
плана и програма по претходно 
прибављеном мишљењу органа 
надлежног за послове заштите 
животне средине и других 
заинтересованих органа и 
организација. 

Одлука из ставе 1. овог члана 
садржи нарочито: 

1) податке о врсти плана и 
програма; 

1а) разлоге за вршење СПУ према 
критеријумима из члана 6. овог 
Закона; 

2) приказ питања и проблема 
везаних за животну средину у 
плану и програму који ће бити 
разматрани у оквиру СПУ; 

3) разлоге за изостављање 
појединих питања и проблема 
везаних за животну средину у 
плану и програму из СПУ; 

4) елементе Извештаја о СПУ; 

5) избор и обавезе носиоца израде 
Извештаја о СПУ (предлог 
методологије, састав стручног 
тима, рок израде и др.); 

6) начин учешћа заинтересованих 
органа и организација и јавности 
у поступку израде и разматрања 
Извештаја о СПУ; 

У припремној фази одлучује се да ли је неопходно спровођење СПУ за план чија 

израда предстоји. Истовремено, ова фаза служи и за припрему и дефинисање 

даљих корака у поступку СПУ.

ЗСПУ, између осталог, у овој фази прописује и избор обрађивача Извештаја о СПУ, као 

и укључивање заинтересованих органа и организација у процес припреме поступка. 

Према ЗСПУ у фази одлучивања о СПУ не захтевају се консултације са јавношћу. 

Одлучивање о изради СПУ у складу са  ЗСПУ састоји се из два корака који су у 

Закону међусобно повезани:

 – утврђивање обавезе израде СПУ (screening фаза),

 – утврђивање обима истраживања (scoping фаза).

У већини земаља ЕУ ова два корака су јасно раздвојена у првој фази спровођења 

СПУ, тако да се то  може сматрати европским стандардом. На овај начин поступак 

постаје прегледнији и може се јасно структурисати.

Подела поступка у два раздвојена корака, пре свега у урбанистичком планирању, 

корисна је и из чисто практичних разлога:

 – ЗСПУ прописује обавезно спровођење СПУ за све урбанистичке планове, те 

поступак screening-a по правилу није неопходан, будући да ЗСПУ јасно утврђује 

обавезу спровођења СПУ за све урбанистичке планове. 

 – У малом броју изузетака који не подлежу обавези израде СПУ изостаје 

ангажовање потребно за спровођење целе припремне фазе поступка.

Из наведених разлога ова два корака ће у овом водичу бити јасно раздвојена. 

Одредбе ЗСПУ су узете у обзир у сваком од појединачних корака.
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7) друге податке од значаја за 
израду СПУ. 

Орган надлежан за припрему 
плана и програма може одлучити 
да се не израђује СПУ, о чему 
претходно прибавља мишљење 
органа надлежног за послове 
заштите животне средине и 
других заинтересованих органа и 
организација.

Одлука из става 3. овог члана 
обавезно садржи следеће: 

1) податке о врсти плана; 

2) разлоге због којих се не израђује 
СПУ у складу са критеријумима 
наведеним у члану 6. овог 
Закона; 

3) друге релевантне податке на 
основу којих је одлучено да се 
не приступи изради Извештаја о 
СПУ. 

Одлука из ставова 1. и 3. овог члана 
саставни је део одлуке о припреми 
плана и објављује се у „Службеном 
гласнику РС”, службеном гласилу 
аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе.

2.2.1 Потреба спровођења СПУ – screening

Прва фаза поступка СПУ обухвата одлуку о потреби спровођења поступка СПУ 

(фаза screening-а). Одлука о спровођењу СПУ представља саставни део Одлуке о 

приступању изради урбанистичког плана, која се доноси у складу са одредбама 

члана 46. ЗПИ.

ЗСПУ (члан 5. став 1.) утврђује да сви планови и програми из области просторног 

и урбанистичког планирања, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, 

енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, 

телекомуникација, туризма, очувања природних станишта и дивље флоре и 

фауне којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката 

одређених прописима који уређују процену утицаја на животну средину 

подлежу обавези спровођења СПУ. 

Одлуку о потреби 
спровођења 
СПУ довољно је 
образложити 
следећим речима: 
„У складу са чланом 
5. став 1. ЗСПУ 
обавезна је израда 
СПУ“.
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1. Карактеристике плана и 
програма, а нарочито:

1) значај плана и програма за 
заштиту животне средине и 
одрживи развој;

2) проблем заштите животне 
средине плана и програма и 
могућност утицаја на: (1) ваздух; 
(2) воде; (3) земљиште; (4) климу; 
(5) биљни и животињски свет; 
(6) станишта и биодиверзитет; 
(7) заштићена природна добра; 
(8) становништво и здравље; 
(9) градове и друга насеља; 
(10) културно-историјску 
баштину; (11) инфраструктурне, 
индустријске и друге објекте; 
(12) друге створене вредности;

3) степен утицаја плана и 
програма на друге планове и 
програме, укључујући и оне у 
различитим хијерархијским 
структурама;

4) степен којим се планом и 
програмом успоставља оквир за 
реализацију пројеката у погледу 
локације, природе, обима и 
услова функционисања или у 
вези са алокацијом ресурса.

2. Карактеристике утицаја, а 
нарочито:

1) вероватноћа, интензитет, 
сложеност, реверзибилност;

2) временска димензија (трајање, 
учесталост, понављање);

КРИТЕРИјУмИ 

ЗА ОДРЕђИВАЊЕ 

мОгУћИх 

КАРАКТЕРИСТИКА 

ЗнАЧАјнИх 

УТИцАјА 

Прилог I Закона о 

стратешкој процени 

утицаја на животну 

средину

Код ових планова, према томе, не постоји потреба за утврђивањем 
обавезе спровођења СПУ, пошто је одредбама ЗСПУ спровођење СПУ 

прописано као обавезно. Сви урбанистички  планови, дакле, начелно подлежу 

обавези спровођења СПУ:

 – Генерални урбанистички план (ГУП),

 – План генералне регулације (ПГР),

 – План детаљне регулације (ПДР).

Изузеци од обавезе спровођења СПУ

члан 5. ЗСПУ утврђује изузеће од обавезе спровођења screening-а у оквиру СПУ 

само у следећим случајевима:

„За планове и програме из става 1. овог члана којима је предвиђено коришћење 

мањих површина на локалном нивоу или у случају мањих измена планова и 

програма које не захтевају прописани поступак усвајања, као и за планове 

и програме који нису наведени у ставу 1. овог члана, одлуку о стратешкој 

процени доноси орган надлежан за припрему плана и програма ако се, према 

критеријумима прописаним овим законом, утврди да постоји могућност значајних 

утицаја на животну средину.“

Критеријуми на основу којих се врши процена потенцијалних значајних утицаја 

на животну средину планова и програма налазе се у Прилогу I ЗСПУ.
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3) просторна димензија: (1) 
локација; (2) географска област; 
(3) број изложених становника; 
(4) прекогранична природа 
утицаја;

4) кумулативна и синергијска 
природа утицаја;

5) ризици по људско здравље и 
животну средину;

6) деловање на области од 
природног, културног и другог 
значаја: (1) посебне природне 
карактеристике; (2) области 
или природни предели 
којима је признат заштићени 
статус на републичком или 
међународном нивоу; (3) 
културно-историјска баштина; 

(4) густо насељене области; 
(5) области с различитим 
режимима заштите;

7) деловање на угрожене области: 
(1) прекорачени стандарди 
квалитета животне средине 
или граничне вредности; 
(2) интензивно коришћење 
земљишта; (3) постојећи ризици; 
(4) смањени капацитет животне 
средине; (5) посебно осетљиве и 
ретке области; (6) екосистеми; 
(7) биљне и животињске врсте.

Ф
от

о:
 А

М
БЕ

РО

Шта каже Директива ЕУ

Директива ЕУ (члан 3. став 5.) државама чланицама препушта одлучивање о 

начину на који се утврђује могућност настанка значајних утицаја на животну 

средину (screening). То је могуће извршити или провером сваког појединачног 

случаја или утврђивањем типа плана и програма или евентуално комбинацијом 

ова два приступа.

чланом 5. став 3. ЗСПУ утврђено је да треба да буде састављена листа свих 

планова и програма који подлежу обавези спровођења СПУ односно за које се 

може захтевати СПУ. Међутим, ова листа још увек није састављена. Упркос томе, 

самим набрајањем планова који подлежу обавези спровођења СПУ у ЗСПУ јасно 

је утврђена обавеза спровођења СПУ за све урбанистичке и просторне планове.
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ТАБЕЛА 3
Матрица припреме screening-а – пример из домаће праксе

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
МОгУћИ УТИЦАЈИ (ВАН 
И У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА 

ПЛАНА ИЛИ ПРОгРАМА)

ЗНАЧАЈ МОгУћИх 
УТИЦАЈА:

Да ли план или програм може изазвати промену 
или утицати на ….

+   позитиван
о   неутралан

-   негативан
~   несигуран 

+ +
1. квалитет ваздУха

1.1. Као последице емисије од сагоревања фосилних  горива 
од грејања и мобилних извора?

1.2. Као последице емисије из производних процеса?

2. квалитет вода

2.1. Квалитет површинских вода?

2.2. Квалитет подземних вода?

2.3. Угрожавање водоизворишта и извора питке воде?

2.4. Режим водотока?

3. квалитет земљишта 

3.1. Загађење тла коришћењем, складиштењем или 
изливањем опасних материја?

3.2. Загађење тла испуштањем канализације или других 
отпадних вода у воде и земљиште?

3.3. Деградације земљишта?

4. климатСке чиниоце 

4.1. Емисије са ефектом стаклене баште?

4.2. Климатске промене? 

5. биљни и животињСки Свет

5.1. Угрожавање биодиверзитета – бројност популација
биљног света?

5.2. Угрожавање биодиверзитета – бројност популација 
животињског света?

6. Станишта

6.1. Угроженост станишта или биотопа, нарочито 
заштићених или угрожених?

7. заштићена Природна добра

7.1. Постојање заштићених природних добара?

7.2. Угрожавање режима заштите или начина коришћења 
заштићених природних добара?

7.3. Угрожавање заштићених природних добара од 
међународног значаја (Натура 2000, Расмарска 
подручја, ИБА, ИПА, ПБА и др)
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
МОгУћИ УТИЦАЈИ (ВАН 
И У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА 

ПЛАНА ИЛИ ПРОгРАМА)

ЗНАЧАЈ МОгУћИх 
УТИЦАЈА:

Да ли план или програм може изазвати промену 
или утицати на ….

+   позитиван
о   неутралан

-   негативан
~   несигуран 

+ +
8. ПојавУ бУке, вибрација и зрачења

8.1. Угрожавање простора буком и вибрацијама?  

8.2. Угрожавање светлосним, топлотним и 
електромагнетним зрачењем?

9. Становништво и здравље

9.1. Промене броја и структуре становника? 

9.2. Угрожавање здравља становника?

10. наСеља и демографСке Промене

10.1. Промене на структуру насеља и промене везане за 
намену површина?

10.2. Приступачност јавних површина?

10.3. Промене начина или квалитета живота или остале 
промене?

11. кУлтУрно-иСторијСка добра

11.1. Постојање заштићених културних добара?

11.2. Угрожавање режима заштите и начина коришћења 
заштићених културних добара? 

12. инфраСтрУктУрне, индУСтријСке и оСтале објекте

12.1. Изградња нове или измена постојеће саобраћајне 
инфраструктуре?

12.2. Изградња нових или измена постојећих 
инфраструктурних система?

12.3. Изградња индустријских објеката?

13. оСтале елементе 

13.1. Генерисање комуналног отпада?

13.2. Генерисање опасног отпада?

13.3. Коришћење материја које су токсичне и опасне за људе 
и животну средину?

13.4. Могућност настанка акцидената (пожари, експлозије) и 
постојање ризичних објеката?

13.5. Угроженост подручја појавом природних непогода 
(земљотреси, поплаве, клизишта)?

13.6. Могућност појаве кумулативних утицаја на планском 
подручју?

Приредили: Евица Рајић и Дејан Филиповић
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SCOPING - 

пример из 

домаће праксе

У поступку израде ПДР и СПУ за ново стамбено насеље „Ресава” у Деспотовцу, 
у складу са законом прибављани су услови надлежних институција и 
предузећа, а у циљу боље координације  организован је и округли сто како би 
се усагласили услови за потребе израде плана и СПУ. Овај стручни састанак 
искоришћен је за дискусију о провери опсега истраживања утицаја на животну 
средину. На састанку су учествовали представници општинске управе, јавних и 
комуналних предузећа, обрађивача плана и носиоца израде извештаја о СПУ. 
Продискутовани су и усаглашени различити услови и дошло се до заједничких 
техничких решења. На овај начин унапређена је процедура усклађивања услова 
у поступку израде урбанистичког плана, што је омогућило  да се скрати  време  
неопходно за израду плана и  сагледају могући конфликтни утицаји на животну 
средину и мере за њихово превазилажење у раној фази планирања.

Ф
от

о:
 А

М
БЕ

РО

Извор: GIZ/AMBERO-ICON пројекат „Унапређење управљања земљиштем на нивоу 

локалних самоуправа у Србији”, 2012.

2.2.2 Утврђивање обима истраживања – scoping

Scoping представља важан корак у поступку СПУ у којем се садржај и обим 

детаљности процене дефинише и своди на минимално неопходан ниво. Фазу 

scoping-а спроводи носилац израде планског документа односно надлежни 

орган за послове просторног и урбанистичког планирања у Републици Србији, 

аутономној покрајини, општини, граду и Граду Београду.
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У складу са чланом 9. ЗСПУ, 
орган надлежан за припрему 
плана доноси Одлуку о изради 
СПУ по претходно прибављеном 
мишљењу заинтересованих органа и 
организација. 

Такође, у складу са чланом 18. 
закона, орган надлежан за припрему 
плана доставља Извештај о СПУ 
на мишљење заинтересованим 
органима и организацијама.

На пример, када је у питању 
Град Београд листу обавезних 
учесника (заинтересованих органа 
и организација) чине следеће 
институције:
 – Секретаријат за заштиту животне 

средине Града Београда,
 – Градски завод за јавно здравље 

– делатност хигијене и заштите 
животне средине,

лиСта 

обавезних 

УчеСника 

ПроцеСа СПУ У 

градУ београдУ 

– пример  из 

домаће праксе

 – Министарство надлежно за 
послове заштите животне 
средине,

 – Завод за заштиту природе Србије,
 – Институт за јавно здравље Србије 

„Др. Милан Јовановић – Батут”,
 – ЈКП „Београдски водовод и 

канализација”,
 – ЈКП „Зеленило Београд”,
 – Јавно водопривредно предузеће 

„Београдводе”.

Наравно, у зависности од 
специфичности плана, приликом 
доношења Одлуке о изради СПУ 
може се захтевати и мишљење 
других институција, као нпр: Завода 
за заштиту споменика културе Града 
Београда, ЈКП „Градска чистоћа”, 
МУП – Управе противпожарне 
полиције и др.

У специфичним 
случајевима 
потребно је 
прибавити 
мишљење и других 
институција, 
као нпр:  

 – ЈП Национални 
парк, 
 – ЈП „Србијашуме“,
 – Јавно 
водопривредно 
предузеће 
„Србијаводе“,
 –Дирекција за 
водне путеве 
Републике Србије 
„Пловпут‘‘,
 –Директорат 
цивилног 
ваздухопловства.

У фази scoping-а обављају се претходне консултације са компетентним и надлежним 

институцијама и експертима, који носиоцу израде плана дају мишљења, 

инструкције, савете у дефинисању обима процене и пружају му помоћ у поступку 

прикупљања неопходних података и докумената. За поступак scoping-а носилац 

израде урбанистичког плана, у складу са законом, може ангажовати правно лице 

или предузетника (који је уписан у одговарајући регистар за обављање послова 

урбанистичког планирања и израду планских и других развојних докумената) за 

послове координације процеса scoping-а.

У зависности од хијерархијског нивоа планирања одређује се обим и степен 

детаљности анализе и процене животне средине. У складу са одредбама ЗСПУ, члан 

8. став 1, у овај процес треба укључити представнике свих заинтересованих органа 

и организација који су укључени у процес планирања и заштиту животне средине.

У зависности од хијерархијског нивоа плана, претежне намене површина у плану 

и заступљених делатности, орган надлежан за припрему плана може одредити и 

друге институције од којих ће се затражити мишљење у овој фази.

Ни Директива ЕУ ни ЗСПУ не прописују укључивање јавности у scoping фази 

спровођења СПУ. чланом 11. ЗСПУ у оквиру припреме одлуке о изради СПУ 

предвиђено је искључиво учешће „органа и организација“. За разлику од наведеног, 

изменама ЗПИ предвиђено је укључивање јавности и утврђивање обима СПУ већ 

у раној фази израде плана.
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АСПЕКТ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

С А ДРЖА Ј
ДОСТУПНИ ИЗВОРИ 

ИНФОРМАЦИЈА

ДОКУМЕНТИ КОЈИ 
ТРЕБА ДА БУДУ 

ПРИПРЕМљЕНИ

КЛИМА И КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

 – емисије
 – доток свежег ваздуха
 – зоне настанка свежег 
ваздуха

 – статистика о броју 
моторних возила 
предузећа за изградњу 
путева
 – FNP и LP

ЗЕМЉИШТЕ

 – структура и 
карактеристике 
земљишта
 – подесност земљишта за 
изградњу
 – економичније 
коришћење земљишта
 – brownield локације

 – геолошка карта
 – регистар недовољно 
искоришћених парцела
 – FNP  и LP
 – катастар brownield 
локација

 – истраживање тла

ПОДЗЕМНЕ И ПОВРШИНСКЕ 
ВОДЕ

 – ниво подземних вода
 – утицај на површинске 
воде
 – стварање подземних 
вода

 – LP  – GOP
 – истраживање тла

ФЛОРА И ФАУНА 
(БИОДИВЕРЗИТЕТ)

 – биљне и животињске 
врсте
 – утицај на животна 
станишта и биотопе

 – програм за заштиту 
врста и биотопа
 – картирање биотопа
 – LP

 – GOP

ПРЕДЕО  – угроженост предела  – GOP

чОВЕК
 – бука
 – подесност за опоравак

 – емисија звукова из 
граничних улица
 – ефекат преклапања
 – утицај на путеве и 
инфраструктуру

 – FNP  и LP  – вештачење о заштити 
од буке

КУЛТУРНА И МАТЕРИЈАЛНА 
ДОБРА

 – утицај на културна и 
материјална добра

 – листа и опис споменика

Извор: Umweltbericht in der Praxis (2007)  (Извештај о стању животне средине у пракси)

ТАБЕЛА 4
Матрица припреме scoping-а – пример из немачке праксе
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Међутим, постоје оправдани разлози за укључивање јавности већ у фази scoping-а, 

као што су нпр:

 – предлози представника јавности (нарочито невладиног сектора) могу бити 

интегрисани у процес планирања од самог почетка, 

 – сасвим извесни конфликти интереса могу бити ублажени или избегнути већ у 

раној фази процеса СПУ.

Ако се конфликти интереса и оправдане критике открију тек у фази доношења 

одлуке, у том случају мора доћи до измене плана, што је много компликованије 

и скупље за спровођење у односу на могућност да се конфликти правовремено 

размотре и усагласи садржај и обим Извештаја о СПУ.

Носилац израде плана је у обавези да свим учесницима scoping-а стави на 

располагање све неопходне податке, а то су:

 – могућа планска решења,

 – предлог за утврђивање обима истраживања, и

 – листу доступних података – овде би било корисно претходно консултовати 

надлежне органе у вези са доступним подацима.

Форма scoping-а зависи од комплексности плана и простора који се плански 

третира. У једноставнијим случајевима орган надлежан за припрему 

плана подноси захтеве за давање мишљења заинтересованим органима и 

организацијама. Заинтересованим органима и организацијама се достављају 

неопходни документи са молбом да дају своје мишљење у писаној форми.

Консултације се могу реализовати и усменим путем. Предност организовања 

усмених scoping састанака је у томе што директно усаглашавање ставова доводи 

до отклањања противуречности, а на тај начин се спречава успоравање самог 

процеса доношења одлука. У компликованијим случајевима, када се очекују 

конфликти у плану, процес усаглашавања супротстављених ставова о спровођењу 

плана између појединих органа може бити неопходан и користан.

Scoping, исто тако, може бити реализован и на састанцима радне групе органа 

надлежног за припрему плана који се одржавају у оквиру поступка израде плана.

Структура и обим истраживања СПУ, у крајњем случају, не мора да се врши 

редоследом одредби наведених у члану 9. ЗСПУ.

Усаглашавање обима истраживања са структуром Извештаја о СПУ може бити од 

помоћи. На тај начин се олакшава посао органу надлежном за послове заштите 

животне средине, али и обрађивачу Извештаја о СПУ.
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Структура извештаја о scoping-у – 
пример из немачке праксе

САДРЖАЈ 

1. Повод, циљ, опис

1.1 Повод

1.2 Циљ

1.3 Опис

2. Обим и степен детаљности 

испитивања 

2.1 Земљиште и вода

2.2 Ваздух и клима

2.3 Биљни и животињски свет

2.4 Заштићена подручја

2.5 Предео

2.6 човек

2.7 Културна и материјална добра

2.8 Остали чиниоци животне средине

3. Подручје истраживања  

4. Варијантна решења  

5. Мониторинг 

6. Оцена интервенција са становишта 

заштите животне средине 

7. Модел структуре извештаја о 

стратешкој процени утицаја

BP “ЗОНА ПОСЛОВАЊА ВЕНГЕН”

Кораци у спровођењу scoping-а – 
пример из немачке праксе

1. Прикупљање неопходних докумената, формулација предлога обима истраживања и 

достављање прикупљених докумената и предлога надлежним особама и органима.

2. Усмени или писмени договор са представницима свих органа за заштиту здравља и 

животне средине, евентуално и са представницима других заинтересованих органа 

и организација.

Нарочито треба обратити пажњу на разјашњење следећих питања:

 – који подаци постоје, а који тек треба да буду сакупљени

 – како ограничити обим истраживања

 – која варијантна решења постоје

 – да ли је могућа диверзификација

 – који степен темељности истраживања је потребан за сваки појединачни 

чинилац животне средине

 – која метода је у датом случају адекватна

 – могући су договори и о нпр. индикаторима, процесу мониторинга итд.

3. Израда извештаја о scoping-у у форми текста или табеле.

Извор: Bebauungsplan „Gewerbegebiet Wängen“ – Scopingunterlagen (2008) (BP „Зона 

пословања Венген“ – документација за процес scoping-а)

http://www.m-quadrat.cc//aktuelles/GemeindeZell-Waengen-UP-Scoping.pdf 
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Обим и степен детаљности испитивања из 
документације о scoping-у – 
пример из немачке праксе

2. ОБИМ И СТЕПЕН ДЕТАЉНОСТИ УТВРЂИВАЊА РЕЛЕВАНТНИХ ПИТАЊА 
ВЕЗАНИХ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ОКВИРУ ИЗВЕШТАЈА О СПУ

За потребе наведених питања заштите животне средине, укључујући и заштиту природе 
и очување предела, биће предузета следећа истраживања:

1 ЗЕМЉИШТЕ И ВОДА
Анализа постојећег стања која обухвата оцену постојећих информација о карактеристикама 
и параметрима земљишта као што су нпр. врста, квалитет и тип земљишта.
Процена земљишта врши се у циљу утврђивања степена функционалности земљишта у 
складу са чланом 1. Закона о заштити земљишта. Као оквир за процену функционалности 
земљишта користи се Приручник Министарства животне средине „Процена земљишта 
на основу његовог значаја” (Министарство животне средине, Ваздух/земљиште/отпад, 
св. 31, 1995). 
Након тога следе подаци о општој геолошкој и хидрогеолошкој ситуацији, евентуално о 
заштићеним водним подручјима и нивоу подземних вода.
Прогноза утицаја треба да обухвати:
 – утицаје на земљиште, отицање површинских и стварање подземних вода с аспекта 
потребе за новим површинама, преобликовањем постојећих површина, компресије 
и покривања земљишта,

 – уношење штетних материја извођењем грађевинских радова, коришћењем и 
одржавањем објеката,

 – утицаје условљене градњом путем конструкције самог градилишта, транспортних 
путева и складишта.

2 ВАЗДУХ И КЛИМА 
У случају предметног планског подручја, реч је о подручју пословне намене на западном 
рубу општине Цел унтер Ајхелберг. Само подручје које се  тренутно користи као 
пољопривредно земљиште са својим зеленим површинама и постојећим стаблима 
врши микроклиматску функцију као зона настанка свежег ваздуха, који одатле одлази 
у изграђени део насеља.
Негативни утицаји који би евентуално могли да настану привођењем земљишта 
предвиђеној, комерцијалној намени треба да буду испитани.
Прогноза утицаја треба да обухвати:
 – нестанак површина на којима настаје свеж ваздух,
 – сметње (препреке) у протоку свежег ваздуха.

3 БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ
Прикупљање података о стању врши се путем картирања подручја (картирање намена 
земљишта/типова биотопа). 
Сем тога, у анализи постојећег стања врши се евалуација и других, расположивих 
извора података (LР, картирање биотопа итд.).
Планско подручје се такође, након утврђивања структуре биотопа и узимања у обзир 
сазнања добијених у оквиру картирања типова биотопа у самом планском подручју, 
као и осталих фактора од значаја за животна станишта (комплекси биотопа, постојеће 
загађење), процењује и са становишта  његовог значаја као животињског станишта.
Прогноза утицаја треба да обухвати:
 – уништавање, угрожавање и промену животних станишта и структура биотопа 
извођењем грађевинских радова и коришћењем објеката,

 – изолацију и фрагментацију животних станишта,
 – угроженост заштићених врста.

Извор: Bebauungsplan „Gewerbegebiet Wängen“ – Scopingunterlagen (2008) (ВР „Зона 

пословања Венген“ – документација за процес scoping-а)
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Појединачни аспекти scoping-а

Након прикупљања података и мишљења надлежних органа и заинтересованих 

органа и организација у процесу scoping-а сагледавају се постојећи подаци 

и информације и доноси одлука о томе да ли су они довољни или се морају 

прикупити додатни подаци. 

Недостатак података који би били важни за доношење одлуке, али до којих се 

може доћи искључиво улагањем значајних материјалних средстава и времена, 

представља потешкоћу која се може толерисати и која треба да буде посебно 

описана у оквиру Извештаја о СПУ.

У фази scoping-а потребно је дефинисати простор који треба да буде 
предмет испитивања. Он може бити већи од планског подручја у случају 

када је могуће очекивати да се утицаји на животну средину манифестују и ван 

граница планског подручја или се, пак, очекује да ће утицаји из окружења деловати 

на животну средину унутар самог планског подручја (нпр. у случају плављења реке 

која се налази изван обухвата плана или код емисија из индустријског комплекса 

у близини планског подручја).

Предмет и степен детаљности испитивања утврђују се у сваком 

појединачном случају, при чему се у обзир морају узети одредбе ЗПИ и осталих 

релевантних закона, као и релевантни циљеви заштите животне средине. То 

практично значи да се за сваки план мора посебно размотрити питање дефинисања 

предмета и тежишта испитивања у СПУ, у зависности од специфичности плана.

Циљ овог корака у scoping фази је да се адекватно наброје очекивани утицаји на 

животну средину и чиниоци животне средине на које ће се план посебно одразити, 

а затим и да се дефинише које утицаје и чиниоце треба посебно испитати у оквиру 

Извештаја о СПУ.
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Приликом израде планова већина општих циљева везана је за планска 

документа вишег реда и услове који они диктирају, док се посебни циљеви 

дефинишу према специфичностима плана, конкретном разматраном простору, 

стању животне средине, намени површина и др. 

Општи циљеви СПУ дефинисани су на основу захтева и циљева у погледу 

заштите животне средине у другим плановима, циљева заштите животне 

средине утврђених на нивоу Републике и циљева заштите животне средине 

дефинисаним у међународним документима. 

У циљу реализације дефинисаних циљева утврђују се посебни циљеви СПУ у 

појединим областима заштите. 

Посебни циљеви СПУ представљају конкретан, делом квантификован 

исказ општих циљева дат у облику смерница за промену и акција (мера, радова, 

активности) уз помоћ којих ће се те промене спровести. Посебни циљеви СПУ 

чине, првенствено, методолошко мерило кроз које се проверавају ефекти плана 

на животну средину. Они треба да субјектима одлучивања обезбеде јасну слику 

о суштинским утицајима плана на животну средину на основу које је могуће 

донети одлуке које су у функцији заштите животне средине и реализације 

основних начела одрживог развоја. 

оПшти и 

ПоСебни 

циљеви

Циљеви заштите животне средине

Циљеви заштите животне средине који су релевантни за Извештај 

о СПУ могу бити дефинисани у току scoping-а. Циљеви морају бити прилагођени 

нивоу планирања и обично су већ дефинисани у планском документу вишег 

хијерархијског нивоа. У случају да адекватни циљеви нису претходно утврђени, 

могу се дефинисати циљеви који одговарају појединачном планском подручју.

Индикатори проистичу из посебних циљева заштите животне средине. 

Индикатори треба да буду прилагођени постојећим или оним подацима до којих 

се лако може доћи. Квантитативним, мерљивим вредностима може се вршити 

контрола да ли су циљеви остварени и да ли су испоштоване граничне вредности.

Разматрање варијантних решења представља један од важнијих делова 

СПУ, при чему је узимање у обзир „нулте варијанте”, тј. неспровођења плана, 

обавезно. Разматрање могућих варијантних решења у процесу планирања треба 

отпочети што је раније могуће. Варијантна решења треба да буду прихватљива, 

дакле спроводива, и треба да се заснивају на географским околностима и 

циљевима самог плана.
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Циљеви заштите животне средине из 
Извештаја о СПУ – 
пример из немачке праксе

ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ ОКОЛИНЕ У ОДНОСУ НА „STATUS QUO”

1 чОВЕК

 – побољшање подесности подручја за сврху опоравка обогаћивањем 
подручја структурним елементима као што су појединачна стабла, 
живица, жбуње и дрвореди, као и ливаде, пашњаци, воћњаци и 
неуређене површине

 –  резервисање површина за изградњу пешачких и бициклистичких стаза 
и пешачког надвожњака на L425 у циљу побољшања комуникација

 – проширење пољопривредне производње у циљу смањења уноса 
штетних материја 

 – смањење концентрације прашине која настаје захваљујући 
пољопривредној делатности сађењем живице и жбуња

2 КЛИМА / ВАЗДУХ

 – повећање удела сталних зелених површина у циљу побољшања 
локалне продукције свежег ваздуха

 – развој и обезбеђивање сталних зелених површина у циљу смањења 
емисије прашине која настаје захваљујући пољопривредној 
делатности

 – повећање удела вегетационе структуре у циљу смањење брзине ветра 
при тлу

 – развој и обезбеђивање вегетационе структуре у циљу смањења 
загађења ваздуха емисијама штетних материја путем повећаног 
филтерског дејства (сува и влажна депозиција)

3 ПРЕДЕО

 – очување постојеће  вегетационе структуре (стаза са жбуњем на 
југозападу планског подручја, дрвореди и живица у улици Рајнхесен, 
дрворед у улици Лудвига Ерхарда)

 – обогаћивање предела уз помоћ баријерних и структурних  елемената 
(сађење појединачних стабала, живице, жбуња и појединачних воћака 
на ливадама)

 – стварање визуелних смерница сађењем дрвореда уз асфалтиране 
путеве у правцу север-југ и запад-исток

 – јачање визуелне шареноликости уређењем цветних ливада 
и пашњака које би се наизменично смењивале са великим, 
уређеним пољопривредним површинама с изразито разноврсним 
пољопривредним културама

Извор: „Wirtschaftspark Mainz-Süd (He116): Umweltbericht mit integriertem LPB“ 

(„Привредни парк Мајнц-Југ: Извештај о СПУ са интегрисаним пратећим Планом 

заштите предела”), 2004.
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Координација 
са одредбама 
планова вишег 
хијерархијског 
нивоа може 
растеретити 
поступак СПУ 
на свим нивоима 
планирања. Ова 
врста провере 
представља важан 
део scoping-а. 

Ф
от

о:
 А

М
БЕ

РО

Сем тога, саставни део обима истраживања требало би да представљају и 

различите мере за спречавање, смањење и компензацију 

негативних односно увећање позитивних утицаја на животну средину. Наравно, 

ово у случају да је могуће да се мере предвиде у овој фази.

Не постоје јасно утврђене методе истраживања. У обзир треба узети 

савремени ниво знања, а методе треба да буду опште признате од стране стручних 

и научних кругова. Из тог разлога се методе спровођења СПУ често прилагођавају 

појединачном, специфичном случају. Избор методолошког поступка мора да буде 

представљен и образложен у Извештају о СПУ.

Да би обим СПУ могао да буде сведен на потребну меру, важно је да се приликом 

scoping-а провере одредбе планова вишег хијерархијског нивоа. Уколико је израда 

плана саставни део поступка који се одвија на више хијерархијских нивоа, у 

оквиру scoping-а се у циљу спречавања понављања истраживања утврђује на ком 

нивоу овог процеса који утицаји на животну средину треба да буду приоритетно 

испитани.

Анализа и интегрисање садржаја планова другог хијерархијског нивоа може бити 

спроведено како уз помоћ приступа одозго-нагоре, тако и уз помоћ приступа 

одозго-надоле. Могу се користити подаци како из планских докумената вишег, 

тако и планских докумената нижег реда.

Тако се у процесу израде ПДР-а може посегнути за подацима из СПУ планских 

докумената вишег реда, као што су на пример ПГР, ГУП односно ППЈЛС и ППППН. 

Извештаји о СПУ ових претходно урађених планова у том случају морају бити 

ажурирани, допуњени или детаљније обрађени.
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Адаптирано према: htp://www.planung-umwelt.de/Vortr%E4ge/UP_BP_Koch.pdf

Образложење графикона који показује теоријски пример спровођења процеса диверзификације: 

––  На нивоу FNP  испитани су сви чиниоци животне средине сем „земљишта“. „Земљиште“ је чинилац животне 

средине који у овом специфичном случају представља важну тему (нпр. због сумње на загађеност штетним 

материјама) која ће бити испитана на нивоу BP-а .

––  Резултати за чиниоце „човек“, „фауна“, „вода“, „предео“, „културна и материјална добра“ и „обновљиви 

извори енергије“ добијени актуелним испитивањем на нивоу FNP-а су довољни, па се не морају поново 

разматрати на нивоу BP-a. У том случају је довољно позвати се на Извештај о стању животне средине из 

FNP-а.

––  За чиниоце „Клима“, „ваздух“ и „спречавање емисија“ у овом специфичном случају морају бити спроведена 

детаљнија истраживања због посебних утицаја на животну средину. У овим категоријама не могу бити 

преузети резултати испитивања спроведених на нивоу FNP-а.

Диверзификација у правцу планских докумената вишег реда

Диверзификација у правцу планских докумената нижег реда

ГРАФИКОН 3
Однос између анализа животне средине на различитим 
нивоима планирања у Немачкој

Стратешка Процена Утицаја на животнУ СрединУ

на нивоу FNP

чИНИОЦИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈЕ ТРЕБА ЗАШТИТИТИ

чОВЕК ВАЗДУХВОДАФЛОРА,
БИОДИВЕРЗИТЕТ

СПречавање 
емиСија

КУЛТУРНА И 
МАТЕРИЈАЛНА 

ДОБРА

ФАУНА ПРЕДЕОКЛИМАземљиште ОБНОВЉИВИ 
ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ

Стратешка Процена Утицаја на животнУ СрединУ

на нивоу BP

чИНИОЦИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈЕ ТРЕБА ЗАШТИТИТИ

човек ВАЗДУХводаФЛОРА,
БИОДИВЕРЗИТЕТ

СПРЕчАВАЊЕ 
ЕМИСИЈА

кУлтУрна и 
материјална 

добра

фаУна ПредеоКЛИМАЗЕМЉИШТЕ обновљиви 
извори 

енергије
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У складу са чланом 9. ЗСПУ извештај 
о scoping-у мора садржати следеће 
податке.
Одлука из става 1. овог члана садржи 
нарочито:

 – податке о врсти плана и програма;
 – разлоге за вршење СПУ према 

критеријумима из члана 6. овог 
закона;

 – приказ питања и проблема 
везаних за животну средину у 
плану и програму који ће бити 
разматрани у оквиру СПУ;

 – разлоге за изостављање појединих 

питања и проблема везаних 
за животну средину у плану и 
програму из СПУ;

 – елементе Извештаја о СПУ;
 – избор и обавезе носиоца израде 

Извештаја о СПУ (предлог 
методологије, састав стручног 
тима, рок израде и др.);

 – начин учешћа заинтересованих 
органа и организација и јавности 
у поступку израде и разматрања 
Извештаја о СПУ;

 – друге податке од значаја за израду 
СПУ.

САДРжАј 

ИЗВЕшТАјА О 

scopIng-у

Члан 9. Закона о 

стратешкој процени 

утицаја на животну 

средину 

У условима у Србији, када су нпр. у оквиру ГУП-а или ПГР-а испитани сви чиниоци 

животне средине које треба заштитити, у оквиру Извештаја о СПУ ових планова 

већ се може утврдити да ли и који чинилац треба детаљније испитати на нивоу 

ПДР-а. То, ипак, важи само у случају да је Извештај о СПУ ГУП-а или ПГР-а актуелан 

и адекватно урађен. Међутим, уколико је Извештај о СПУ планског документа 

вишег реда урађен давно или недовољно детаљно, цео поступак се мора поново 

спровести на нивоу ПДР-а.

Такође, и на нивоу ГУП-а може се одустати од детаљнијег испитивања одређених 

утицаја на животну средину и утврдити да она треба да буду спроведена у оквиру 

израде ПДР-а. Ово се може дефинисати кроз смернице за израду СПУ на нижим 

хијерархијским нивоима.

Овај процес може да буде и обрнут. То значи да се у процесу израде ПДР-а који 

истовремено захтева измену ПГР-а и евентуално захтева поступак изузимања 

из ГУП-а, Извештај о СПУ ПДР-а може бити употребљен и за планска документа 

вишег реда.

Такође, већ у фази scoping-а може се размишљати и о мониторингу 

очекиваних значајних утицаја на животну средину и формулисати први предлози 

везани за ову тему.

Завршетак scoping-а

Резултати scoping-а би требало да буду сажети у виду извештаја о scoping-у, 

текста или табеле. Извештај о scoping-у, у ствари, треба да представља основу за 

расписивање јавног позива и избор обрађивача Извештаја о СПУ.
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Мониторинг из документације о scoping-у – 
пример из немачке праксе

МОНИТОРИНГ

Планиране мере за праћење значајних утицаја на животну средину насталих током 

спровођења урбанистичког плана описане су у Извештају о стању животне средине. 

Сам мониторинг отпочиње знатно касније. 

Примарни циљ  спровођења  мониторинга састоји се из задатка да се прогнозиране 

процене последица, које настају током  израде плана и које су нужно мање или више 

неизвесне, касније држе под контролом. Уколико се испостави да стварни развој не 

одговара прогнозираним последицама, то не би требало да иде на штету животне 

средине, већ треба да представља повод за корекцију. Последице спровођења плана, 

ипак, не могу бити у потпуности контролисане.

Планирано је праћење следећих утицаја на животну средину које су резултат  

примене мера: Од почетка грађевинских радова проверава се спровођење мера, у 

складу са планом, за уређење зеленила и спречавање, смањење и интерну планску 

компензацију као што су ред сађења, степен заузетости земљишта, употреба 

водопропусних облога, дренажа кишнице итд.

Најкасније након завршетка инфраструктурног опремања испитује се спровођење 

мера екстерне компензације. Функционалност и континуирано одржавање редовно се 

проверавају.

Извор: Bebauungsplan „Gewerbegebiet Wängen” (2008) – Scopingunterlagen (BP „Зона 

пословања Венген” – документација за процес scoping-а)
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Орган надлежан за припрему 
плана и програма одлучује о избору 
носиоца израде Извештаја о СПУ, по 
поступку утврђеном Законом.

носилац израде Извештаја о 
СПУ може бити правно лице 
или предузетник које је уписано 
у одговарајући регистар за 
обављање делатности просторног и 
урбанистичког планирања и израде 
планских и других развојних 
докумената.

Правно лице или предузетник из 
става 2. овог члана може за израду 

Извештаја о СПУ образовати 
мултидисциплинарни тим 
састављен од стручних лица 
квалификованих за анализу сваког 
од елемената СПУ.

Стручно лице квалификовано 
је за израду Извештаја о СПУ 
ако има високу стручну спрему 
одговарајућег смера и најмање 
пет година рада у струци, стручне 
резултате, односно учешће у 
изради најмање два плана и 
програма који су реализовани.

ИЗБОР нОСИОцА 

ИЗРАДЕ 

(ОБРАђИВАЧА)

Члан 10. Закона о 

стратешкој процени 

утицаја на животну 

средину

Ф
от

о:
 А

М
БЕ

РО

Избор носиоца израде (обрађивача) Извештаја о 
СПУ (члан 10. ЗСПУ)

Израда Извештаја о СПУ може бити поверена правном лицу одговарајућих 

стручних квалификација регистрованом за обављање делатности просторног и 

урбанистичког планирања.

Орган надлежан за припрему плана спроводи процедуру избора обрађивача СПУ 

у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12) за 

све планове који се финансирају из буџетских средстава у смислу закона којим се 

уређује буџетски систем или непосредним избором за планове које финансирају 

правна лица и предузетници сопственим средствима.

Документација за процедуру избора обрађивача треба да буде припремљена 

на основу резултата scoping-а и евентуално на основу припремљене структуре 

Извештаја о СПУ, уколико је она договорена у фази scoping-а.

Како би се ограничила могућност постојања сукоба интереса, по правилу, не 

врши се избор истог обрађивача за план и израду Извештаја о СПУ.
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Извештај о СПУ 
(чланови 12. до 17. ЗСПУ)

2.3

ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О СПУ

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СПУ

ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СПУ НА НИЖИМ 
ХИЈЕРАХИЈСКИМ НИВОИМА И ПУ

ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
У ТОКУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА (МОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ НАчИНА ОДЛУчИВАЊА И ПРИКАЗ НАчИНА НА КОЈИ 
СУ ПИТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УКЉУчЕНА У ПЛАН

ЗАКЉУчАК ДО КОЈЕГ СЕ ДОШЛО ТОКОМ 
ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О СПУ

ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 
И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СПУ

ГРАФИКОН 4
Структура Извештаја о СПУ према ЗСПУ

Извештај о СПУ 
настаје паралелно 
са процесом израде 
плана. Извештај 
треба да буде 
садржински 
и тематски 
адекватно израђен, 
али и што је могуће 
конкретнији и 
сажетији.

Извештај о СПУ представља основни документ процеса СПУ. Као и плански 

документ, Извештај о СПУ је самостални документ у коме је представљен процес 

и резултати СПУ. Израда Извештаја о СПУ и сам поступак процене утицаја на 

животну средину тече паралелно са процесом израде плана. Задатак СПУ је 

да вреднује предложена планска решења, као и могућа варијантна решења са 

аспекта очекиваних, могућих утицаја на животну средину и мера заштите животне 

средине.

Обим и детаљност Извештаја о СПУ прилагођава се обиму конкретног плана 

(ГУП, ПГР, ПДР), с тим што се очекује да Извештај о СПУ садржи јасне и прецизне 

смернице и мере са аспекта заштите простора и животне средине које се 

уграђују у план. Извештај о СПУ мора бити недвосмислен, јасан и разумљив свим 

заинтересованим странама (стручној и осталој јавности и појединцима).
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Израда плана и израда СПУ морају да теку координирано, паралелно и 

истовремено. Резултати Извештаја о СПУ се уграђују у план, а на Извештај о СПУ се 

прибавља сагласност надлежног органа за послове животне средине. Графиконом 

је дата основна структура Извештаја о СПУ, према захтевима ЗСПУ.

Основу за детаљну разраду Извештаја о СПУ чине: обухват 
који је дефинисан Одлуком о изради СПУ (односно scoping-
ом), елементи који су представљени члановима 13-17. ЗСПУ 
и прилози I и II истог Закона.

Приликом израде Извештаја о СПУ посебна пажња се поклања врсти урбанистичког 

плана, предвиђеним променама у простору и очекиваним променама у животној 

средини. Сходно томе се утврђују смернице  за ниже хијерархијске нивое и опште 

и посебне мере заштите животне средине. У овом водичу су дата појашњења за 

карактеристичне елементе извештаја, а у примеру 3.1. дат је пример пројектног 

задатка за потребе спровођења поступка СПУ (код израде ПДР-а у Деспотовцу, 

2013. године), у коме је детаљно објашњен тражени садржај. Тим пројектним 

задатком предложен је и модел Извештаја о СПУ прилагођен поступцима израде 

урбанистичких планова.

2.3.1 Садржина Извештаја о СПУ (члан 12. ЗСПУ)

Структура и садржај Извештаја о СПУ су, у складу са ЗСПУ, идентични за све врсте 

урбанистичких планова. Ниво детаљности у погледу смерница и мера за заштиту 

животне средине у плановима, утврђује се – сем на основу очекиваног утицаја 

на животну средину – и према врсти плана. Извештај о СПУ за ГУП-ове, због 

просторног обухвата, временског хоризонта и начина спровођења, садржи опште 

и посебне циљеве, индикаторе, смернице за ниже хијерахијске нивое и опште 

мере заштите животне средине. Извештај о СПУ ПГР-ова, осим општих и посебних 

циљева, индикатора и инструкција за ниже хијерахијске нивое, садржи и посебне 

мере за смањење негативних утицаја на животну средину и мере заштите животне 

средине од планираних намена и промена у простору. Извештај о СПУ ПДР-ова 

садржи обавезне и посебне мере за спречавање, смањење негативних утицаја, 

мере заштите и мониторинга животне средине.
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Садржај 

извештаја о 

СПУ

Модел садржаја Извештаја о СПУ
У заградама су дати чланови ЗСПУ Републике Србије 
(„Службени гласник РС“, бр.135/04, 88/10)

1. УВОД

1.1 Полазне основе и општи циљеви СПУ (чл. 13. став 1.)
1.2 Кратки приказ садржаја и циљева плана и његовог односа према другим 

плановима (чл. 12. став 2, чл. 13. став 1.)
1.3 Питања и проблеми везани за животну средину који су разматрани у 

плановима и програмима и навођење разлога за изостављање појединих 
питања и проблема из поступка ПУ (чл. 13. став 4.)

1.4 Резултати претходно обављених консултација са заинтересованим 
органима и организацијама (чл. 13. став 6.)

2. ОПИС И ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

2.1 Приказ тренутног стања и квалитета животне средине у подручју на 
које се Извештај односи, укључујући и приказ карактеристика животне 
средине у подручјима у којима постоји могућност да ће бити изложена 
значајном утицају (чл. 13. став 2, чл. 13. став 3. и чл. 12 став 9.)

2.2 Процена могућих утицаја на животну средину узрокованих реализацијом 
плана (чл. 12. став 3.)

3. МЕРЕ ЗА СПРЕчАВАЊЕ, ОГРАНИчАВАЊЕ И КОМПЕНЗАЦИЈУ 
НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

3.1 Мере за спречавање, ограничавање и компензацију неповољних утицаја 
на животну средину (чл. 12. став 3.)

3.1.1 Спречавање и ограничавање (чл. 12. став 3.)
3.1.2 Компензација

4. ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА ПЛАНА

4.1 Варијантна решења плана, укључујући и варијанту неспровођења плана 
(чл. 13. став 5.)

5. ПРЕПОРУКЕ ЗА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ НИЖЕГ РЕДА

5.1 Смернице за израду СПУ планских докумената нижег реда и ПУ 
пројеката на животну средину (чл. 12. став 4.)

6. ОПИС КОРИШЋЕНИХ МЕТОДА И УКАЗИВАЊЕ НА ПРОБЛЕМЕ У 
ИЗРАДИ И НЕДОСТАТАК ПОДАТАКА

6.1 Приказ коришћене методологије и проблема у изради СПУ (чл. 12. 
ставови 6. и 7.)

7. МОНИТОРИНГ

7.1 Дефинисање програма мониторинга стања животне средине током и 
након спровођења плана (чл. 12. став 5.)

8. НЕТЕХНИчКИ РЕЗИМЕ

8.1 Нетехнички резиме информација представљених у горе наведеним 
поглављима (чл. 12. став 8.)
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2.3.2 Полазне основе (члан 13. ЗСПУ)

У првом делу Извештаја о СПУ представљају се полазне основе СПУ у виду 

информација. У складу са чланом 13. Закона, то су:

 – кратак преглед садржаја и циљева плана и програма и однос према другим 

плановима;

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

Извештај односи;

 – разматрана питања и проблеми заштите животне средине у плану и приказ 

разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене;

 – приказ припремљених варијантних решења која се односе на заштиту животне 

средине у плану, укључујући варијантно решење нереализовања плана и 

најповољније варијантно решење са становишта заштите животне средине;

 – резултати претходних консултација са заинтересованим органима и 

организацијама битни са становишта циљева и процене могућих утицаја СПУ.

Кратак преглед садржаја и циљева плана подразумева приказ 

обухвата и граница плана, предмет плана, циљеве и задатке плана, као и садржај 

плана за који се израђује СПУ. Даље, у Извештају се представља однос према 
другим плановима и програмима, што практично подразумева 

навођење елемената који су од интереса за област заштите животне средине из 

планова вишег хијерархијског нивоа и најзначајнијих стратешких докумената.

У следећем кораку се даје преглед постојећег стања  животне 
средине на подручју на које се Извештај односи. Ово је обавезан и веома важан 

део извештаја јер карактеристике постојећег стања представљају основу за свако 

даље истраживање проблематике животне средине на одређеном простору.

Након урађене анализе постојећег стања представљају се карактеристике 

животне средине у областима за које постоји могућност да буду изложене 

утицају. У наставку је потребно размотрити питања и проблеме 
заштите животне средине односно рационалног коришћења и заштите 

простора у плану. Уколико се укаже потреба, у овом делу се даје приказ разлога 

за изостављање одређених питања и проблема из поступка СПУ.
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Извештај о СПУ садржи приказ варијантних решења која се односе на 

заштиту животне средине у плану. Потребно је размотрити варијанту у којој  

план није усвојен и неће се спроводити (развој се наставља према дотадашњем 

тренду) и варијанту у којој се план усваја и спроводи (развој се наставља у складу 

са планираним планским решењима). Дискусија о варијантним решењима 

представља веома важан корак у СПУ, неопходан да би се омогућио одабир 

најповољнијег решења са становишта заштите животне средине.

На крају овог дела процеса израде СПУ треба дати резултате претходних 
консултација са заинтересованим органима и 
организацијама битних са становишта дефинисања циљева и процене 

могућих утицаја плана. У ту сврху се обављају консултације са представницима 

заинтересованих органа и организација и прибављају услови  надлежних 

комуналних и јавних предузећа.

У Извештају о СПУ могу бити наведене само оне информације до којих се може 

доћи уз улагање разумних материјалних средстава и времена. При томе, треба 

узети у обзир:

 – савремени ниво знања,

 – ставове јавности који су опште познати или их поседују надлежни органи и

 – садржај и степен детаљности плана.

2.3.3 Општи и посебни циљеви и избор индикатора 
 (члан 14. ЗСПУ)

За успешну израду СПУ изузетно је важно адекватно дефинисати циљеве и 

индикаторе заштите животне средине. Дефинисању циљева СПУ и одређивању 

оквира за избор сета индикатора који ће се користити за израду Извештаја о СПУ 

претходи испитивање општих карактеристика урбанистичког плана, о чему је 

било речи у оквиру претходног поглавља.

Циљеви заштите животне средине и индикатори који су од значаја за израду 

плана могу бити утврђени већ у току scoping-а. У оквиру Извештаја о СПУ циљеви 

и индикатори треба да буду представљени и укратко објашњени. Уколико се 

током израде Извештаја о СПУ или због конкретизације плана укаже потреба за 

тим, они могу бити и допуњени или модификовани.

Уколико у фази 
scoping-а нису 
утврђени циљеви 
и индикатори, 
обавеза обрађивача 
Извештаја о СПУ 
је да ове циљеве 
дефинише и да 
их појасни. Ово 
треба спровести 
у сарадњи 
са органима 
надлежним за 
заштиту животне 
средине.



51

Циљеве и 
индикаторе 
заштите 
животне средине 
не би требало 
једноставно 
преузимати из 
других извештаја 
о СПУ, јер они 
зависе од посебних 
околности на 
предметном 
подручју.

Ф
от

о:
 А

М
БЕ

РО

Као основа за одабир циљева могу се узети:

 – циљеви заштите животне средине дефинисани међународним конвенцијама 

и уговорима,

 – циљеви заштите животне средине постављени националним законодавством 

и стратешким документима,

 – циљеви и одредбе заштите животне средине из других планова и програма и

 – подаци, питања или проблеми повезани са планским подручјем.

При том се мора обратити пажња на чињеницу да су циљеви заштите животне 

средине на међународном нивоу често преузети и инкорпорирани у оквиру 

националних стратегија за заштиту животне средине. Национални циљеви 

и стратегије заштите животне средине опет се, по правилу, спроводе у оквиру 

хијерархијски нижих планова и програма.

Индикатори се изводе на основу циљева и требало би да се заснивају на доступним 

подацима.

Полазну основу у избору индикатора представља Основни сет УН индикатора 

одрживог развоја, који је заснован на концепту “узрок-последица-одговор’’ (у 

оригиналу: “Pressure – State – Response’’).

 – Узрок / Pressure (Притисак) – људске активности, појаве и процеси који утичу 

на животну средину,

 – Последица / State (Стање) – означавају стање животне средине,

 – Одговор / Response – индикатори који дефинишу политичке опције и друге 

реакције у циљу промена последица по животну средину.
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БР. ЦИљЕВИ ОДРЖИВОг РАЗВОЈА ИНДИКАТОРИ

1.
Смањити ниво емисије штетних 
материја у ваздух 

Број дана са прекорачењем граничних вредности емисије штетних материја
Емисије СО

2
, SО

2
 и НО

x, 
чађ и суспендоване честице

2.
Смањити степен изложености 
становништва загађеном ваздуху

Број дана са прекорачењем граничних вредности имисије штетних 
материја

3.
Смањити изложеност становништва 
повишеним нивоима буке

Изложеност буци/прекорачење дозвољеног нивоа у dB
Број стамбених објеката у заштитном појасу дуж магистралних путева

4.
Очувати и унапредити квалитет 
површинских и подземних вода

Биохемијска потрошња кисеоника БПК5
Одржавање прописане класе квалитета водотокова
% отпадних вода које се пречишћавају

5. Смањити ризик од поплава % подручја угрожених од поплаве

6. Повећати површине под зеленилом % зелених површина

7. Смањити контаминацију и ерозију тла % контаминираног земљишта

8.
Унапредити систем прикупљања, 
третмана и одлагања отпада

% домаћинстава са прикључком
% третираног отпада
% отпада који се одлаже на уређену депонију

9.
Утврдити одговарајућу локацију будуће 
санитарне депоније

Одговарајућа локација

10.
Смањити емисију гасова стаклене 
баште

Емисија СО
2

11. Унапредити енергетску ефикасност % потрошње извора енергије

12.
Смањити потрошњу необновљивих 
извора енергије

% потрошње угља и нафте

13.
Очувати биодиверзитет и природна 
добра и унапредити предео

Број и површина заштићених природних добара и предеоних целина

14.
Унапредити ефикасност заштите 
непокретних културних добара

Број и квалитет заштићених непокретних културних добара

15.
Ублажити негативан утицај развоја на 
демографију и насеља

% смањења броја становника 

16. Унапредити здравље становништва

% становништва са приступом адекватним системима за сакупљање и 
пречишћавање отпадних вода
% становништва укљученог у систем сакупљања отпада 
% становништва са приступом установама примарне здравствене заштите 

17. Раст запослености
% запослених
% незапослених

18.
Унапредити службе за заштиту животне 
средине и мониторинг

Број развојних програма у сектору заштите животне средине
Број запослених у локалним службама за заштиту животне средине
Број мерних места у системима за праћење стања животне средине

19.
Унапредити информисање јавности по 
питањима животне средине

Број информација о животној средини у средствима јавног информисања

Извор: Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Службени гласник РС” бр. 37/11)

ТАБЕЛА 5
Циљеви и индикатори одрживог развоја
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ЗСПУ прописује да Извештај о СПУ 
мора садржати следеће елементе:

 – опис процењених очекиваних 
утицаја на животну средину, као 
и опис мера за ограничавање 
негативних и јачање позитивних 
утицаја на животну средину

 – начин на који су при процени 
утицаја узети у обзир чиниоци 
животне средине укључујући 
податке о: ваздуху, води, 
земљишту, клими, јонизујућем 
и нејонизујућем зрачењу, 
буци и вибрацијама,биљном 
и животињском свету, 
стаништима и биодиверзитету; 
заштићеним природним 
добрима; становништву, здрављу 

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

 – начин на који су при процени 
узете у обзир карактеристике 
утицаја: вероватноћа, 
интензитет,сложеност/
реверзибилност, временска 
димензија (трајање, учесталост, 
понављање), просторна димензија 
(локација, географска област, 
број изложених становника, 
прекогранична природа утицаја), 
кумулативна и синергијска 
природа утицаја. 

ЕЛЕмЕнТИ 

ИЗВЕшТАјА О СПУ 

Члан 15. Закона о 

стратешкој процени 

утицаја на животну 

средину

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину Републике Србије у члану 

14. утврђује да се општи и посебни циљеви процене утицаја на животну средину 

дефинишу на основу циљева заштите животне средине из других планова и 

програма израђених на републичком или међународном нивоу и да се у складу 

с тим развијају адекватни индикатори. Табела 5, осим циљева релевантних за 

заштиту животне средине, садржи и циљеве одрживог развоја који то нису, као 

што је нпр. „раст запослености“. Аутори указују на то да није задатак СПУ да у 

процену утицаја на животну средину укључује циљеве који нису релевантни за 

заштиту животне средине. То представља предмет разматрања у склопу поступка 

израде урбанистичког плана и не би смело да буде укључено већ у поступак СПУ 

односно израде извештаја о СПУ. Прим. прир.

2.3.4 Процена могућих утицаја (члан 15. ЗСПУ)

Што се тиче методологије рада тј. метода који ће се користити за спровођење 

процене утицаја, закон не садржи одредбе у вези са тим. Практично, обрађивачима 

Извештаја о СПУ остављено је да примене одговарајућу методологију којом ће се 

проценити утицај планских решења на животну средину.

Код израде Извештаја о СПУ потребно је изабрати такве мере вредновања и такве 

методе одређивања и вредновања утицаја плана каквим се у што већој мери могу 

одредити сви значајни утицаји плана на остваривање циљева заштите, као и 

осигурати да су ти утицаји одговарајуће вредновани.

Могућа је употреба процене утицаја у форми писаног текста, представљање 

у форми табеларног приказа или комбинација ова два метода. често се бира 

приказ у форми матрице процене, у којој су на једној страни наведени различити 

чиниоци животне средине процењени у односу на планиране мере које се налазе 

на другој страни. Варијанта неспровођења плана би, као и друга могућа планска 

варијантна решења, такође требало да буде приказана.
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ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА FNP BP

Варијантна решења за 
одабир локације

У случају да је површина на располагању 
довољно велика, варијантна решења треба 
испитати приликом избора локације.

Најчешће на овом нивоу више не постоје.
Напомена о испитивању варијантних 
решења приликом избора локације у 
планском документу вишег реда може да 
буде довољна.

Варијантна планска 
решења

 – различити типови изградње,
 – различите варијанте просторног распореда да би се нпр. омогућила заштита од буке,
 – варијанте регулације саобраћаја,
 – варијанте за енергетско снабдевање локације.

ПРИМЕНЉИВО НА ОБА ПЛАНСКА НИВОА

ТАБЕЛА 6
Примери за варијантна планска решења и одабир локације - 
пример из немачке праксе

Врло је важно напоменути да методе које се користе морају бити оријентисане 

према контексту реализације планских, а не техничких и технолошких решења, 

што су показала и искуства из различитих земаља. За разлику од ПУ, СПУ мора 

бити плански оријентисана и мора разматрати планска решења као основ за 

реализацију циљева одрживог развоја и заштите животне средине.

ПУ је више технолошки оријентисана са циљем да дефинише мере заштите 

приликом израде главних пројеката (не планова) и током извођења радова како би 

се одређени негативни утицаји свели у законски дефинисане оквире (ГВИ, ГВЕ и сл).

2.3.5 Варијантна решења и мере за ограничавање 
 утицаја на животну средину

Провера варијантних решења представља основни део сваке СПУ у складу са 

чланом 15. ставом 2. тачке 1. и 2. ЗСПУ и заслужује посебно поглавље у оквиру 

овог водича. Варијантна решења која треба да буду процењена са становишта 

животне средине утврђена су у оквиру фазе scoping-а. Уколико се током процеса 

планирања укажу и друге опције, оне такође треба да буду разматране у оквиру 

процене.

У Извештају о СПУ треба представити сва повољна варијантна решења и 

проценити која од њих треба да буду разматрана у току процеса планирања. 

Нулта варијанта, тј. развој подручја у случају да план не буде спроведен, мора 

обавезно представљати једно од варијантних решења. чини се оправданим да 

се у оквиру Извештаја о СПУ варијантна решења најпре наведу, а потом процене 

са становишта животне средине, а на крају би требало дати образложење зашто 

одређено варијантно решење има предност са становишта заштите животне 

средине.
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Уколико су варијантна решења, нпр. за избор неке локације, већ испитана у 

оквиру претходно урађених планова или неких других евалуационих мера као 

што је нпр. упоредна анализа за одабир локације, довољно је навести напомену о 

томе (диверзификација).

Варијантна решења треба да буду испитана само уколико оправдана варијантна 

решења заиста и постоје. Уколико то није случај, те из тог разлога није могућа 

провера варијантних решења, то мора бити образложено и појашњено у самом 

Извештају о СПУ.

Поред процене утицаја планских решења на животну средину, циљ израде 

Извештаја о СПУ је и прописивање одговарајућих мера за смањење и 

компензацију очекиваног утицаја на животну средину односно његово довођење 

у прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском регулативом, водећи 

рачуна о капацитету животне средине на посматраном простору.

На пример, може се предложити очување појединачних стабала које би требало 

посебно заштитити за време извођења грађевинских радова или  ограничити 

заузимање земљишта у мери у којој је то могуће.

Овакве мере се утврђују у оквиру урбанистичког плана и спроводе у оквиру 

реализације планског документа. При том треба узети у обзир да неке од 

заштитних мера и саме могу имати негативне утицаје, нпр. конструкције које 

служе за заштиту од буке.

2.3.6 Компензација

У законодавству Републике Србије сем Правилника о компензацијским мерама 

у заштићеним подручјима („Службени гласник РС”, бр. 20/10) не постоје прописи 

којима се дефинишу мере компензације за негативне утицаје урбанистичких 

планова на животну средину. Мере компензације или замене за изгубљене 

функције животне средине могуће је спровести на добровољној бази у циљу 

остварења компензације за негативне утицаје на животну средину и повећања 

степена прихваћености грађевинских пројеката.

Мере компензације се могу спровести временски непосредно након негативног 

утицаја на месту настанка или у његовој непосредној близини, тако да то буде 

„просторно и функционално” оправдано. На пример, нестанак воћњака може 
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бити компензован сађењем новог воћњака или сађењем живице и жбуња у 

непосредној близини некадашњег воћњака. Или, на пример, заузетост земљишта 

до којег је дошло због изградње нове улице може бити компензовано уклањањем 

већ заузете површине која се налази у близини.

Уколико мере компензације није могуће спровести унутар или у близини обухвата 

плана, могуће је и спровођење „нефункционалних мера” у циљу остварења замене 

за изгубљену функцију природног подручја. На пример, заузимање земљишта 

изградњом улице или неког објекта може бити компензовано настанком вештачког 

језера или се као замена за нестало дрвеће рашчишћава већ изграђена локација.

Уколико у близини не постоји одговарајућа површина, ова замена може се 

остваривати и без „просторног и функционалног” оправдања.

У том случају нови воћњак може бити засађен на локацији која је далеко од локације 

некадашњег воћњака или се нпр. нестанак тог истог воћњака компензује ренатурацијом 

удаљеног потока или уклањањем заузете површине на удаљеној локацији.

Одговор на питање које мере ремедијације и компензације треба применити 

зависи од карактеристика природног подручја и појединачног концепта заштите. 

Могуће је нпр. спровести следеће мере:

 – развој мрежа повезаних биотопа,

 – стварање нових или валоризација постојећих влажних биотопа као што су 

језера, мочваре, влажне ливаде и слично,

 – стварање нових или валоризација постојећих сувих биотопа и локација са 

земљиштем сиромашним хранљивим материјама,

 – ренатурација водотокова,

 – сађење живице и жбуња,

 – циљано стварање животних станишта за угрожене биљне и животињске врсте,

 – уклањање шумских засада атипичних за тај предео, итд.
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Мере за праћење 
стања животне 
средине морају 
бити обавезно 
утврђене када 
план има директан 
или индиректан 
утицај на подручја 
еколошке мреже 
(Уредба о еколошкој 
мрежи, “Службени 
гласник РС” 102/10).

2.3.7 Смернице за ниже хијерархијске нивое 
 (члан 16. ЗСПУ)

Извештај о СПУ треба да формулише смернице за планска документа нижег реда. 

Смернице за планска документа нижег реда у оквиру система урбанистичког 

планирања у Србији могу да садрже ГУП и ПГР. Ови планови, са своје стране, 

треба да узму у обзир смернице из просторних планова вишег реда.

Кроз смернице се дефинишу потребе за израдом СПУ и ПУ пројеката, одређују 

аспекти заштите животне средине и друга питања од значаја за СПУ планова 

нижег реда. Ове смернице такође треба да дефинишу који аспекти и циљеви 

заштите животне средине треба да буду узети у обзир приликом израде планских 

докумената нижег реда.

Сем тога, могу се одредити и утицаји на животну средину који у поступцима 

израде планских докумената нижег реда не морају бити поново, или 
барем посебно детаљно испитивани.

2.3.8 Програм праћења стања – мониторинг 
 могућих негативних утицаја на животну 
 средину (члан 17. ЗСПУ)

У случају да се очекују значајни негативни утицаји на животну средину, у оквиру 

Извештаја о СПУ потребно је предвидети и описати мере за праћење стања 

животне средине (мониторинг). Циљ мониторинга је праћење утицаја на животну 

средину током и након извођења грађевинских радова и, у случају потребе, 

предузимање мера санације и ремедијације.

Мере мониторинга треба да буду усклађене са специфичним потребама сваког 

појединачног плана. У случају незнатних негативних утицаја на животну средину 

мониторинг можда неће бити потребан, док код значајних утицаја, као што је 

нпр. планирање индустријске зоне с потенцијалним изворима емисије, треба 

спровести опсежне мере за праћење стања животне средине.

Праћење стања животне средине треба спроводити на основу једноставних и 

адекватних индикатора који омогућавају добијање повратних информација о 

потенцијалним утицајима на животну средину. Разликују се утицаји условљени 

коришћењем, екстерни утицаји и утицаји условљени изградњом.

Концепт праћења стања животне средине може се, као и процена утицаја, 

разликовати према чиниоцима животне средине. При том треба одговорити на 

следећа питања: Шта се прати? Ко прати? Када се прати? Како се прати?
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Мониторинг обично спроводи јединица локалне самоуправе, док се код 

комплекснијих мера за праћење стања животне средине можда морају  укључити 

органи на вишем хијерархијском нивоу (регионални, републички). Уколико 

постоји, требало би искористити постојећу структуру (мерна места) за праћење 

стања животне средине. Задатак праћења стања животне средине начелно је 

могуће пренети и на носиоца пројекта.

Уколико су у Извештају о СПУ описани значајни негативни утицаји на животну 

средину, локалне самоуправе су обавезне да врше мониторинг тих утицаја, 

односно стање елемената животне средине који могу бити под тим негативним 

утицајем.

Мониторинг би требало да обезбеди прикупљање информација о утицајима на 

животну средину у дужем временском периоду. Сем тога, треба пратити и да ли 

су прогнозе биле тачне, да ли је евентуално дошло до непридвиђених негативних 

утицаја на животну средину и да ли су мере за смањење негативних утицаја имале 

ефекта односно да ли су адекватне.

Могу се пратити и значајни негативни утицаји на животну средину који могу 

настати за време извођења грађевинских радова како би се и у овом случају 

могло правовремено реаговати.

О мониторингу би требало  разговарати у што је раније могућој фази scoping-а и 

представити га у Извештају о СПУ. У Извештају се утврђује које значајне негативне 

утицаје на животну средину треба пратити и на основу којих метода и индикатора. 

Локална самоуправа као носилац процеса планирања утврђује које ће се мере 

мониторинга спроводити, у ком временском периоду, на који начин и ко ће за то 

бити задужен. Мониторинг не мора нужно бити захтеван (о томе и у поглављу 

Извештај о СПУ).

Процес мониторинга се документује кроз извештај о мониторингу. Овај извештај 

може бити припремљен и у форми једноставне табеле.
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У Директиви ЕУ о СПУ у контексту мониторинга користи се појам „неочекивани 

утицаји“. Како овај појам у српском језику може узроковати неспоразуме, у овом 

тексту ће се зато говорити о могућим или потенцијалним утицајима на животну 

средину.

Приручник за спровођење СПУ Европске уније (2001) с тим у вези нуди 

следећу помоћ у интерпретацији: „Мониторинг се мора односити на значајне 

утицаје на животну средину. У то, у принципу, спадају све врсте утицаја, 

укључујући и негативне, очекиване и неочекиване“ (стр. 50.), а „неочекиване 

негативне утицаје треба пре свега разумети у смислу недостатака прогнози 

изнетих у Извештају о стању животне средине (нпр. у погледу прогнозираног 

интензитета утицаја на животну средину) или у смислу неочекиваних утицаја 

који су резултат промењених околности које су довеле до тога да одређене 

претпоставке из извештаја о стратешкој процени утицаја постану сасвим или 

делимично неважеће.“ 

Студија “Study concerning the report on the application and efectiveness of the 

SEA Directive ” констатује (2009, стр. 81): „Како из текста саме Директиве, тако 

из текста Приручника за спровођење поступка СПУ следи да одређени број 

питања везаних за мониторинг и имплементацију остаје нејасан. Државама 

чланицама је остављен велики простор за доношење дискреционих одлука 

што у пракси узрокује нејасноће у практичној примени члана 10. Директиве о 

стратешкој процени утицаја.“

Појам 

„неочекивани 

Утицаји“ из 

директиве о 

СПУ

1. Државе чланице дужне су да прате 
значајне утицаје на животну 
средину  изазване применом 
планова или програма како би, 
inter alia, у раној фази дошле 
до сазнања о неочекиваним и 
тако биле у стању да предузму 
одговарајуће мере за отклањање 
таквих утицаја.

2.  У циљу поступања у смислу 
става 1, могу се користити, по 
потреби, постојећи аранжмани о 
мониторингу, у циљу избегавања 
дуплирања мониторинга. 

мОнИТОРИнг 

Члан 10. Директиве 

ЕУ 2001/42 

ЕЗ Европског 

парламента и 

Савета Европе

Програм праћења стања животне 
средине у току спровођења плана и 
програма садржи нарочито:

1) опис циљева плана и програма;
2) индикаторе за праћење стања 

животне средине;
3) права и обавезе надлежних органа;
4) поступање у случају појаве 

неочекиваних негативних утицаја;

5) друге елементе у зависности од 
врсте и обима плана и програма.

Програм праћења стања животне 
средине из става 1. овог члана може 
бити саставни део постојећег програма 
мониторинга, који обезбеђује орган 
надлежан за заштиту животне 
средине.

ПРОгРАм 

ПРАћЕЊА СТАЊА 

жИВОТнЕ 

СРЕДИнЕ 

Члан 17. Закона о 

стратешкој процени 

утицаја 
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ТАБЕЛА 7
Модел програма праћења мера за заштиту животне средине у складу са 
одговарајућим прописима у Србији

ШТА СЕ ПРАТИ? 

(ИНДИКАТОРИ)

КО ПРАТИ? 
(НАДЛЕЖНОСТ)

КАДА СЕ ПРАТИ? 
(ПЕРИОДИЧНОСТ)

в
а

з
д

У
х

1

Концентрација: Оператери сваког 
појединачног радног и 
индустријског комплекса
Надлежни орган 
јединице локалне 
самоуправе
Агенција за заштиту 
животне средине 

Повремено – по налогу 
надлежног органа
Континуирано 

–– сумпор диоксида, 
–– азот диоксида и оксида 

азота,
–– суспендованих честица 

(PM
10

, PM
2.5

), 
–– олова, 
–– бензена, 

–– угљен моноксида, 
–– приземног озона,
–– арсена, 
–– кадмијума, 
–– живе, 
–– никла, 
–– бензо(а)пирена

в
о

д
а

КВАЛИТЕТ ОТПАДНИХ ВОДА

комуналне отпадне воде2

Хемијска потрошња кисеоника
Суспендоване материје
Биолошка потрошња кисеоника 
pH вредност
Температура воде
Укупан број колиформних организама
технолошке отпадне воде

У зависности од коришћене технологије у оквиру сваког 
појединачног комплекса се прате отпадне воде 

Оператери сваког 
појединачног радног и 
индустријског комплекса
Локално јавно 
комунално предузеће

У зависности од 
количине отпадне воде 
на изливу (l/s)

КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ ВОДА

Serbian Water Quality Index (SWQI)3 Агенција за заштиту 
животне средине 

Дванаест пута годишње

–– Температура
–– pH вредност
–– Електропроводљивост
–– Засићеност кисеоником
–– Билошка потрошња 

кисеоника

–– Суспендоване материје
–– Укупни оксиди азота
–– Ортофосфати
–– Амонијум
–– Колиформне бактерије

КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ4

Микробиолошке карактеристике
Биолошке карактеристике
Физичке и хемијске карактеристике
Физичко-хемијске карактеристике
Радиолошке карактеристике

Институт за заштиту 
здравља Србије „Милан 
Јовановић – Батут“ 
Институти и заводи за 
јавно здравље 

Једном у току године

ПОКРИВЕНОСТ ХИДРОТЕХНИчКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ5

Проценат домаћинства прикључен на јавну канализацију
Проценат домаћинства прикључен на постројење за 
пречишћавање отпадних вода

Локално јавно 
комунално предузеће

Једном у току године 
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Зе
м

љ
и
ш

те

Концентрација опасних (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Ni, F) и штетних 
(Cu, Zn, B) материја у земљишту6

Институти за земљиште 
Надлежно министарство
Пољопривредни 
факултет
Агенција за заштиту 
животне средине

Једном у три године 

Садржај органског угљеника у земљишту7 Институт за земљиште 
Београд
Надлежно министарство
Пољопривредни 
факултет
Агенција за заштиту 
животне средине

Једном у три године  

Б
у
к
а

Ниво буке у животној средини у дневном и ноћном 
периоду

Правно лице или 
предузетник (власник/
корисник извора буке)
Надлежни орган 
јединице локалне 
самоуправе

Месечни и годишњи 
извештаји 

Б
и
о
д
и
в
ер

Зи
те

т ДИВЕРЗИТЕТ ВРСТА8

Број врста биљака
Број врста животиња
Број врста гљива

Надлежно министарство
Завод за заштиту 
природе Србије
Агенција за заштиту 
животне средине
Невладине организације 

Једном у току године 

1  Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС” бр. 11/10 

и 75/10)

2 Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода („Службени 

гласник СРС” бр. 47/83 и 13/84)

3  htp://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=6&id=8007&akcija=showXlinked

4  Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ” бр. 42/98 и 44/99)

5 Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Службени гласник РС” 

бр. 37/11)

6 Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за 

наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС” бр. 23/94)

7  Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Службени гласник РС” 

бр. 37/11)

8  Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Службени гласник РС” 

бр. 37/11)
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Мере за праћење стања животне средине у 
урбанистичком планирању – 
пример из немачке праксе: FNP са 
интегрисаним LP-ом

РАЗВОЈ НАСЕЉА:

Са аспекта развоја насеља није потребно 

спроводити мониторинг, пошто приказ 

планираних стамбених површина у 

FNP-у не доводи до директних утицаја на 

животну средину.

МЕРЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ)

Извор: Umweltbericht in der Praxis (2007) (Извештај о стању животне средине у пракси)

ЕНЕРГИЈА ВЕТРА: 

Након изградње првих дозвољених 

постројења треба испитати да ли 

изградња низа нових постројења 

доводи до значајних неочекиваних 

утицаја на животну средину са аспекта 

предела. Утицаји на предео испитују се 

увидом у стање на лицу места и фото 

документацијом. Делови предела који 

треба да буду испитани утврђују се у 

односу на локацију еолског постројења.

Мере за праћење стања животне средине у 
урбанистичком планирању – 
пример из немачке праксе: измена BP-а 
Лаупхајм

чИНИОЦИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

ПРЕДМЕТ ВРЕМЕНСКИ ОКВИР

Биљни и животињски свет Мере садње Једном годишње, након 
завршетка реализације 
грађевинског подручја на 
сваких 5 година

Земљиште Без непотребног 
заузимања земљишта

Једном годишње, након 
завршетка реализације 
грађевинског подручја на 
сваких 5 година

Вода Базен за прикупљање 
кишнице

У складу са законским 
одредбама

Клима/ваздух Нису потребне посебне 
мере.

―

човек, културна и 
материјална добра

Нису потребне посебне 
мере.

―

http://stadtplanung.laupheim.de/BPL2/B-Plaene/9-07/Texte/UP_Wiesaecker.pdf



63

Поступак одлучивања 
(чланови 18-24. ЗСПУ)

2.4

ГРАФИКОН 5 
Схематски приказ поступка одлучивања према ЗСПУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА УчЕШЋА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ОРГАНА, 
ОРГАНИЗАЦИЈА И ЈАВНОСТИ

ПОСТУПАК ОДЛУчИВАЊА

УчЕШЋЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ 
ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА УчЕШЋЕ ЈАВНОСТИ

ОЦЕНА ИЗВЕШТАЈА О СПУ

САГЛАСНОСТ НА 
ИЗВЕШТАЈ О СПУ

Директива ЕУ о СПУ прописује организовање консултација са представницима 

надлежних органа за заштиту животне средине, јавности и, ако је потребно, 

суседних држава због прекограничних утицаја. Основу, документ за спровођење 

ових консултација, представља нацрт плана и Извештај о СПУ.

Орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће заинтересованих органа 

и организација и јавности (грађанства) у поступку прибављања сагласности на 

Извештај о СПУ, што је утврђено законом.

Резултати консултација морају бити узети у обзир приликом доношења одлуке о  

планским решењима пре завршетка израде плана. При томе није довољно само 

се упознати са добијеним мишљењима или резултатима Извештаја о СПУ, већ је 

неопходно детаљно протумачити садржај ових докумената.

У ЗСПУ није утврђено на који начин би приликом израде и пре усвајања плана 

требало да уследи интегрисање Извештаја о СПУ и резултата консултација које 

прописује Директива ЕУ (члан 9. Директиве ЕУ о СПУ).

Циљ овог поступка је да, уколико је могуће, доведе до побољшања квалитета 

планова са аспекта заштите животне средине и здравља људи. Из тог разлога је 

ова тема у водичу обрађена у смислу одредби Директиве ЕУ о СПУ.
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јавност има право да, у складу са законом, учествује у поступку доношења 
одлука о СПУ планова и програма на животну средину, ПУ пројеката [...] и 
одобравању рада нових односно постојећих постројења.

Учешће јавности у погледу СПУ обезбеђује се у оквиру излагања 
просторног и урбанистичког плана односно другог плана и програма на 
јавни увид.

Заинтересована јавност се преко јавног огласа обавештава о поступку 
доношења одлука и поступку давања мишљења, коментара и сугестија 
надлежном органу и благовремено се обавештава о донетој одлуци.

УЧЕшћЕ 

јАВнОСТИ

Члан 81. Закона о 

заштити животне 

средине

Ф
от

о:
 А

М
БЕ

РО

2.4.1 Консултације заинтересованих органа, 
 организација, јавности и прекограничне 
 консултације (чланови 18, 19, 20. и 23. ЗСПУ)

Учешће заинтересованих органа и организација 
(члан 18. ЗСПУ) 

Према члану 18. ЗСПУ, орган надлежан за припрему плана у року од 30 дана 

доставља Извештај о СПУ органу надлежном за заштиту животне средине и 

заинтересованим органима и организацијама ради достављања мишљења. 

Уколико мишљења не буду достављена у овом року, сматра се да нема примедби 

на Извештај.

Учешће јавности(члан 19. ЗСПУ) 

Пре коначне оцене Извештаја о СПУ, ЗСПУ, али и ЗЗЖС, прописује укључивање 

јавности у процес. Законом прописано учешће јавности у разматрању Извештаја 

о СПУ врши се у оквиру поступка излагања плана на јавни увид. Орган надлежан 

за припрему плана обавештава јавност путем средстава јавног информисања о 

начину и року за остваривање могућности увида у извештај и месту, термину и 

начину одржавања јавне седнице.

Учешће јавности представљено је техникама (оглашавање, јавни увид, 

обавештавање) предвиђеним ЗСПУ, ЗЗЖС и ЗПИ. Формални процедурални 

захтеви за учешћем доприносе обезбеђењу одговорности и јавности процеса, 

помажу да се чувају интереси појединих група, али и да се успостави баланс 

између права учесника да директно партиципирају и потребе власти да обезбеди 

постављање ефикасног планског оквира и мера заштите животне средине.
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Учешће 

јавноСти 

– пример из 

домаће праксе

Процес планирања новог стамбеног насеља у општини Деспотовац подразумевао 

је процену утицаја на животну средину која састојала из две фазе. У првој фази 

израђена је Студија упоредног вредновања за одабир локације нове стамбене 

зоне која је садржала и процену утицаја на животну средину. На основу резултата 

ове студије општинске власти су донеле Одлуку о изради Плана детаљне 

регулације за једну од две анализиране локације. Изради ПДР-а и Извештаја 

о СПУ претходила је провера урбанистичког решења. Током израде Студије 

упoредног вредновања локација, урбаног дизајна и Плана детаљне регулације 

одржано је више дискусионих група, радионица и презентација решења са 

кључним стејкхолдерима – представницима локалне управе, члановима комисије 

за планове, представницима јавних предузећа и локалних установа и грађанима.

На самом почетку израде плана одржан је округли сто са јавним предузећима 

(scoping), како би се усагласили услови за потребе израде плана и СПУ. Након 

тога је одржана и радионица ‘’Каталог избора’’ са грађанима и стејкхолдерима, 

на којој су разматране теме јавних простора, типова кућа, уређења дворишта, 

ограда и фасада. Резултати гласања грађана унети су у планско решење у раној 

фази планирања – фази концепта плана. Паралелни процес израде урбанистичког 

плана и СПУ подразумевао је и заједнички јавни увид како би се мере заштите 

инкорпорирале у нацрт плана. План је усвојен у децембру 2012.године.

Извор: GIZ/AMBERO-ICON пројекат „Унапређење управљања земљиштем на нивоу 

локалних самоуправа у Србији”, 2012.

Ф
от

о:
 А

М
БЕ

РО
Ф

от
о:

 А
М

БЕ
РО



66

рана 

ПартициПација

и Подизање 

СвеСти 

– пример из 

домаће праксе

Ради побољшања туристичке понуде Мајданпека, а у складу са принципима 

заштите животне средине и еколошке валоризације простора, у току 2011. год. 

израђена је Студија изводљивости за подручје „Рајково”, а до краја 2012. године 

завршен је и План детаљне регулације са  СПУ за исту зону.

Подручје Рајково, уз реку Дунав и локалитет Лепенског вира, представља 

јединствену туристичку понуду општине Мајданпек. Подручје обухвата четири 

просторне целине, међу којима и Рајкову пећину, изузетну спелеолошку и 

туристичку атракцију. 

У току ране фазе израде Плана и СПУ – израде концепта плана и прелиминарног 

извештаја – први пут у Србији је спроведено партиципативно дешавање 

„Изговори гласно“, у којем су учествовала школска деца, заинтересовани грађани, 

представници локалне управе и установа. Пре скупа са грађанима у основној 

школи у Мајданпеку одржано је такмичење у цртању на тему „Скривено благо 

Рајкова”, а у просторијама локалне самоуправе одржана је радионица на тему 

„Геонаука”, на којој су професори Географског факултета из Београда, Дејан 

Филиповић и Славољуб Драгићевић, ђацима основне школе представили основе 

геонауке. Дечији цртежи били су изложени на радионици са циљем да се грађани 

обавесте о идејама за уређење просторне целине Рајково, као и да им се пружи 

прилика да јавно изложе своје виђење и предлоге кроз активно учешће.

Извор: GIZ/AMBERO-ICON пројекат „Унапређење управљања земљиштем на нивоу 

локалних самоуправа у Србији”, 2012.
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НИВОИ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ (ТЕхНИКЕ) ЦИљЕВИ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 

Информисање
(oглашавање, штампани промотивни материјал, интернет 
оглашавање, изложбени панои, конференција, инфо-
пункт...)

Обезбеђује добијање објективне и избалансиране 
информације како би се разумели проблем, алтернативе, 
предности и/или могућности.

Консултације
(дискусиона група, упитник, интернет консултације, 
каталог избора, јавни увид…)

Добијање повратне информације кроз директан рад 
са актерима, како би се обезбедило да се виђења и 
аспирације разумеју и сагледавају.

Активна партиципација 
(радионица, дизајн радионица, „world cafe”, дефинисање 
визије, конкурс - прикупљање идеја, округли сто, 
„изговори гласно”...)

Постизање сарадње и партнерства у сваком од аспеката 
одлучивања, укључујући развијање алтернатива и 
идентификацију жељених решења.

Повратно информисање 
(извештавање, достављање писмених коментара, 
презентација, објављивање резултата, повратно 
информисање преко интернета…)

Омогућава свим учесницима увид у начин на који су 
њихове примедбе и сугестије представљене и укључене у 
процес доношења одлука, утиче на стварање  поверења и 
узајамног уважавања.

Извор: Водич за партиципацију у планирању урбаног развоја (Чолић и др., 2013)

ТАБЕЛА 8
Нивои, технике и циљеви партиципације

Учешће јавности доприноси разумевању циљева и мера одрживог развоја, 

стварању активног грађанства, утиче на развијање способности и друштвене 

свести, доприноси успостављању нових односа и измештању моћи и ресурса у 

дефинисању мера заштите животне средине, омогућава препознавање интереса 

и утицаја, отвара могућност за правовремено решавање конфликата и доприноси 

реалнијем и ефективнијем планирању.

Тако се, поред минималних формалних захтева, у планирању урбаног развоја 

и изради Извештаја о СПУ примењују и нове технике учешћа јавности, 

примерене нивоима укључивања, различитим фазама планирања и циљевима 

партиципације.

Сваки од нивоа партиципације прикладан је за одређену ситуацију у којој се жели 

постићи одговарајући резултат. Квалитетнији резултати добијају се применом 

техника различитих нивоа партиципације.
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1. Тамо где Страна порекла 
сматра да је вероватно да 
ће спровођење плана или 
програма имати значајне 
прекограничне ефекте на 
животну средину, укључујући 
здравље, и где је вероватно да 
нека страна за коју је вероватно 
да ће бити значајно погођена 
то захтева, Страна порекла 
што је раније могуће пре 
усвајања плана или програма 
обавештава погођену Страну.

2. Ово Обавештење садржи 
између осталог:

 – нацрт плана или програма и 
извештај о животној средини 
који обухвата информације 
о могућим прекограничним 
утицајима на животну 
средину, укључујући и 
здравље, и

 – информације везане 
за процес одлучивања, 
укључујући и назнаку о 
разумном временском року 
за достављање коментара.

ПРЕКОгРАнИЧнЕ 

КОнСУЛТАцИјЕ, 

Члан 10. Протокола 

о стратешкој 

процени утицаја на 

животну средину 

уз Конвенцију о 

процени утицаја на 

животну средину 

у прекограничном 

контексту 

(22008А1119(02), 

Espoo конвенција) 

Прекограничне консултације (члан 23. ЗСПУ) 

У случају да спровођење плана може имати значајне негативне утицаје на 

животну средину суседне државе или суседна држава има повратна питања у 

вези са планом, уводи се поступак прекограничних консултација. За спровођење 

консултација у прекограничном контексту задужено је министарство надлежно за 

послове заштите животне средине.

Уколико је могуће, истовремено са информисањем јавности код нас, потребно је 

проследити следеће информације надлежним органима суседних држава:

 – опис плана заједно са свим доступним информацијама о могућим утицајима 

на животну средину,

 – природу одлуке која треба да буде донесена,

 – временски рок у коме друга држава може да изнесе своје примедбе.

Након усвајања Извештаја о СПУ, надлежним органима друге државе треба 

доставити следеће информације:

 – садржај одлуке о усвајању Извештаја о СПУ,

 – методе коришћене у поступку процене утицаја и резултате који су остварени 

током израде извештаја,

 – резултате консултација са заинтересованим органима и организацијама и

 – мере у области мониторинга.

„Протокол о СПУ уз Конвенцију о процени утицаја у прекограничном контексту” 

(Espoo конвенција Економске комисије Уједињених нација за Европу (UNECE, 

22008А1119(02)), који је усвојен 2008. године, уређује поступак СПУ у 

прекограничном контексту. У случају да су обе земље потписнице Протокола, 

консултације се врше у складу са одредбама Протокола.
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3. Погођена Страна, у временском 
року наведеном у обавештењу, 
ставља до знања Страни 
порекла да ли жели да започне 
консултације пре усвајања 
плана или програма и, ако 
тако назначи, односне стране 
започињу консултације везане 
за вероватне прекограничне 
утицаје, укључујући здравље, 
спровођење плана или 
програма и мере предвиђене 
за спречавање, смањење или 
ублажавање негативних 
утицаја.

4. Када дође до наведених 
консултација, односне стране 
се договарају о детаљним 
механизмима да би обезбедиле 
да заинтересована јавност и 
органи поменути у члану 9. 
став 1. погођене Стране буду 
информисани и имају прилику 
да доставе своје мишљење на 
нацрт плана или програма или 
извештај о животној средини у 
разумном временском року.
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Извештај о учешћу заинтересованих органа и 
организација и јавности (члан 20. ЗСПУ) 

Након завршетка јавног увида, орган надлежан за припрему плана израђује 

извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности. Извештај 

садржи сва мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване 

јавности која су добијена у току излагања на јавни увид и о свим пристиглим 

примедбама, сугестијама и мишљењима. Рок за израду извештаја је 30 дана од 

дана завршетка јавног увида.

Извештај садржи и образложење обрађивача СПУ о прихватању односно одбијању 

сваког појединачног мишљења, примедбе, сугестије и предлога. Образложење је 

могуће представити и у виду табеле.
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Градско 
саобраћајно 
предузеће 
Hamburger 
Verkehrsverbund 
од 31.05.2011. 

Сагласни смо 
са израђеним 
планом.

Мишљење се 
прима на знање.

X

2

Предузеће за 
дистрибуцију 
електричне струје 
и гаса Schleswig-
Holstein Netz дана 
07.06.2011. 

Не постоје сметње 
за измену плана.

Мишљење се 
прима на знање.

X

3

Предузеће за 
управљање 
оптичком 
кабловском 
мрежом Global 
Connect дана 
24.06.2011. 

Global Connect 
не поседује 
водове у обухвату 
предметног 
планског 
подручја. Није 
планирана 
изградња водова 
у наредном 
периоду.

Мишљење се 
прима на знање.

X

4

Министарство 
науке, привреде и 
саобраћаја
дана 24.06.2011.

Са становишта 
саобраћаја и 
изградње путева 
не постоје сметње 
за 1. измену 
плана, уколико 
следеће тачке 
буду узете у 
обзир: …............... 

Сугестије се 
примају на знање.

X

5

Предузеће за 
телекомуникације 
Тelekom дана 
01.07.2011. 

У планском 
подручју се налазе 
телекомуникаци-
они водови 
Тelekom-а који 
се могу видети 
у приложеном 
плану.

Теле-
комуникациони 
водови ће 
у даљем 
поступку бити 
представљени у 
графичком делу 
плана и на тај 
начин осигурани 
са правне тачке 
гледишта. 
Сугестија се 
прима на знање.

X

Извештај о спроведеним консултацијама – 
пример из немачке праксе

Извор: Bebauungsplan Nr. 218 Norderstedt 1. Änderung “Schützenwall-Süd” - 

Abwägungstabelle öffentliche Beteiligung, gekürzt. Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange nach § 4 (1) BauGB - Stand 03.08.2011 (ВР бр. 218 Нордерштет 1. измена 

“Шиценвалд - југ” – табела о учешћу јавности, скраћена верзија. Учешће 

заинтересованих страна у складу са чланом 4. став 1. Грађевинског законика – стање 

на дан: 03.08.2011.)
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План се не може 
упутити у даљу 

процедуру усвајања 
без добијене 

сагласности на 
Извештај о СПУ. 

1. Карактеристике плана и програма:
 – јасно су приказани циљеви 

и садржај плана и програма, 
подручје за које се припрема 
план или програм, просторни 
обухват и временски хоризонт;

 – приказане су везе са другим 
релевантним плановима и 
програмима.

2. Полазне основе:
 – приказана су питања и 

проблеми везани за животну 
средину који су разматрани у 
плану и програму током израде 
СПУ;

 – дати су разлози за изостављање 

појединих питања и проблема 
из СПУ;

 – приказан је начин на који 
су дефинисани циљеви СПУ 
и изабрани одговарајући 
индикатори.

3. Стање животне средине:
 – опис стања животне средине 

усклађен је са циљевима и 
индикаторима СПУ;

 – приказани су извори података 
о стању животне средине 
и коришћена методологија 
је усклађена са степеном 
сложености СПУ.

КРИТЕРИјУмИ 

ЗА ОцЕнУ 

ИЗВЕшТАјА О СПУ 

Прилог II Законa о 

стратешкој процени 

утицаја на животну 

средину 

1/2

2.4.2 Оцена и давање сагласности на Извештај о СПУ 
 (чланови 21. и 22. ЗСПУ)

Орган надлежан за припрему плана доставља органу надлежном за послове 

заштите животне средине Извештај о СПУ заједно са извештајем о учешћу 

заинтересованих органа, организација и јавности ради добијања сагласности. 

Критеријуми за оцену Извештаја о СПУ налазе се у Прилогу II ЗСПУ. По потреби, 

орган надлежан за послове заштите животне средине за оцену Извештаја може 

прибавити мишљење других овлашћених организација или стручних лица или 

образовати стручну комисију за оцену Извештаја о СПУ.

Орган надлежан за послове заштите животне средине врши оцену Извештаја о 

СПУ и даје сагласност на Извештај о СПУ или одбија захтев за давање сагласности.

Орган надлежан за припрему плана не може упутити план у даљу процедуру без 

сагласности на Извештај о СПУ од органа надлежног за заштиту животне средине.

2.4.3 Разматрање Извештаја о СПУ и резултата 
 консултација

Према Директиви ЕУ о СПУ Извештај о СПУ донесен у складу са чланом 5, мишљења 

достављена у складу са чланом 6. и резултати прекограничних консултација вођених 

у складу са чланом 7. узимају се у обзир приликом припремe, а пре усвајања плана.

На основу резултата консултација проверавају се и, у случају да је то потребно, 

коригују и допуњавају прикази и оцене Извештаја о СПУ. Извештај о СПУ се не 

мора мењати уколико нема озбиљнијих примедби или сугестија.

Након достављања Извештаја о СПУ и резултата консултација, израда плана може да 

буде завршена. Резултати Извештаја о СПУ и консултација морају бити саставни део 

разматрања у планском процесу и, када је то могуће, интегрисани у план. Уколико 

нису или су тек делимично узети у обзир, таква се одлука мора посебно образложити.
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4. Варијантна решења:
 – приказан је начин на који су 

припремљена и разматрана 
варијантна решења за питања 
и проблеме везане за животну 
средину;

 – припремљено је варијантно 
решење нереализовања плана и 
програма и варијантно решење     
најповољније са становишта 
заштите животне средине;

 – процењени су утицаји 
варијантних решења на 
животну средину и извршено 
поређење;

 – образложени су разлози 
за избор најповољнијег 
варијантног решења са 
становишта заштите животне 
средине.

5. Процена утицаја на животну 
средину:

 – приказан је начин на који 
су одређени и вредновани 
значајни утицаји плана и 
програма на животну средину;

 – при ПУ укључени су следећи 
чиниоци: (1) ваздух; (2) вода; 
(3) земљиште; (4) клима; (5) 
биљни и животињски свет; (6) 
станишта; (7) биодиверзитет; 
(8) предели (природна лепота); 
(9) природна добра; (10) 
становништво и здравље; 
(11) градови и друга насеља; 
(12) културно-историјска 
баштина; (13) инфраструктурни, 
индустријски и други објекти; 
(14) друге створене вредности;

 – при ПУ узете су у обзир следеће 
карактеристике утицаја: (1) 
вероватноћа; (2) интензитет; (3) 
сложеност/реверзибилност; (4) 
временска димензија (трајање, 
учесталост, понављање); 
(5) просторна димензија 
(локација, географска област, 
број изложених становника, 
прекогранична природа 
утицаја); (6) кумулативна и 
синергијска природа утицаја; (7) 
друге карактеристике утицаја; 

 – одређивање и вредновање 
значајних утицаја усклађено 
је са важећим стандардима, 
прописима и граничним 
вредностима; 

 – описана је коришћена 
методологија.

6. Мере и програм праћења стања 
животне средине:

 – предвиђене су мере за 
спречавање и ограничавање 
негативних односно увећање 
позитивних утицаја на 
животну средину за сваки 
процењени утицај;

 – приказан је начин на који 
су припремљене смернице 
за израду ПУ пројеката на 
животну средину и других 
стратешких процена;

 – припремљен је програм 
праћења стања животне 
средине у току реализације 
плана и програма у складу са 
чланом 17. овог Закона.

7. Извештај о СПУ:
 – јасно је дефинисана улога 

надлежних органа у изради СПУ;
 – Извештај је припремљен на 

јасан и прецизан начин;
 – обрађени су сви елементи 

Извештаја прописани чланом 
12. овог Закона и дати извори 
информација, укључујући 
стручна мишљења;

 – приказан је начин на који 
су питања животне средине 
укључена у план или програм, 
начин на који се вршило 
одлучивање и описани разлози 
одлучујући за избор датог 
плана и програма са аспекта 
варијантних решења која су 
била разматрана;

 – закључци о израђеном 
Извештају о СПУ представљени 
су на начин разумљив јавности.

8. Учешће заинтересованих органа и 
организација и јавности:

 – обезбеђено је учешће 
заинтересованих органа и 
организација и јавности у 
поступку израде СПУ;

 – достављена су мишљења 
заинтересованих органа и 
организација и јавности на 
Извештај о СПУ и приказан 
начин на који се одлучивало о 
мишљењима.

КРИТЕРИјУмИ 

ЗА ОцЕнУ 

ИЗВЕшТАјА О СПУ 

Прилог II Законa о 

стратешкој процени 

утицаја на животну 

средину 

2/2
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У ИЗВЕШТАЈ О СПУ ПДР-а 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У КИКИНДИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Изради Извештаја о СПУ Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање 

отпадом у Кикинди на животну средину, приступило се на основу Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди („Службени 

лист општине Кикинда“, бр. 39/2012). [...] Комисија за планове Општине Кикинда је 

на седници од 21.10.2013. године извршила стручну контролу Извештаја о СПУ Плана 

детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди на животну 

средину. [...] Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду је дана 

20.11.2013. године утврдио текст Огласа о излагању на јавни увид Извештаја о СПУ Плана 

детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди на животну 

средину. Текст огласа објављен је у листу „Кикиндске новине”, дана 22.11.2013. године.

У огласу о излагању Извештаја о СПУ Плана детаљне регулације регионалног центра 

за управљање отпадом у Кикинди на животну средину на јавни увид, дати су подаци 

о времену и месту излагања Извештаја на јавни увид, начину на који заинтересована 

правна и физичка лица могу добити информације и доставити примедбе на Извештај и 

времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове на којој правна и физичка 

лица примедбе на Извештај о СПУ Плана детаљне регулације регионалног центра за 

управљање отпадом у Кикинди на животну средину, поднете у писаном облику, могу 

образложити пред Комисијом. Извештај о СПУ Плана детаљне регулације регионалног 

центра за управљање отпадом у Кикинди на животну средину, био је изложен на јавни 

увид у периоду од 26.11.2013. године до 26.12.2013. године. Јавни увид се вршио у згради  

Скупштине општине Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 12, у свечаној сали и у 

канцеларији број 71, радним данима од 9 до 14 сати и на сајту општине Кикинда.

У току јавног увида ни једна странка није тражила увид у Извештај о СПУ Плана детаљне 

регулације регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди на животну средину. 

Није достављена ни једна примедба, нити у усменом, нити у писменом облику.

извештај о 

извршеном 

јавном УвидУ 

У извештај о 

СПУ

- Пример из 

домаће праксе

Извор: Извештај о извршеном јавном увиду у Извештај о СПУ ПДР-а регионалног центра за 

управљање отпадом у Кикинди

2.4.4 Интегрисање мера заштите у план

Орган надлежан за припрему плана не може упутити план у даљу процедуру 

усвајања без сагласности на Извештај о СПУ од органа надлежног за заштиту 

животне средине (члан 22. ЗСПУ). Мере заштите и мониторинга животне средине 

морају бити интегрисане у план и представљају основу за контролу и мониторинг 

животне средине у процесу имплементације плана и реализације планираних 

пројеката.

План се усваја на скупштини јединице локалне самоуправе (општина, град), 

објављује у службеном гласилу те локалне самоуправе и доступан је надлежним 

органима за контролу и заинтересованој јавности.
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Након интегрисања мера заштите животне средине из СПУ у план спроводи се 

надзор (auditing) и проверавање поступка спровођења мера заштите у пракси 

кроз проверу стања свих елемената животне средине, еколошко обавештавање и 

комуникацију свих фактора који имају учешће у систему животне средине. 

Интегрисање мера заштите, према досадашњим искуствима, подразумева три 

различита случаја. У неким урбанистичким плановима наведено је само да је 

донета Одлука о приступању изради СПУ и указује се на везу са СПУ. У другом 

случају наводи се да је донета Одлука о приступању изради СПУ, прописују опште 

мере заштите и сачињава извод из прописаних мера заштите из Извештаја о СПУ. 

У трећем случају целокупно поглавље са мерама заштите животне средине из СПУ 

преузима се тј. интегрише у план. 

Пример 1. План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних 
вода на локацији уз реку Колубару – градска општина Обреновац

Поглавље 5.3. 

За предметни план секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је 
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину под IX-03-350.14-
69/2011 дана 18.03.2011.године.

Пример 2. План детаљне регулације за кат. парцелу бр.696/1 К.О. Смедерево – комплекс 
Старе железаре у Смедереву, I фаза – целина 3 

Поглавље 2.6. 

За План детаљне регулације за кат. парц. 696/1 – комплекс Старе железаре, у складу са 
Одлуком о изради Плана и Решењем надлежног органа ГУ Смедерево, рађена је Стратешка 
процена утицаја на животну средину. 

Са аспекта планираних намена и активности у обухваћеном подручју, могући утицаји су 
подељени у три групе: утицаји у току изградње садржаја; утицаји у току експлоатације/
коришћења /нормалног одвијања технолошког процеса; и утицаји услед удеса, односно 
акцидентних ситуација. С обзиром на различите планиране намене и активности у 
појединим деловима подручја обухваћеног Целином (3) - I фазом Плана, наведени утицаји 
су различитог значаја, интензитета, трајања и вероватноће.

Мере заштите животне средине у односу на процењене утицаје планских решења детаљно 
су описане у Стратешкој процени утицаја на животну средину. 

Опште мере се у начелу односе на:
 – поштовање пропозиција и прописаних правила уређења и грађења у плану,
 – поштовање и имплементацију услова и мера надлежних предузећа, организација и 

институција приликом реализације садржаја,
 – комунално и инфраструктурно опремање простора у складу са планом,
 – стимулисање избора еколошки најприхватљивијих енергената у циљу смањивања 

загађења животне средине,
 – реализацију свих мера заштите у погледу заштите подземних и површинских вода, 

ваздуха и земљишта, заштите природе и животне средине, прописаних од стране 
надлежних институција,

 – организовано и контролисано одлагање комуналног и другог отпада и управљање 
опасним отпадом који настаје у свим фазама реализације плана и експлоатације 
садржаја,

 – успостављање јединственог мониторинга квалитета животне средине за цео плански 
обухват – како у фази реализације плана, тако и у постпланском периоду.

 – прописивање обавезне процене утицаја за појединачне садржаје који потенцијално 
могу бити извори загађења животне средине.

Посебним мерама обухваћен је сет обавезних мера заштите појединачних чинилаца 
животне средине – ваздуха, воде, земљишта, заштите од буке, као и обавезне мере у 
погледу управљања отпадом и мере у случају појаве акцидентних ситуација.

интегриСање 

мера заштите 

У План – пример 

из домаће 

праксе
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Интегрисање Извештаја о стању животне 
средине у BP – пример из немачке праксе

Извештај о стању животне средине у Немачкој чини саставни део BP-а. BP се састоји из 
три основна елемента: 

 – образложења
 – текстуалних одредби 
 – графичког дела

1. образложење Уз BP

1.1.Опште разумљиви резиме Извештаја о стању животне средине 
Опште разумљиви резиме представља саставни део Образложења BP-а.

BР „Hinter den Wiesen (Ma15)“, Мајнц - Извод из Извештаја о стању животне средине, 
карта Мере пејзажног уређења

BР „Hinter den Wiesen (Ma 15)“, Мајнц – Извод из графичког дела, интегрисање 
предложеног решења из Извештаја о стању животне средине
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ПОГЛАВЉЕ 5. Извештај о стању животне средине

УВОД

„За потребе поступка израде урбанистичког плана “Ма 15” израђен је Извештај о стању 
животне средине са интегрисаним GOP-ом, у коме су утврђени, описани и оцењени 
сви утицаји на животну средину и развијени приступи за решавање проблема. Садржај 
Извештаја о заштити животне средине базиран је на актуелним минималним условима 
за прикупљање података дефинисаним чланом 2а. став 1. Грађевинског законика. 
Извештај о стању животне средине приложен је уз ово Образложење. „Опште разумљиви 
резиме“ Извештаја о стању животне средине чини саставни део овог Образложења: 

„Град Мајнц планира израду ВР-а “Hinter den Wiesen (Ма 15)” у Мајнцу-Мариенборну. 
Планско подручје површине са. 8,33 ха са севернозападне стране граничи се са већ 
изграђеним резиденцијалним делом Мариенборна …““

ПРОГНОЗА УТИЦАЈА

„... Узимајући евиденцију постојећег стања као основу, могу се идентификовати 
следећи утицаји планских решења на животну средину: Реализација стамбене зоне 
води ка – у погледу утицаја на чиниоца животне средине човек – редукцији слободног 
простора у непосредној околини насеља. С друге стране, екстензивним обогаћењем 
предела типичним вегетационим структурама приликом реализације у даљем тексту 
наведених мера компензације оствариће се унапређење преосталог слободног 
простора, који се са северне стране наслања на локацију стамбене зоне. Сем тога, 
створиће се и додатне могућности за коришћење овог слободног простора кроз 
образовање зелених и слободних површина. Озелењена зона са породичним и кућама 
у низу које имају сопствене баште и заједничким местима боравка (као што је нпр. 
централни трг) понудиће својим становницима висок квалитет живота...“

МЕРЕ ЗА СПРЕчАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

„Утицаји интервенција на горе наведене чиниоце животне средине спречавају се 
односно смањују кроз реализацију следећих мера:

 – изградња зграде са заштитном конструкцијом као баријере  за заштиту од буке 
(зграда висине 9,4 м),

 – активна мера заштите од буке (конструкција за заштиту од буке),
 – пасивне мере заштите од буке (нпр. прозори за заштиту од буке,  звучно изолована 

вентилација, спољни грађевински делови),
 – очување пешачких комуникација (локација Мариенборн - Ма 15 / слободни 

неуређени природни простор),
 – очување појединачних стабала и структура вегетације  чија је вредност утврђена у 

складу са стручним стандардима заштите природе/заштита у складу са DIN 18920,
 – екстензивно кровно зеленило,
 – употреба водопропусних и климатско-еколошки ефикасних облога за изградњу 

паркинг места и пешачких стаза,
 – отицање атмосферских вода са јавних саобраћајних површина у пратеће јаркове за 

одводњавање пута,
 – отицање атмосферских вода на приватне парцеле,
 – очување зоне климатске заштите у минималној ширини од 80 м,
 – ограничење спратности на две пуне етаже (висина коте слемена максимално 9,4 м),
 – забрана изградње ограде са предње стране објекта дуж саобраћајних површина, 

дозвољена живица и ограде од природног дрвета висине до 1,50м.  

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ у природу и предео биће великим делом компензоване кроз 
реализацију следећих мера компензације на 2,3 ха површине:

 – А1 – Развој зелене површине (екстензивног обима) са појединачним жбуновима/
воћкама (15.580 м²) са јужне стране планиране стамбене зоне односно са северне 
стране постојећег руба Мариенборна, првенствено у циљу очувања зоне климатске 
заштите и поновног стварања станишта за заједницу скакаваца

 – А2 – Локацијски адекватно озелењавање стаблима и живицом (3.200 м²) дуж 
северног и североисточног руба планског подручја као визуелна и акустичка 
заштита од недалеко лоцираних саобраћајних површина; стварање нове границе 
Мариенборна, итд.
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Реализацијом претходно описаних мера за спречавање и смањење односно 
компензацију негативних утицаја интервенције у природи и пределу код скоро свих 
чинилаца животне средине могу се класификовати као компензоване. Код чиниоца 
животне средине земљиште остаје дефицит за компензацију од око 540 м². У циљу 
спречавања неочекиваних негативних утицаја неопходно је спровођење мера праћења.“

1.2. Целокупни Извештај о стању животне средине као прилог уз Образложење 
Комплетни текст Извештаја о стању животне средине прилаже се уз Образложење ВР-а.

2. текСтУалне одредбе

У текстуалне одредбе плана преузимају се мере из Извештаја о стању животне средине 
које представљају правно обавезујући део планског документа. 

10. Мере и површине за развој природе и предела и површине за сађење стабала, 
живице и друге врсте вегетације“ (чл. 9. ст. 1. тачке 20. и 25. Грађевинског законика)

10.1. Површине за еколошку компензацију

На планом утврђеним површинама за спровођење еколошке компензације спроводе 
се следеће мере у  циљу развоја природе и предела:

 – На планом утврђеној површини за спровођење еколошке компензације обележеној 
скраћеницом LEF-1 образују се зелене површине екстензивног обима са 
појединачним  стаблима и воћкама. 

 – На површинама се сеје локацији прилагођена мешавина трава и оне ће кошењем 
два пута годишње ван сезоне парења и одвозом покошеног материјала бити 
уређиване као зелена површина. 

 – Приликом садње воћака користе се врсте са Листе биљака 1. Воћке се морају 
садити тако да не постану баријера за проток свежег ваздуха.

BР „Hinter den Wiesen (Ma 15)“, Мајнц – Спровођење мера из Извештаја о стању 
животне средине: Снимак из ваздуха, поред реализованих мера из правила грађења, 
приказује и реализацију зелене површине као резултата стратешке процене утицаја на 
животну средину (стање из 2014, извор: www.mainz.de) 

3. графички део

Мере из извештаја о стању животне средине просторно су представљене у графичком 
делу плана. Извод из BP-а који следи садржи приказ зелене површине (LEF 1), 
која је као резултат Извештаја о стању животне средине постала део LP-а и која је 
реализована као екстензивна зелена површина са стаблима воћака. 
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Овај водич је заснован на искуствима како међународне, тако и домаће праксе. 

У овом поглављу су наведени примери из шире праксе у Србији и искустава из 

реализације GIZ/AMBERO-ICON пројекта током 2011-2013. године, које наводимо  

јер представљају новине и искорак у домаћој пракси, и то су:

 – Студија упоредног вредновања локација за изградњу нове стамбене зоне у 

Деспотовцу9;

 – Пројектни задатак за израду Извештаја о СПУ за ПДР за изградњу новог 

стамбеног насеља у Деспотовцу;

 – Стратешка процена утицаја ПДР-а за изградњу нове стамбене зоне у 

Деспотовцу10;

 – Стратешка процена утицаја ПГР-а насеља Велика Плана;

 – Стратешка процена утицаја ПДР-а индустријске зоне у Ћуприји;

 – Стратешка процена утицаја ПДР-а за подручје “Рајково” у Мајданпеку.
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9 Друга награда на 20.Салону урбанизма 2011. год. у категорији Заштита животне средине кроз 

студије и планове

10 Прва награда на 21. Салону урбанизма 2012. год. у категорији Заштита животне средине кроз 

студије и планове
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Општина Деспотовац је донела одлуку о развоју нове стамбене зоне. Први корак  ка остварењу тог циља 

представљала је израда Студије упоредног вредновања локација, чији је задатак био да изврши компарацију 

две локације у погледу стања и очекиваних утицаја на животну средину и адекватности локације са 

урбанистичке тачке гледишта. Циљ је био прикупљање неопходних информација на основу којих би локална 

самоуправа могла да донесе одлуку о одабиру повољније локације за ову намену. Пре почетка и у току 

израде ове студије одржане су консултације са органима локалне самоуправе, надлежним предузећима и 

стручњацима из различитих области. 

Овом студијом, између осталог, извршена је анализа стања животне средине узимајући у обзир природне и 

створене вредности у границама обе предложене локације и њиховим окружењима. За студију су:

 – коришћени подаци мониторинга животне средине коју спроводи (као законску обавезу) оператер 

каменолома „Ковиловача” односно подаци о квалитету ваздуха, количини таложних материја, стању буке и 

вибрација који су од значаја за избор боље понуђене локације са аспекта квалитета будуће зоне становања;

 – извршена истраживања о стању постојећих екосистема, стању флоре и фауне, типовима биотопа, карактеру 

предела и пејзажа;

 – извршена идентификација стања саобраћајне и остале инфраструктурне опремљености локација.

Резултати студије послужили су као база података за избор боље локације за реализацију нове стамбене зоне. 

Такође, добијени резултати послужили су и за дефинисање обима СПУ ПДР-а (scoping уз даље консултације са 

органима, организацијама и јавним службама, органима локалне самоуправе и обрађивачима плана.

Студија упоредног вредновања 
локација за изградњу нове 
стамбене зоне у Деспотовцу

3.1
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Општина Деспотовац је 2012. године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације за нову стамбену 

зону „Ресава“. Као саставни део ПДР-а  у складу са одредбама ЗСПУ и ЗЖЖС, уз подршку пројекта GIZ-а 

„Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“, спроведена је поступак 

стратешке процене утицаја на животну средину. Поступак СПУ састојао се из  следећих корака:

 – Припремна фаза (саветовање Општине, поступак scoping-а)

 – Фаза израде Извештаја о СПУ

 – Фаза доношења одлуке

Пројектни задатак који следи дефинисао је задатке спровођења СПУ.

листа задатака по тачкама

Саветовање Општине у процесу спровођења СПУ
Обрађивач пре саме израде Извештаја о СПУ саветује Општину у вези са свим питањима формалног и 

садржинског обликовања процеса СПУ и припрема препоруке за израду неопходних планских докумената и 

стручних вештачења и њиховог садржаја.

Учешће у поступку scoping-а
Обрађивач Општини Деспотовац пружа подршку у спровођењу scoping састанка у оквиру раног укључивања 

заинтересованих органа и организација и учествује на у ту сврху организованом координативном састанку 

у Деспотовцу. У случају потребе, у складу са договором са Наручиоцем и Општином Деспотовац, Обрађивач 

припрема scoping документ за рано укључивање заинтересованих органа и организација.

Израда Извештаја о СПУ – садржај прелиминарне верзије

1. Увод

Обрађивач у кратком уводу даје објашњење о  

 – законским основама и општим циљевима СПУ,

 – најважнијим садржајима и циљевима урбанистичког плана укључујући и опис планских одредби са подацима 

о локацијама, врсти и обиму планираних пројеката, као и земљишту које је за њихову реализацију потребно,

 – циљевима заштите животне средине утврђеним релевантним законима и плановима, који су од значаја за 

планско подручје и које у оквиру планског процеса треба узети у обзир ,

 – резултатима консултација са релевантним институцијама и организацијама које су одржане пре почетка 

извршења налога.

3.2 Пројектни задатак за израду 
Извештаја о СПУ за ПДР за 
изградњу новог стамбеног 
насеља у Деспотовцу
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2. Опис и процена утицаја на животну средину

Обрађивач спроводи следеће кораке:

 – анализира тренутно стање животне средине и подручја која ће вероватно бити предмет значајних утицаја,

 – прогнозира развој стања животне средине у току реализације плана.

Обрађивач се може послужити резултатима анализе полазног стања и прогнозе значајних утицаја на животну 

средину насталим у оквиру израде Студије упоредног вредновања локација за изградњу нове стамбене зоне у 

Деспотовцу. Евентуална потреба за прикупљањем додатних података о животној средини биће дефинисана у 

оквиру scoping састанка и није предмет овог пројектног задатка.

3. Мере за спречавање, смањење и компензацију негативних утицаја на животну средину

Обрађивач образлаже како се путем адекватних мера могу спречити или умањити значајни негативни утицаји 

на животну средину.

Сем тога, Обрађивач припрема и предлоге адекватних мера за компензацију неизбежних утицаја на животну 

средину.

У ту сврху, Обрађивач се у договору са Наручиоцем одлучује за примену адекватне методе за билансирање 

утицаја на животну средину и компензационих мера.

4. Варијантна решења

Варијантна решења која се односе на одабир локације већ су детаљно испитана у оквиру израде Студије упоредног 

вредновања локација за изградњу нове стамбене зоне у Деспотовцу. Из тог разлога, питање варијантних решења 

за одабир локације није предмет овог ангажмана.

Варијантна решења за изградњу у планском подручју приказана су у оквиру предлога урбанистичког решења. 

Како она не показују битне разлике, довољно је само указати на њих.

5. Препоруке за планове нижег хијерархијског нивоа

Изостаје, пошто не постоје планови нижег хијерархијског нивоа.

6. Опис примењених метода и напомене о тешкоћама и недостајућим подацима

Обрађивач је у обавези да документује методске поступке примењене у циљу  утврђивања и евалуације услова 

заштите животне средине и утицаја на животну средину и податке до којих се није могло доћи.

7. Мониторинг

Обрађивач израђује предлог програма мониторинга са конкретним мерама за праћење значајних утицаја на 

животну средину.

Ф
от

о:
 А

М
БЕ

РО



85

8. Нетехнички резиме

Обрађивач израђује опште разумљиви нетехнички резиме Извештаја о СПУ.

Израда усаглашене верзије Извештаја о СПУ

Обрађивач израђује усаглашену верзију Извештаја о СПУ након представљања и дискусије о прелиминарној 

верзији Извештаја са Наручиоцем, Општином Деспотовац и релевантним заинтересованим органима и 

организацијама. Обрађивач се обавезује да учествује на 2 састанка за усаглашавање финалне верзије Извештаја.

Обрађивач се обавезује да на основу усаглашене верзије Извештаја припреми резиме резултата за информисање 

јавности о пројекту и њиме изазваним утицајима на животну средину. Овај кратки резиме мора минимално 

садржати нетехнички резиме који треба допунити адекватним картама и подацима. Садржај треба усагласити у 

договору са Општином Деспотовац и Наручиоцем.

Наставак рада на Извештају о СПУ

Обрађивач наставља рад на Извештају о СПУ у договору са Наручиоцем и Општином Деспотовац уколико се на 

основу даљих консултација и договора или на основу даљег планског развоја утврди потреба за истим. 

Остале обавезе Обрађивача

Садржај и методологија СПУ плана законски су прописани ЗСПУ. Наручилац се у овом случају обавезује:

 – да обезбеди мишљење надлежног органа и доношење одлуке о СПУ,

 – да обезбеди и стави на располагање сва постојећа документа (постојећи планови, студије, анализе, резултати 

мониторинга, услови и сагласности надлежних органа и организација од значаја за планско подручје), 

 – да обезбеди постојеће податке о стању животне средине.
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Извештај о СПУ обухвата границе обухвата Плана детаљне регулације  за изградњу нове стамбене зоне у 

Деспотовцу, као и простор у непосредној околини у коме су смештени садржаји и активности који би могли да 

представљају извор негативних утицаја на животну средину.

Обрађивач се обавезује да присуствује свим координационим састанцима са Наручиоцем и представницима 

Општине Деспотовац у току извршења уговора. Хонорар за до 8 дневница за учешће на координативним 

састанцима ће бити исплаћен након достављања рачуна. У случају да се укаже потреба за додатним састанцима, 

они ће бити предмет посебног ангажмана и на тај начин ће бити и обрачунати. 

Обрађивач Наручиоцу доставља усаглашени Извештај о СПУ у 3 штампана примерка и електронској форми 

(word документ). Извештај мора да садржи следеће тематске карте у размери 1:1000 (ово након детаљнијег 

договора може бити допуњено):

 – 1 карту са границама локације која је израђена на основу постојећих катастарских података и ортофото 

снимка, 

 – 1 карту са постојећим наменама земљишта,

 – 1 карту са ограничењима и потенцијалима (поштујући резултате евалуације) у погледу реализације нове 

стамбене зоне.
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СПУ ПДР-а за изградњу нове 
стамбене зоне у Деспотовцу

3.3

Након избора локације за реализацију нове стамбене зоне, а на основу Студије упоредног вредновања локација 

за изградњу нове стамбене зоне у Деспотовцу, на органима локалне самоуправе је уследило доношење Одлуке 

о изради ПДР-а „Нова стамбена зона - Ресава” и Извештаја о СПУ ПДР-а.

По доношењу Одлуке о изради Плана и СПУ, а пре израде концепта плана, организован је округли сто (scoping 

meeting) у циљу идентификације потенцијалних проблема који се могу јавити у процесу планирања по 

питању добијања услова надлежних институција, утврђивања извора доступних података о стању у простору, 

дефинисања варијантних решења и начина укључивања јавности у процес планирања. Учесници састанка били 

су обрађивачи плана и Извештаја о СПУ и надлежни органи за послове урбанизма и заштите животне средине.

Извештајем о СПУ ПДР-а „Нова стамбена зона - Ресава” приказана су варијантна решења која су дата у предлогу 

урбанистичког решења и на основу којих је дат коначан предлог изградње и уређења планског подручја. 

Извештајем о СПУ и ПДР-ом представљена су и варијантна решења која су се односила на:

 – типове кућа (традиционална и модерна изградња),

 – типове ограда (коришћење материјала као што су камен, дрво, биљке наспрам кованог гвожђа и метала и 

њихове комбинације),

 – типове уређења дворишта и прилаза (реализација различитих садржаја и њиховог просторног распореда у 

зависности од оријентације и облика парцеле, уз коришћење природних или вештачких материјала и њихове 

комбинације),

 – врсту фасада (коришћење бетона, цигле, блокова, камена и дрвета и њихове могуће комбинације),

 – могућа варијантна решења за уређење јавних површина (увођење воде као елемента уређења кроз изградњу 

каскада и водених огледала као и изградња скулптура за седење, дечијег игралишта, поплочаних и делимично 

поплочаних површина за одмор).
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У поступку израде ПДР-а „Нова стамбена зона - Ресава” и Извештаја о СПУ овог плана, у циљу укључивања 

заинтересоване јавности у поступак одлучивања организована је радионица „Ваше мишљење нам је важно!” на 

којој су представљена варијантна решења која се односе на изградњу и уређење нове стамбене зоне.

На основу предлога и сугестија заинтересоване јавности изабрана су могућа решења за изградњу и уређење 

нове стамбене зоне. Изабрана варијантна решења биће саставни део Приручника за изградњу и уређење нове 

стамбене зоне Ресава, који ће служити као помоћ свим будућим инвеститорима за потребе планског уређења и 

изградње предметне стамбене зоне.

У поступку СПУ плана извршена је процена утицаја планских решења на животну средину и утврђено је да 

очекивани негативни утицаји у мањој мери нарушавају стање животне средине и немају значајан просторни 

обухват. Позитивни утицаји на стање у простору могу се очекивати са аспекта инфраструктурне опремљености, 

побољшања квалитета живота становника нове стамбене зоне, повећног удела јавних површина и површина 

под уређеним зеленилом. С обзиром на то да би  реализација планских решења довела до  уклањања постојеће 

вегетације из планског подручја, дефинисане су мере еколошке компензације у циљу успостављања новог 

локалитета значајног са аспекта заштите животне средине и здравља људи.

Компензацијским мерама се предлаже формирање и одржавање појаса заштитног зеленила у непосредном 

окружењу експлоатационог поља на катастарским парцелама у власништву предузећа „Ковиловача” и Општине 

Деспотовац, а у складу са мерама дефинисаним Студијом о процени утицаја затеченог стања пројекта - 

експлоатације кречњака са лежишта „Ковиловача” на животну средину.
Ф
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СПУ ПгР-а насеља Велика 
Плана

3.4

За израду Плана генералне регулације насеља Велика Плана донета је Одлука о изради Плана генералне 

регулације Велика Плана (04.12.2009. године), а чланом 9. ове одлуке утврђено је да се не приступа изради 

СПУ на основу спроведеног поступка одлучивања и Мишљења надлежног органа за послове заштите животне 

средине локалне самоуправе – Општине Велика Плана.

По доношењу Одлуке о изради плана, одржано је неколико састанака којима су присуствовали надлежни орган 

за послове урбанизма, стручна служба локалног јавног предузећа за планирање и изградњу, тим обрађивача 

плана. У складу са Одлуком о изради плана прибављени су услови надлежних институција, органа, предузећа 

(услови Завода за заштиту природе Републике Србије, Завода за заштиту споменика културе, Водно мишљење 

и Водни услови, услови „Путева Србије”, „Телекома Србије”, надлежног електродистрибутивног предузећа, 

„Србијагаса”, локалног јавног комуналног предузећа, итд.).

Обрађивачи плана су, у складу са условима надлежних институција, предложили концепт плана који је био 

предмет свеобухватне анализе и дискусије (анализа потенцијала и ограничења у простору и животној средини) 

стручне службе за планирање и изградњу, представника осталих локалних јавних предузећа, стручњака за 

област заштите животне средине. На више организованих састанака утврђено је да се на планском подручју 

могу десити значајни утицаји на животну средину, рационално коришћење природних ресурса и здравље 

становништва. 
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Посебна пажња посвећена је могућим значајним утицајима и негативним последицама због тога што:

 – кроз планско подручје пролазе значајни коридори (зона ауто-пута, железничке пруге);

 – планско подручје тангира форланд реке Велике Мораве;

 – у границама плана постоји врло значајна површина пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта;

 – просторни положај изворишта водоснабдевања;

 – идентификоване су зоне са могућим еколошким конфликтима (зона ауто-пута, железничке пруге и 

продуктовода, постојеће радне и комуналне зоне - сметлиште);

 – статус постојеће brownield локације у ужем градском центру;

 – неке планиране намене и активности могу имати утицај на стање животне средине (планирана зона за 

greenield инвестиције).

Као резултат обављених консултација, 1. децембра 2011. одлучено је да се 
измени претходна Одлука о изради Плана генералне регулације и спроведе 
поступак  СПУ овог плана. 
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СПУ ПДР-а индустријске зоне у 
ћуприји

3.5

Одлука о изради СПУ је донета на основу предложеног концепта плана и мишљења надлежног органа за животну 

средину, али без утврђеног обима СПУ.

Подручје плана, у постојећем стању, врло је сложено:

 – brownield локације са историјским загађењем;

 – висок ниво подземних вода;

 – мрежа канала за одводњавање;

 – потпуна инфраструктурна неопремљеност на великом делу подручја плана;

 – за наведено подручје нису постојали никакви подаци о стању животне средине.

У процесу израде плана и СПУ нису вршена никаква даља истраживања о стању и квалитету површинских и 

подземних вода, земљишта, врстама и количинама отпада.

Због наведених недостатака и потешкоћа, СПУ Плана – Извештај о СПУ садржи:

 – обавезујуће смернице за хијерархијски нижи ниво односно обавезна истраживања стања животне средине – 

”нулто” стање за реализацију појединачних пројеката, а у поступку ПУ пројеката на животну средину;

 – обавезне мере заштите животне средине за реализацију специфичних пројеката (објеката и технологија).

Генерално, уочено је да се у једном броју општина у Србији, а нарочито оним које се налазе у економски 

неразвијеним регионима, често јављају следеће потешкоће:

 – немогућност успостављања било какве локалне мониторинг мреже животне средине, што резултира 

непостојањем чак и минималне базе података о стању животне средине;

 – неадекватност општинских служби за животну средину.

Такође, уочено је и следеће: 

 – потешкоће у поступку дефинисања и утврђивања обима СПУ планова на животну средину због неразумевања 

процеса СПУ и његовог значаја за процес планирања простора;

 – недовољне координације између органа за послове заштите животне средине и органа за послове урбанизма 

на нивоу локалне самоуправе;

 – непостојање службе за заштиту животне средине или постојање органа за заштиту животне средине, али у 

оквиру друге службе (нпр. служба за финансије и привреду);

 – недовољне обучености надлежног органа за животну средину.
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СПУ ПДР-а за подручје 
„Рајково“ у мајданпеку

3.6

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове општинске управе Мајданпек донело је, 

на основу спроведене screening фазе, Одлуку о изради СПУ пре доношења Одлуке о приступању изради Плана 

детаљне регулације као основе за будући развој туризма у оквиру подручја Рајково. Такође, на основу scoping 

фазе дефинисан је обухват, обим и детаљност анализе животне средине. 

Према плану вишег хијерархијског нивоа (ПГР), предметно подручје се налази у оквиру територије која је 

намењена за спортско-рекреативне и излетничке активности, као и елементе туристичке понуде. Уређење 

предметног комплекса, укупне површине око 146 ha, покренуто је кроз Студију изводљивости за развој туризма 

на подручју Рајково у Мајданпеку, израђену уз помоћ пројекта GIZ/AMBERO-ICON ‘’Унапређење управљања 

земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији’’ и општине Мајданпек.

Простор Рајкова је еколошки вредно подручје које се налази између града Мајданпека са јужне стране, 

површинског копа Рудника бакра ‘’Мајданпек’’ са западне и зоне Националног парка ‘’Ђердап’’ са северне 

и североисточне стране. На истоку се граничи са шумским површинама. Циљ је представљао развој и 

реструктурирање овог подручја које би  омогућило његово одрживо и еколошки компатибилно коришћење у 

функцији туризма као допринос развоју општине.

Планско подручје је подељено на четири целине: простор Рајкове пећине (афирмисан спелеолошки локалитет), 

простор језера Велики Затон (излетничко-рекреативне сврхе), простор Рајкових ливада (комплекс ђачког и 

омладинског туризма) и простор ски центра Рајково (две стазе, укупне дужине око 2.200 m). 
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СПУ се састојала из следећих корака:

 – прикупљање података о простору, природним карактеристикама и животној средини, као и заштићеним 

природним и културним добрима, 

 – идентификација потенцијалних утицаја и извора угрожавања, деградације и загађивања и укупног стања 

животне средине, 

 – вредновање тзв. ‘’нултог стања’’ као услова и полазне основе за процену могућих значајних утицаја и промена 

у простору, 

 – вредновање могућих утицаја са предлогом могућих мера заштите за различита варијантна решења, 

 – интеграција, презентација и имплементација најбољег понуђеног решења са аспекта заштите животне 

средине. 

Посебан циљ је представљало покретање туристичког развоја кроз реактивирање и модернизацију запуштене 

инфраструктуре уз очување природног окружења и карактеристика животне средине као највеће вредности 

читавог простора Рајкова. Урађене су следеће карте: геолошке карактеристике, хипсометријске карактеристике, 

карта нагиба терена, просторни распоред количине падавина, просторни распоред температуре ваздуха, 

повредивост територије и карта намене коришћења земљишта.

Примењен је модел вишекритеријумске квалитативне експертске евалуације планских решења у односу на 

дефинисане циљеве и индикаторе СПУ. Начин приказивања могућих утицаја применом матрица, табела и 

графикона омогућио је јасан увид у позитивне и негативне утицаје сваког појединачног планског решења. 

На основу евалуације очекиваних утицаја закључено је да имплементација плана неће проузроковати стратешки 

значајне негативне утицаје на планском подручју. Мањи негативни утицаји (у сектору саобраћаја) су ограниченог 

карактера, и по интензитету и по просторној размери. 

Ф
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4.1

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет и циљеви

члан 1.

Овим законом уређују се услови, начин и поступак вршења процене утицаја одређених планова и програма на животну средину (у даљем 

тексту: стратешка процена), ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних 

начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма.

Изузеци од примене

члан 2.

Одредбе овог закона не односе се на планове и програме намењене одбрани земље, на планове ублажавања и отклањања последица 

елементарних непогода и на финансијске и буџетске планове.

Значење израза

члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом закону, имају следеће значење:

1) планови и програми јесу сви развојни или други планови и програми, основе, стратегије, укључујући и њихове измене, које припрема и/

или усваја орган на републичком, покрајинском или локалном нивоу, или које надлежни орган припрема за одговарајући поступак усвајања 

у Народној скупштини или Влади Републике Србије, односно скупштини или извршном органу аутономне покрајине, односно јединице 

локалне самоуправе, као и планови и програми који се доносе на основу прописа;

2) стратешка процена утицаја одређених планова и програма на животну средину подразумева припрему извештаја о стању животне 

средине, спровођење поступка консултација, уважавање извештаја и резултата консултација у поступку одлучивања и доношења или 

усвајања одређених планова и програма, као и пружање информација и података о донетој одлуци;

3) извештај о стратешкој процени подразумева део документације која се прилаже уз план или програм и садржи идентификацију, опис и 

процену могућих значајних утицаја на животну средину због реализације плана и програма, као и варијанте разматране и усвојене на основу 

циљева и просторног обухвата плана и програма;

4) заинтересовани органи и организације јесу органи и организације Републике, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе који, 

у складу са својим надлежностима, имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине;

5) јавност обухвата једно или више физичких или правних лица, њихова удружења, организације или групе;

6) заинтересована јавност обухвата јавност на коју утиче или може утицати план или програм и/или која има интерес у доношењу одлука које 

се односе на заштиту животне средине, укључујући невладине организације које се баве заштитом животне средине и које су евидентиране 

код надлежног органа.

Начела стратешке процене

члан 4.

Основна начела стратешке процене јесу:

1) Начело одрживог развоја - одрживи развој јесте усклађен систем техничко-технолошких, економских и друштвених активности у укупном 

развоју у коме се на принципима економичности и разумности користе природне и створене вредности са циљем да се сачува и унапреди 

квалитет животне средине за садашње и будуће генерације.

Разматрањем и укључивањем битних аспеката животне средине у припрему и усвајање одређених планова и програма и утврђивањем 

услова за очување вредности природних ресурса и добара, предела, биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и 

аутохтоних екосистема, односно рационалним коришћењем природних ресурса доприноси се циљевима одрживог развоја.

2) Начело интегралности - политика заштите животне средине која се реализује доношењем планова и програма заснива се на укључивању 

услова заштите животне средине, односно очувања и одрживог коришћења биолошке разноврсности у одговарајуће секторске и 

међусекторске програме и планове.

3) Начело предострожности - свака активност мора бити спроведена на начин да се спрече или смање негативни утицаји одређених планова 

и програма на животну средину пре њиховог усвајања, обезбеди рационално коришћење природних ресурса и сведе на минимум ризик по 

здравље људи, животну средину и материјална добра.

Закон о стратешкој процени 
утицаја на животну средину
“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 88/2010
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4) Начело хијерархије и координације - процена утицаја планова и програма врши се на различитим хијерархијским нивоима на којима се 

доносе планови и програми.

У поступку стратешке процене планова и програма повећани степен транспарентности у одлучивању обезбеђује се узајамном координацијом 

надлежних и заинтересованих органа у поступку давања сагласности на стратешку процену, кроз консултације, односно обавештавања и 

давања мишљења на план или програм.

5) Начело јавности - у циљу информисања јавности о одређеним плановима и програмима и о њиховом могућем утицају на животну 

средину, као и у циљу обезбеђења пуне отворености поступка припреме и доношења или усвајања планова и програма, јавност мора, 

пре доношења било какве одлуке, као и после усвајања плана и програма, имати приступ информацијама које се односе на те планове и 

програме или њихове измене.

II ПОСТУПАК СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Предмет стратешке процене

члан 5.

Стратешка процена врши се за планове, програме, основе и стратегије (у даљем тексту: планови и програми) у области просторног и 

урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, 

управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се 

успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

За планове и програме из става 1. овог члана којима је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу или у случају мањих 

измена планова и програма које не захтевају прописани поступак усвајања, као и за планове и програме који нису наведени у ставу 1. овог 

члана, одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана и програма ако, према критеријумима прописаним овим 

законом, утврди да постоји могућност значајних утицаја на животну средину.

Министар надлежан за послове заштите животне средине, ближе утврђује листе планова и програма за које је обавезна стратешка процена 

утицаја на животну средину и листе планова и програма за које се може захтевати стратешка процена утицаја на животну средину.

Критеријуми

члан 6.

Критеријуми за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и програма и доношење одлуке о изради стратешке 

процене из члана 5. ст. 1. и 2. овог закона садржани су у Прилогу I овог закона који је одштампан уз овај закон и чини његов саставни део.

Хијерархијски оквир и основа

члан 7.

Стратешка процена утицаја на животну средину ради се на основу нивоа, врсте, циљева и садржаја плана или програма.

Ако је план или програм саставни део одређене хијерархијске структуре, стратешка процена утицаја на животну средину ради се у складу са 

смерницама стратешке процене утицаја на животну средину плана или програма вишег хијерархијског нивоа.

Фазе у поступку стратешке процене

члан 8.

Поступак стратешке процене састоји се од следећих фаза:

1) припремна фаза која обухвата:

 – одлучивање о изради стратешке процене,

 – избор носиоца израде извештаја о стратешкој процени,

 – учешће заинтересованих органа и организација;

2) извештај о стратешкој процени;

3) поступак одлучивања који обухвата:

 – учешће заинтересованих органа и организација,

 – учешће јавности,

 – извештај о резултатима учешћа заинтересованих органа и организација и јавности,

 – оцену извештаја о стратешкој процени,

 – сагласност на извештај о стратешкој процени.
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1. Припремна фаза

Одлучивање о изради стратешке процене

члан 9.

Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана и програма по претходно прибављеном мишљењу органа 

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

Одлука из става 1. овог члана садржи нарочито:

1) податке о врсти плана и програма;

1а) разлоге за израду стратешке процене према критеријумима из члана 6. овог закона;

2) приказ питања и проблема везаних за животну средину у плану и програму који ће бити разматрани у оквиру стратешке процене;

3) разлоге за изостављање појединих питања и проблема везаних за животну средину у плану и програму из стратешке процене;

4) елементе извештаја о стратешкој процени;

5) избор и обавезе носиоца израде извештаја о стратешкој процени (предлог методологије, састав стручног тима, рок израде и др);

6) начин учешћа заинтересованих органа и организација и јавности у поступку израде и разматрања извештаја о стратешкој процени;

7) друге податке од значаја за израду стратешке процене.

Орган надлежан за припрему плана и програма из члана 5. став 2. овог закона може одлучити да се не израђује стратешка процена о чему 

претходно прибавља мишљење органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација.

Одлука из става 3. овог члана садржи нарочито:

1) податке о врсти плана и програма;

2) разлоге за неприступање изради стратешке процене према критеријумима из члана 6. овог закона;

3) друге релевантне податке на основу којих је одлучено да се не приступи изради стратешке процене.

Одлука из ст. 1. и 3. овог члана је саставни део одлуке о припреми плана и програма и објављује се у “Службеном гласнику Републике Србије”, 

службеном гласилу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Избор носиоца израде извештаја о стратешкој процени

члан 10.

Орган надлежан за припрему плана и програма одлучује о избору носиоца израде извештаја о стратешкој процени, по поступку утврђеном 

законом.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени може бити правно лице или предузетник које је уписано у одговарајући регистар за 

обављање делатности просторног и урбанистичког планирања и израде планских и других развојних докумената.

Правно лице или предузетник из става 2. овог члана може за израду извештаја о стратешкој процени утицаја образовати мултидисциплинарни 

тим састављен од стручних лица квалификованих за анализу сваког од елемената стратешке процене.

Стручно лице квалификовано је за израду извештаја о стратешкој процени ако има високу стручну спрему одговарајућег смера и најмање 

пет година рада у струци, стручне резултате, односно учешће у изради најмање два плана и програма.

Учешће заинтересованих органа и организација

члан 11.

У припреми одлуке о изради стратешке процене, односно одлуке о неприступању изради стратешке процене, орган надлежан за припрему 

плана или програма дужан је да, од органа надлежног за послове заштите животне средине и заинтересованих органа и организација 

затражи мишљење.

Уз захтев за давање мишљења из става 1. овог члана обавезно се доставља и предлог одлуке са прописаном садржином.

Рок за достављање мишљења из става 1. овог члана је 15 дана од дана пријема захтева за давање мишљења.

Ако се мишљење не достави у року из става 3. овог члана, сматра се да нема примедаба на предложену садржину одлуке о изради стратешке 

процене, односно на предлог одлуке о неприступању изради стратешке процене.

2. Извештај о стратешкој процени

Садржина извештаја

члан 12.

Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну средину до којих 

може доћи имплементацијом плана и програма и одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину.
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Извештај из става 1. овог члана садржи нарочито:

1) полазне основе стратешке процене;

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

3) процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину;

4) смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на животну средину;

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

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

7) приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и 

приказ начина на који су питања животне средине укључена у план или програм;

8) закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;

9) друге податке од значаја за стратешку процену.

Орган надлежан за припрему плана и програма обезбеђује учешће заинтересованих органа и организација и јавности у поступку прибављања 

сагласности на извештај о стратешкој процени, на начин утврђен овим законом.

Полазне основе

члан 13.

Полазне основе стратешке процене обухватају:

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

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

3) карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду изложене значајном утицају;

4) разматрана питања и проблеме заштите животне средине у плану или програму и приказ разлога за изостављање одређених питања и 

проблема из поступка процене;

5) приказ припремљених варијантних решења која се односе на заштиту животне средине у плану и програму, укључујући варијантно 

решење нереализовања плана и програма и најповољније варијантно решење са становишта заштите животне средине;

6) резултате претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама битне са становишта циљева и процене могућих 

утицаја стратешке процене.

Општи и посебни циљеви и избор индикатора

члан 14.

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

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

о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине у плану или програму.

На основу дефинисаних циљева из става 1. овог члана врши се избор одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке 

процене.

Процена могућих утицаја

члан 15.

Процена могућих утицаја плана и програма на животну средину садржи следеће елементе:

1) приказ процењених утицаја варијантних решења плана и програма повољних са становишта заштите животне средине са описом мера за 

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

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

3) приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно 

увећање позитивних утицаја на животну средину;

4) начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине укључујући податке о: ваздуху, води, земљишту, клими, 

јонизујућем и нејонизујућем зрачењу, буци и вибрацијама, биљном и животињском свету, стаништима и биодиверзитету; заштићеним 

природним добрима; становништву, здрављу људи, градовима и другим насељима, културно-историјској баштини, инфраструктурним, 

индустријским и другим објектима или другим створеним вредностима;

5) начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска 

димензија (трајање, учесталост, понављање), просторна димензија (локација, географска област, број изложених становника, 

прекогранична природа утицаја), кумулативна и синергијска природа утицаја.
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Смернице за ниже хијерархијске нивое

члан 16

Извештај о стратешкој процени садржи разрађене смернице за планове или програме на нижим хијерархијским нивоима које обухватају 

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

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

Програм праћења стања животне средине

члан 17.

Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и програма садржи нарочито:

1) опис циљева плана и програма;

2) индикаторе за праћење стања животне средине;

3) права и обавезе надлежних органа;

4) поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја;

5) друге елементе у зависности од врсте и обима плана и програма.

Програм праћења стања животне средине из става 1. овог члана може бити саставни део постојећег програма мониторинга који обезбеђује 

орган надлежан за заштиту животне средине.

3. Поступак одлучивања

Учешће заинтересованих органа и организација

члан 18.

Орган надлежан за припрему плана и програма доставља органу надлежном за заштиту животне средине, заинтересованим органима и 

организацијама на мишљење извештај о стратешкој процени из члана 12. овог закона.

Заинтересовани органи и организације дужни су да доставе мишљење у року од 30 дана од дана пријема захтева из става 1. овог члана.

Ако се мишљење не достави у року из става 2. овог члана сматра се да нема примедаба на достављени извештај о стратешкој процени.

Учешће јавности

члан 19.

Пре упућивања захтева за добијање сагласности на извештај о стратешкој процени, орган надлежан за припрему плана и програма обавезно 

обезбеђује учешће јавности у разматрању извештаја о стратешкој процени.

Орган надлежан за припрему плана и програма обавештава јавност из става 1. овог члана о начину и роковима увида у садржину извештаја 

и достављање мишљења, као и времену и месту одржавања јавне расправе.

Јавни увид и јавна расправа из става 2. овог члана организује се по правилу, у оквиру излагања плана и програма на јавни увид и одржавања 

јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења плана и програма.

Ако законом којим се уређује поступак доношења плана и програма није предвиђен јавни увид и јавна расправа о плану и програму, орган 

надлежан за припрему плана и програма одлуком о доношењу плана и програма или посебном одлуком одређује јавни увид и одржавање 

јавне расправе из става 2. овог члана.

Извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности

члан 20.

Орган надлежан за припрему плана и програма израђује извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности који садржи 

сва мишљења из члана 18. став 2. овог закона, као и мишљења изјављених у току јавног увида и јавне расправе о плану или програму, 

односно о извештају о стратешкој процени из члана 19. овог закона.

Извештај из става 1. овог члана израђује се у року од 30 дана од дана завршетка јавне расправе и садржи образложење о свим прихваћеним 

или неприхваћеним мишљењима.

Оцена извештаја о стратешкој процени

члан 21.

Орган надлежан за припрему плана и програма доставља органу надлежном за послове заштите животне средине на сагласност извештај о 

стратешкој процени са извештајем о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности из члана 20. овог закона.
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По добијању извештаја из става 1. овог члана орган надлежан за послове заштите животне средине може прибавити мишљење других 

овлашћених организација или стручних лица за поједине области или образовати стручну комисију ради оцене извештаја о стратешкој 

процени.

Решењем о образовању комисије из става 2. овог члана уређују се њени задаци, састав и начин рада.

Средства за рад комисије обезбеђују се у буџету.

Орган надлежан за заштиту животне средине врши оцену извештаја из става 1. овог члана на основу критеријума садржаних у Прилогу II који 

је одштампан уз овај закон и чини његов саставни део.

Сагласност на извештај о стратешкој процени

члан 22.

На основу оцене из члана 21. овог закона орган надлежан за послове заштите животне средине даје сагласност на извештај о стратешкој 

процени или одбија захтев за давање сагласности.

Рок за одлучивање о давању сагласности из става 1. овог члана је 30 дана од дана пријема захтева органа надлежног за припрему плана и 

програма.

Рок из става 2. овог члана не тече за време остављено носиоцу израде извештаја о стратешкој процени за измене и допуне извештаја.

Орган надлежан за припрему плана или програма не може упутити план или програм у даљу процедуру усвајања без сагласности на 

извештај о стратешкој процени од органа надлежног за заштиту животне средине.

Размена информација о прекограничном утицају

члан 23.

Размену информација о прекограничном утицају плана и програма на животну средину врши министарство надлежно за послове заштите 

животне средине (у даљем тексту: Министарство).

Ако имплементација плана и програма може имати значајан негативан утицај на животну средину друге државе или ако држава чија 

животна средина може бити значајно угрожена то затражи, Министарство, у поступку учешћа заинтересованих органа и организација и 

јавности доставља, у што краћем року, а најкасније када буде информисао своју јавност, другој држави на мишљење информације, и то:

1) опис плана и програма заједно са свим доступним информацијама о њиховим могућим утицајима;

2) природи одлуке која може бити донета;

3) року у коме друга држава може да саопшти своју намеру да учествује у поступку одлучивања.

О одлуци о давању сагласности на извештај о стратешкој процени Министарство обавештава другу државу која је била консултована у 

поступку одлучивања, достављањем информација, и то:

1) о садржају одлуке о давању сагласности;

2) о начину припреме извештаја о стању животне средине и прибављеним мишљењима у поступку израде;

3) резултатима консултација и разлозима на којима се заснива одлука о давању сагласности;

4) о мерама у области мониторинга планова и програма.

О примљеним информацијама о прекограничном утицају предложеног плана и програма друге државе, Министарство обавештава 

заинтересоване органе и организације и јавност на начин утврђен у члану 19. став 3. овог закона.

Резултате консултација и прибављеног мишљења заинтересованих органа и организација и јавности Министарство узима у обзир приликом 

давања мишљења надлежном органу друге државе.

Доступност информација

члан 24.

Извештај о стратешкој процени, резултати учешћа заинтересованих органа и организација и јавности и других држава у случају 

прекограничног утицаја саставни су део документационе основе плана и програма.

Орган надлежан за припрему плана и програма обезбеђује доступност података из става 1. овог члана после усвајања плана и програма под 

условима одређеним законом.

IIа НАДЗОР

члан 24а.

Надзор над применом одредаба овог закона врши министарство надлежно за послове заштите животне средине.
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III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји

члан 25.

Новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу надлежном за припрему плана и програма, 

односно органу надлежном за послове заштите животне средине, ако:

1) припреми план и програм из члана 5. став 1. овог закона без извршене стратешке процене;

2) изради стратешку процену која није у складу са смерницама стратешке процене утицаја на животну средину плана или програма вишег 

хијерархијског нивоа (члан 7. став 2).

3) не донесе одлуку из члана 9. ст. 1. и 3. овог закона;

4) спроводи поступак стратешке процене без учешћа заинтересованих органа и организација или без учешћа јавности (чл. 11, 18. и 19);

5) оцени извештај о стратешкој процени без примене прописаних критеријума (члан 21. став 3);

6) на основу оцене извештаја о стратешкој процени не одлучи о давању сагласности у прописаном року (члан 22. ст. 1. и 2);

7) упути план или програм у даљу процедуру усвајања без претходно прибављене сагласности на извештај о стратешкој процени од органа 

надлежног за заштиту животне средине (члан 22. став 3).

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Започети планови и програми

члан 26.

Планови и програми чија израда је започета пре ступања на снагу овог закона наставиће се по поступку утврђеном овим законом.

Ступање на снагу

члан 27.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Самостални чланови 
Закона о изменама и допунама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2010)

члан 13.

Планови и програми чија израда је започета пре ступања на снагу овог закона наставиће се по поступку утврђеном овим законом.

члан 14.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

ПРИЛОГ I

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МОГУЋИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЗНАчАЈНИХ УТИЦАЈА

1. Карактеристике плана и програма, а нарочито:

1) значај плана и програма за заштиту животне средине и одрживи развој;

2) проблеми заштите животне средине плана и програма и могућност утицаја на:

(1) ваздух;

(2) воде;

(3) земљиште;

(4) климу;

(5) биљни и животињски свет;

(6) станишта и биодиверзитет;

(7) заштићена природна добра;

(8) становништво и здравље;

(9) градове и друга насеља;

(10) културно-историјска баштинu;
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(11) инфраструктурне, индустријске и друге објекте;

(12) друге створене вредности;

3) степен утицаја плана и програма на друге планове и програме, укључујући и оне у различитим хијерархијским структурама;

4) степен којим се планом и програмом успоставља оквир за реализацију пројеката у погледу локације, природе, обима и услова 

функционисања или у вези са алокацијом ресурса.

2. Карактеристике утицаја, а нарочито:

1) вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност;

2) временска димензија (трајање, учесталост, понављање);

3) просторна димензија:

(1) локација;

(2) географска област;

(3) број изложених становника;

(4) прекогранична природа утицаја;

4) кумулативна и синергијска природа утицаја;

5) ризици по људско здравље и животну средину;

6) деловање на области од природног, културног и другог значаја:

(1) посебне природне карактеристике;

(2) области или природни предели којима је признат заштићени статус на републичком или међународном нивоу;

(3) културно-историјска баштина;

(4) густо насељене области;

(5) области са различитим режимима заштите;

7) деловање на угрожене области:

(1) прекорачени стандарди квалитета животне средине или граничне вредности;

(2) интензивно коришћење земљишта;

(3) постојећи ризици;

(4) смањени капацитет животне средине;

(5) посебно осетљиве и ретке области;

(6) екосистеми;

(7) биљне и животињске врсте.

ПРИЛОГ II

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ

Елементи стратешке процене

1. Карактеристике плана и програма

1) јасно су приказани циљеви и садржај плана и програма, подручје за које се припрема план или програм, просторни обухват и временски 

хоризонт;

2) питања заштите животне средине су заступљена у припреми циљева плана и програма;

3) приказане су везе са другим релевантним плановима и програмима.

2. Полазне основе

1) приказана су питања и проблеми везани за животну средину који су разматрани у плану и програму током израде стратешке процене;

2) дати су разлози за изостављање појединих питања и проблема из стратешке процене;

3) приказан је начин на који су дефинисани циљеви стратешке процене и изабрани одговарајући индикатори.

3. Стање животне средине

1) приказано је постојеће и будуће стање животне средине;

2) опис стања животне средине усклађен је са циљевима и индикаторима стратешке процене;

3) приказани су извори података о стању животне средине и коришћена методологија је усклађена са степеном сложености стратешке 

процене.
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4. Варијантна решења

1) приказан је начин на који су припремљена и разматрана варијантна решења за питања и проблеме везане за животну средину;

2) припремљено је варијантно решење нереализовања плана и програма и варијантно решење најповољније са становишта заштите 

животне средине;

3) процењени су утицаји варијантних решења на животну средину и извршено поређење;

4) образложени су разлози за избор најповољнијег варијантног решења са становишта заштите животне средине.

5. Процена утицаја на животну средину

1) приказан је начин на који су одређени и вредновани значајни утицаји плана и програма на животну средину;

2) при процени утицаја укључени су следећи чиниоци:

(1) ваздух;

(2) вода;

(3) земљиште;

(4) клима;

(5) биљни и животињски свет;

(6) станишта;

(7) биодиверзитет;

(8) предели (природна лепота);

(9) природна добра;

(10) становништво и здравље;

(11) градови и друга насеља;

(12) културно-историјска баштина;

(13) инфраструктурни, индустријски и други објекти;

(14) друге створене вредности;

3) при процени утицаја узете су у обзир следеће карактеристике утицаја:

(1) вероватноћа;

(2) интензитет;

(3) сложеност/реверзибилност;

(4) временска димензија (трајање, учесталост, понављање);

(5) просторна димензија (локација, географска област, број изложених становника, прекогранична природа утицаја);

(6) кумулативна и синергијска природа утицаја;

(7) друге карактеристике утицаја;

4) одређивање и вредновање значајних утицаја усклађено је са важећим стандардима, прописима и граничним вредностима;

5) описана је коришћена методологија.

6. Мере и програм праћења стања животне средине

1) предвиђене су мере за спречавање и ограничавање негативних односно увећање позитивних утицаја на животну средину за сваки 

процењени утицај;

2) приказан је начин на који су припремљене смернице за израду процена утицаја пројеката на животну средину и других стратешких 

процена;

3) припремљен је програм праћења стања животне средине у току реализације плана и програма у складу са чланом 17. овог закона.

7. Извештај о стратешкој процени

1) јасно је дефинисана улога надлежних органа у изради стратешке процене;

2) извештај је припремљен на јасан и прецизан начин;

3) обрађени су сви елементи извештаја прописани чланом 12. овог закона и дати извори информација, укључујући стручна мишљења;

4) приказан је начин на који су питања животне средине укључена у план или програм, начин на који се вршило одлучивање и описани 

разлози одлучујући за избор датог плана и програма са аспекта варијантних решења која су била разматрана;

5) закључци о израђеном извештају о стратешкој процени представљени су на начин разумљив јавности.

8. Учешће заинтересованих органа и организација и јавности

1) обезбеђено је учешће заинтересованих органа и организација и јавности у поступку израде стратешке процене;

2) достављена су мишљења заинтересованих органа и организација и јавности на извештај о стратешкој процени и приказан начин на који 

се одлучивало о мишљењима.
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4.2 Директива 2001/42/ЕЗ 
Европског парламента и 
Савета од 27. јуна 2001. о 
процени утицаја одређених 
планова и програма на 
животну средину*

Европски парламент и Савет Европске уније,

имајући у виду Уговор о оснивању Европске заједнице а посебно члан 175(1);

имајући у виду предлог Комисије;

имајући у виду мишљење Економског и социјалног комитета;

имајући у виду мишљење Комитета региона;

делујући у складу са поступком предвиђеним у члану 251. Уговора, у светлости заједничког текста који је одобрио Комитет за 

концилијацију 21. марта 2001. године;

пошто је:

(1) чланом 174. Уговора предвиђено је да политика Заједнице у области животне средине треба, између осталог, да допринесе очувању и 

побољшању квалитета животне средине, заштити људског здравља и мудром и рационалном коришћењу природних ресурса, као и да 

та политика треба да се заснива на принципу предострожности. У члану 6. Уговора предвиђено је да услови који се односе на за-штиту 

животне средине треба да буду укључени у дефиницију политике и активности Заједнице, а нарочито у погледу унапређења одрживог 

развоја;

(2) Петим програмом о заштити животне средине: Деловање у правцу стварања услова за одрживост – Програм политике и акције 

Европске уније у области животне средине и одрживог развоја, који је допуњен Одлуком Савета број 2179/98/ЕЗ о ревизији тог Програма, 

потврђен значај процене могућих утицаја планова и програма на животну средину;

(3) Конвенцијом о биолошкој разноврсности захтевано да стране уговорнице укључе, колико је год то могуће, и када је целисходно, 

елеменат очувања и одрживог коришћења биолошке разноврсности у релевантне секторске и међусекторске планове и програме;

(4) процена утицаја на животну средину значајан инструмент за укључивање битних аспеката животне средине у припрему и усвајање 

одређених планова и програма за које постоји вероватноћа знатног утицаја на животну средину у земљама чланицама, јер се тиме 

обезбеђује да овакви утицаји, приликом доношења планова и програма, буду размотрени у процесу њиховог припремања и то пре 

њиховог усвајања;

(5) усвајање поступака процене утицаја на животну средину на нивоу планирања и програмирања фактор који треба да користи 

предузетничким подухватима тиме што ће им пружити конзистентнији оквир функционисања путем укључивања у процес одлучивања 

релевантних информација о животној средини. Укључивање једног ширег дијапазона фактора у процес одлучивања треба да допринесе 

изналажењу одрживих и ефикасних решења;

(6) потребно да различити системи процене утицаја на животну средину који се примењују у државама чланицама садрже и скуп 

заједничких процедуралних услова намењених достизању високог нивоа заштите животне средине;

(7) Конвенција Економске комисије Уједињених нација за Европу о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, од 

25. фебруара 1991, која се односи како на државе чланице тако и на друге државе, инструмент који подстиче државе које су приступиле 

Конвенцији да примењују њене принципе и на планове и програме. На другом заседању држава које су приступиле Конвенцији, одржаном 

у Софији 26. и 27. фебруара 2001. године, одлучено је да се припреми један правно обавезујући протокол о стратешкој процени утицаја 

на животну средину, којим би се допуниле одредбе о процени утицаја животну средину у прекограничном контексту, а са намером да се 

тај протокол усвоји приликом одржавања Пете министарске конференције под називом „Животна средина за Европу“, и то на посебном 

састанку држава које су приступиле поменутој Конвенцији предвиђеном за месец мај 2003. године у Кијеву, Украјина. Системи који се 

спроводе у оквиру Заједнице при процени утицаја планова и програма на животну средину треба да осигурају одржавање одговарајућих 

прекограничних консултација у случајевима у којима спровођење неког плана или програма који је припремљен у једној држави чланици 
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Заједнице може имати значајне последице по животну средину у другој држави чланици. Информације о плановима и програмима 

који изазивају значајне последице по животну средину других држава треба да буду редовно достављане на реципрочној основи и под 

подједнаким условима у оквиру одговарајућег правног режима успостављеног међу државама чланицама и тих других држава; 

(8) на нивоу Заједнице, према томе, потребна акција чији је циљ успостављање једног минималног оквира за процену утицаја на животну 

средину, којим би се утврдили темељни принципи система процене утицаја на животну средину, с тим да се разрада појединости препусти 

државама чланицама, уз вођење рачуна о принципу субсидијарности. Акција коју предузима Заједница не би требало да се спроводи 

изван онога што је потребно да би се постигли циљеви који су утврђени Уговором;

(9) ова Директива процедуралног карактера и захтеви установљени њоме треба или да се интегришу у постојеће поступке у државама 

чланицама, или да се уклопе у посебно донете поступке. Са циљем да се избегне двоструко регулисање материје процене, државе чланице, 

по потреби, треба да воде рачуна о чињеници да процене треба вршити на различитим хијерархијским нивоима на којима се доносе 

планови и програми;

(10) чињеница да сви планови и програми који су припремљени у једном броју сектора и којима се успоставља оквир за давање 

сагласности за будући развој на бази пројеката наведених у Анексу I и II уз Директиву Савета 85/337/ЕЕЗ од 27. јуна 1985, чији је предмет 

регулисање процене утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину, као и сви планови и програми за које је било 

потребно вршење процене у складу са Директивом Савета 92/43/ЕЕЗ, од 21. маја 1992. о очувању природних станишта и дивље флоре и 

фауне, садрже у себи могућност знатног утицања на животну средину, тако да, по правилу, треба да буду подвргнути систематској процени 

са аспекта животне средине. Кад се у тим плановима и програмима предвиђа коришћење мањих простора на локалном нивоу или када се 

њима предвиђају мање модификације, одговарајућа процена врши се само ако тако одреде државе чланице у циљу спречавања знатних 

последица њихове примене по животну средину;

(11) чињеница да други планови и програми којима се успостављају оквири за давање дозволе за реализацију пројеката не морају имати 

значајније последице по животну средину у свим случајевима, тако да ће се у вези са њима процена вршити једино кад државе чланице 

утврде да постоји могућност настанка оваквих последица;

(12) код доношења наведене одлуке потребно да државе чланице узму у обзир одговарајуће критеријуме предвиђене овом Директивом;

(13) чињеница да одређени планови и програми, с обзиром на њихове посебне карактеристике, не спадају у домен који је регулисан овом 

Директивом;

(14) код вршења процене која се тражи овом Директивом, потребно припремити извештај о стању животне средине који треба да садржи 

одговарајуће информације у складу са овом Директивом, којима се описују и процењују могући значајни утицаји на животну средину до 

којих може доћи имплементацијом датог плана или програма, а исто тако и алтернативе уз вођење рачуна о циљевима и географском 

обухвату таквог плана или програма; државе чланице дужне су да достављају Комисији извештај о свим мерама које предузимају кад је 

реч о квалитету животне средине;

(15) у циљу повећања степена транспарентности процеса одлучивања и у сврху пружања разумљивих и веродостојних информација, 

потребно предвидети да органи који у свом делокругу рада имају животну средину, као и шира јавност, буду консултовани у процесу 

процене планова и програма. У том смислу потребно је поставити одговарајући временски оквир у коме је могуће спровести консултације, 

што подразумева и изражавање мишљења заинтересованих;

(16) када спровођење неког плана или програма који је припремљен у једној држави чланици може изазвати значајне негативне последице 

по животну средину других држава чланица, потребно предвидети мере да се заинтересоване државе чланице ангажују у узајамним 

консултацијама, што подразумева и обавештавање релевантних органа и шире јавности како би им се дала могућност да изразе своје 

мишљење;

(17) извештај о стању животне средине и мишљења која дају релевантни органи и шира јавност, као и резултате свих консултација 

прекограничних држава потребно узети у обзир приликом припреме датог плана и програма, и то пре њиховог усвајања или подношења 

надлежним органима на усвајање;

(18) потребно обезбедити да државе чланице после усвајања датог плана или програма, релевантни органи и шира јавност буду о њима 

обавештени, као и да им одговарајући подаци садржани у њима буду доступни;

(19) потребно, у случају у коме обавеза процене утицаја на животну средину настаје истовремено на основу ове Директиве и других 

прописа Заједнице, као што су Директива Савета 79/409/ЕЕЗ од 2. априла 1979, која се односи на очување дивљих птица, затим Директива 

92/43/ЕЕЗ или Директова 2000/60/ЕЗ Европског парламента и Савета од 23 октобра 2000, којом се успоставља оквир за акцију Заједнице 

у области политике вода, да би се избегло двоструко регулисање материје процене, да државе чланице могу предвидети усаглашене и 

заједничке поступке којима се удовољава одговарајућим одредбама предвиђеним у прописима Заједнице;
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(20) први извештај о примени и ефектима ове Директиве, Комисија је дужна да поднесе пет година после њеног ступања на снагу, а после 

тога извештај се подноси у седмогодишњим интервалима. У циљу даљег интегрисања услова који се односе на заштиту животне средине, 

уз узимање у обзир искустава стечених на основу примене, први извештај, по потреби, треба да садржи и предлоге за измену и допуну ове 

Директиве, а нарочито предлоге који се односе на могућности проширења обима њеног регулисања и на друге области и/или секторе и 

врсте планова и програма.

УСВОЈИЛИ СУ ОВУ ДИРЕКТИВУ:

члан 1.

Циљеви

Циљ ове Директиве је постизање високог нивоа заштите животне средине и допринос укључивању фактора битних за животну средину 

у процес припреме и усвајања планова и програма, ради унапређења одрживог развоја путем обезбеђења да се, у складу са овом 

Директивом, процена утицаја на животну средину обавља поводом доношења одређених планова и програма код којих постоји могућност 

значајног утицања на животну средину.

члан 2.

Дефиниције

У смислу ове Директиве:

(а) под термином „планови и програми“ подразумевају се планови и програми, укључујући и оне које суфинансира Европска заједница, као 

и сваку њихову измену:

– које припрема и/или усваја орган на националном, регионалном или локалном нивоу, или које надлежни орган припрема за усвајање у 

одговарајућем поступку од стране парламента или владе; и

– који се доносе на основу прописа;

(б) под термином „процена утицаја на животну средину“ подразумева се припрема извештаја о стању животне средине, провођење 

консултација, уважавање изве- штаја о стању животне средине и резултата консултација у процесу одлучивања, и пружање информација и 

података о одлуци у складу са чл. 4. до 9;

(ц) под термином „извештај о стању животне средине“ подразумева се део документације која се прилаже уз план и програм, који садржи 

информације прописане чланом 5. и Анексом I;

(д) под термином „јавност“ подразумева се једно или више физичких или правних лица и, у складу са националним прописима или 

праксом, њихове асоцијације, организације или групе.

члан 3.

Обим примене

1. Процена утицаја на животну средину, у складу са чл. 4. до 9, врши се у случају доношења планова и програма из ст. 2. до 4, кад постоји 

могућност да њихова имплементација изазове знатне последице по животну средину.

2. Под условима наведеним у ставу 3, процена утицаја врши се за све планове и програме:

(а) који се припремају за пољопривреду, шумарство, рибарство, енергију, индустрију, саобраћај, управљање одлагањем отпада, 

управљање водама, телекомуникације, туризам, урбанизам или коришћење земљишта, којима се успоставља оквир за давање 

дозвола за пројекте будућег развоја, наведене у Анексу I и Анексу II уз Директиву 85/337/ЕЕЗ; или

(б) за које је, с обзиром на могућност утицаја у средини у којој се реализују, одређено да подлежу процени у смислу чл. 6. или 7. 

Директиве 92/43/ЕЕЗ.

3. Планови и програми из става 2, којима је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу, као и мање модификације 

планова и програма које су поменуте у ставу 2, подлежу процени утицаја на животну средину само уколико државе чланице установе да се 

њима могу изазвати значајне последице по животну средину.

4. Државе чланице дужне су да одреде да ли планови и програми, осим оних из ставу 2. којима се утврђују оквири за давање дозвола за 

реализацију пројеката, могу изазвати значајне последице по животну средину.

5. Државе чланице дужне су да одреде да ли планови и програми наведени у ст. 3. и 4. могу изазвати значајне последице по животну средину, 

и то или испитивањем сваког случаја или специфицирањем врста планова и програма, или комбинујући оба ова приступа. У ту сврху државе 

чланице дужне су, у сваком случају, да узму у обзир релевантне критеријуме утврђене Анексом II, како би обезбедиле да планови и програми 

код којих постоји могућност изазивања значајних последица по животну средину буду обухваћени одредбама ове Директиве.

6. Приликом испитивања појединачних случајева и специфицирања врста планова и програма у складу са ставом 5, органи наведени у 

члану 6 (3) морају бити консултовани.
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7. Државе чланице дужне су да обезбеде да њихови закључци донети у смислу става 5, укључујући разлоге за непредузимање процене 

утицаја на животну средину на основу чл. 4. до 9, буду доступни јавности.

8. Следећи планови и програми не подлежу примени ове Директиве:

 – планови и програми чија је једина сврха да послуже националној одбрани или отклањању природних катастрофа у цивилном 

сектору;

 – финансијски или буджетски планови и програми.

9. Ова Директива не примењује се на планове и програме који се суфинансирају на основу одговарајућих периода програмирања који се 

односе на Правила Савета (ЕЗ) број 1260/1999 и (ЕЗ) број 1257/1999.

члан 4.

Опште обавезе

1. Процена утицаја на животну средину из члана 3. врши се у току припреме плана или програма, пре његовог усвајања или подношења на 

усвајање у прописаном поступку.

2. Услови садржани у овој Директиви ће се или уклопити у постојеће поступке у државама чланицама који се односе на поступак усвајања 

планова и програма, или ће се укључити у поступке предвиђене у циљу примене ове Директиве.

3. Уколико поједини планови и програми представљају део ширег хијерархијског оквира, државе чланице су дужне, узимајући у обзир 

потребу избегавања двоструког регулисања материје процене, да поведу рачуна о чињеници да се процена има обавити, у складу са овом 

Директивом, на различитим хијерархијским нивоима. У сврху, интер алиа, избегавања двоструког регулисања материје процене, државе 

чланице дужне су да примењују члан 5 (2) и (3).

члан 5.

Извештај о стању животне средине

1. Када је, према члану 3 (1) потребно обавити процену утицаја на животну средину, мора се припремити извештај о стању животне 

средине који треба да садржи идентификацију, опис и процену могућих значајних утицаја на животну средину због реализације плана или 

програма, као и разумне алтернативе засноване на циљевима и географском домашају датог плана или програма. Подаци који се морају 

дати у ову сврху наведени су у Анексу I.

2. Извештај о стању животне средине, припремљен у складу са ставом 1. мора садржати податке који се разумно могу тражити, узимајући 

у обзир текућа сазнања и методе процене, садржину и ниво одговарајућих појединости у плану или програму, фазу у којој се налази 

процес одлучивања и обим у коме је извесне аспекте погодније проценити на различитим нивоима у том процесу како би се избегло 

двоструко регулисање материје процене.

3. У пружању информација наведених у Анексу I могу се користити и релевантне доступне информације о утицајима планова и програма 

на животну средину, као и оне добијене на другим нивоима процеса одлучивања или применом других прописа Заједнице.

4. Приликом одлучивања о обиму и нивоу појединости у информацијама које се морају укључити у извештај о стању животне средине, 

обавезно се консултују органи из члана 6. (3).

члан 6.

Консултације

1. Нацрт плана или програма и извештај о стању животне средине припремљен у складу са чланом 5. мора бити доступан органима 

наведеним у ставу 3. овог члана, као и широј јавности.

2. Органима наведеним у ставу 3. и јавности наведеној у ставу 4. мора се дати довољно времена и ефикасна могућност да изразе своје 

мишљење о нацрту плана или програма као и о приложеном извештају о стању животне средине, и то пре усвајања плана или програма, 

или пре него што они уђу у прописани поступак.

3. Државе чланице дужне су да одреде органе који се морају консултовати и за које, с обзиром на њихове специфичне одговорности у 

области животне средине, постоји могућност да буду заинтересовани за утицаје на животну средину до којих може доћи услед примене 

планова и програма.

4. Државе чланице дужне су да, у сврхе наведене у ставу 2, идентификују јавност, укључујући и јавност за коју постоји могућност да 

буде изложена негативном утицају, или која је заинтересована за процес одлучивања под условима предвиђеним овом Директивом, 

што укључује и релевантне невладине организације, као што су оне које се баве унапређењем заштите животне средине, или друге 

заинтересоване организације.

5. Државе чланице дужне су да донесу детаљније прописе у области пружања информација и консултовања органа и јавности.
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члан 7.

Прекограничне консултације

1. Кад једна држава чланица сматра да постоји могућност да реализација неког плана или програма, припремљеног за њену територију, 

може имати знатни утицај на животну средину у некој другој држави чланици, или када држава чланица која може бити изложена оваквим 

значајним утицајима то затражи, држава чланица на чијој је територији припремљен план или програм, дужна је да оваквој другој 

држави чланици, пре њиховог усвајања или укључења у прописану процедуру, достави један примерак нацрта плана или програма, као и 

релевантни извештај о животној средини.

2. Држава чланица којој је, у смислу става 1, достављен примерак нацрта плана или програма, заједно са извештајем о животној средини, 

дужна је да обавести другу државу чланицу да ли жели да спроведе консултације пре усвајања плана или програма или пре њиховог 

укључења у прописану процедуру; у том случају заинтересоване државе чланице дужне су да се ангажују у консултацијама у погледу 

прекограничних утицаја на животну средину до којих може доћи услед примене датог плана или програма, а такође и у погледу мера 

предвиђених у циљу смањења или уклањања таквих утицаја.

Када до таквих консултација дође, заинтересоване државе чланице сложиће се око детаљних аранжмана којима би се осигурало да 

органи који су наведени у члану 6. (3) и јавност наведена у члану 6. (4) у држави чланици која може бити изложена наведеним значајним 

утицајима, буду информисани, као и да им се омогући да доставе своје мишљење у разумном року.

3. Државе чланице, које су, у смислу овог члана, дужне да започну поступак консултација, на почетку консултација ће се сложити о 

разумном временском оквиру у коме ће се консултације одвијати.

члан 8.

Поступак одлучивања

Извештај о стању животне средине, припремљен у смислу члана 5, мишљење изражено у складу са чланом 6, као и резултати евентуалних 

прекограничних консултација у смислу члана 7, морају се узети у обзир приликом припреме плана или програма, и то пре њиховог 

усвајања или укључивања у прописану процедуру.

члан 9.

Обавештавање о одлуци

1. Државе чланице дужне су да обезбеде да, када се план или програм усвоји, органи наведени у члану 6. (3), јавност, као и она држава 

чланица с којом су вршене консултације у смислу члана 7, буду обавештени о следећим елементима, што подразумева и доступност 

података о таквим елементима наведеним субјектима:

(а) план или програм у форми у којој је усвојен;

(б) изјава у којој је садржан кратак опис начина на који су питања животне средине укључена у план или програм, затим опис начина 

на који је припремљен извештај о стању животне средине у смислу члана 5, опис мишљења израженог у складу са чланом 6, као и 

опис резултата консултација обављених у смислу члана 7, што укључује и приказ начина на који се поступило у смислу члана 8. и опис 

разлога одлучујућих за избор датог плана или програма, у светлости других разумних алтернатива које су биле узете у обзир приликом 

разматрања; и

(ц) мере које су усвојене у области мониторинга у складу са чланом 10. 2. Државе чланице дужне су да детаљније регулишу питање 

пружања информација наведених у ставу 1.

члан 10.

Мониторинг

1. Државе чланице дужне су да прате значајне утицаје на животну средину изазване применом планова или програма како би, интер алиа, 

у раној фази дошле до сазнања о неочекиваним негативним утицајима и тако биле у стању да предузму одговарајућу акцију за отклањања 

таквих утицаја.

2. У циљу поступања у смислу става 1, могу се користити, по потреби, постојећи аранжмани о мониторингу, у циљу се избегавања 

дуплирање мониторинга.

члан 11.

Однос према осталим прописима Заједнице

1. Процена утицаја на животну средину која се врши на основу ове Директиве неће утицати на било који услов предвиђен Директивом 

85/337/ЕЕЗ, нити на било који услов прописан у другим прописима Заједнице.
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2. За планове и програме код којих обавеза обављања процене утицаја на животну средину произлази истовремено по основу ове 

Директиве и других прописа Заједнице, државе чланице могу предвидети примену усаглашеног или заједничког поступка који ће 

омогућити поступање по условима утврђеним прописима Заједнице како би се, интер алиа, избегло дуплирање процене.

3. За планове и програме које суфинансира Европска заједница, процена утицаја на животну средину према овој Директиви врши се у 

складу са специфичним одредбама одговарајућих прописа Заједнице.

члан 12.

Информације, извештавање и ревизија

1. Државе чланице и Комисија дужне су да размењују информације о искуствима стеченим приликом примене ове Директиве.

2. Државе чланице дужне су да обезбеде да извештаји о стању животне средине буду довољно квалитетни како би се испунили захтеви 

утврђени овом Директивом и да обавесте Комисију о свакој мери коју су предузеле, а која се односи на квалитет ових извештаја.

3. Комисија је дужна да Европском парламенту и Савету поднесе први извештај о примени и ефектима ове Директиве, пре 21. јула 2006. 

године. Са циљем даљег интегрисања захтева за заштиту животне средине у складу са чланом 6. Уговора, и узимајући у обзир искуства 

стечена у примени ове Директиве у државама чланицама, уз тај извештај, по потреби, достављају се и предлози измена и допуна ове 

Директиве. Комисија ће, при томе, посебно размотрити могућност проширења примене ове Директиве и на друге области/секторе и друге 

врсте планова и програма. Нови извештаји о процени припремаће се у седмогодишњим интервалима.

4. Комисија ће поднети извештај о односу између ове Директиве и Правила (ЕЗ) бр. 1260/1999 и (ЕЗ) бр. 1257/1999, благовремено пре 

истека програмских периода предвиђених Правилима, у циљу обезбеђења кохерентног приступа у примени ове Директиве и Правила 

Заједнице која буду донета касније.

члан 13.

Извршење Директиве

1. Државе чланице дужне су да донесу потребне прописе у циљу спровођења ове Директиве, пре 21. јула 2004. године. О томе су дужне да 

без одлагања обавесте Комисију.

2. Кад државе чланице усвајају поједине мере, те мере морају садржати позивање на одредбе ове Директиве, или такво позивање мора 

бити приложити уз њихово службено објављивање. Државе чланице одређују начин објављивања поменутог позивања на Директиву.

3. Обавеза из члана 4. (1) примењује се на планове и програме чији је први званични припремни акт донет после датума из става 1. 

Планови и програми чији је први званични припремни акт донет пре тог датума и који је усвојен или укључен у прописани поступак у року 

дужем од 24 месеца после тога, морају се подвргнути обавези из члана 4. (1), осим уколико државе чланице одлуче, решавајући од случаја 

до случаја, да ово није изводљиво и уколико о тој својој одлуци обавесте јавност.

4. Државе чланице дужне су да пре 21. јула 2004. године, доставе Комисији, поред обавештења о мерама из става 1, посебне информације 

о врстама планова и програма који би, у складу са чланом 3, требало да буду подвргнути процени утицаја на животну средину у смислу 

ове Директиве. Комисија је дужна да ову информацију учини доступном државама чланицама. Такве информације редовно се обнављају у 

складу са даљим развојем.

члан 14.

Ступање на снагу

Ова Директива ступа на снагу на дан њеног објављивања у Службеном листу Европских заједница.

члан 15.

Адресати

Ова Директива односи се на државе чланице.

Донето у Луксембургу, 27. јуна 2001.

За Европски парламент 

Председник, N. Fontaine

За Савет

Председник, Z. Rosengren
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АНЕКС I

Информације наведене у члану 5. (1)

У наставку су наведене информације које треба доставити на основу члана 5. (1), а уз примену одредаба члана 5. (2) и (3):

(а) кратак преглед садржине, главних циљева плана и програма и односа према другим релевантним плановима и програмима;

(б) релевантни аспекти постојећег стања животне средине и њеног могућег развоја уколико се план или програм не спроведу;

(ц) карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду изложене значајном ризику;

(д) постојећи проблеми у погледу животне средине у вези са планом или програмом, укључујући нарочито оне који се односе на области 

које су посебно значајне за животну средину као што су, на пример, области одређене у складу са Директивом 79/409/ЕЕЗ и Директивом 

92/43/ЕЕЗ;

(е) циљеви заштите животне средине установљени на међународном нивоу, на нивоу Заједнице или државе чланице, који су од значаја за 

дати план или програм и за начин на који су ови циљеви и сви остали аспекти од значаја за животну средину били узети у разматрање у 

процесу припреме;

(ф) могући значајни утицаји на животну средину, укључујући факторе као што су биолошка разноврсност, становништво, здравље 

људи, фауна, флора, земљиште, вода, ваздух, климатски чиниоци, материјални ресурси, културно наслеђе, укључујући архитектонско и 

археолошко наслеђе, пејзаж, и међусобни однос ових фактора;

(г) мере предвиђене у циљу спречавања, смањења или отклањања, у највећој могућој мери, било ког значајног негативног утицаја на 

животну средину до кога доводи спровођење плана или програма;

(х) кратак преглед разлога који су послужили као основица за избор алтернатива које су узете у обзир, као и опис извршења процене, 

укључујући и евентуалне тешкоће до којих је приликом формулисања тражених информација дошло (као што су технички недостаци или 

непостојање know-how);

(и) опис мера предвиђених у области мониторинга, у складу са чланом 10;

(ј) нетехнички резиме информација предвиђених под горе наведеним насловима.

АНЕКС II

Критеријуми за одређивање могућих карактеристика утицаја наведених у члану 3. (5)

1. Карактеристике планова и програма, уз посебно узимање у обзир:

 – степена у коме се планом или програмом успоставља оквир за пројекте и друге активности, било у погледу локације, природе, 

обима и услова функционисања, било у вези са разврставањем ресурса;

 – степен у коме план или програм утиче на друге планове и програме, укључујући и оне у различитим хијерархијским структурама;

 – релевантност плана или програма за интегрисање фактора који се односе на животну средину, и који су посебно у вези са 

унапређивањем одрживог развоја;

 – проблеме у вези са животном средином релевантне за дати план или програм;

 – релевантност плана или програма за поступање према прописима Заједнице који се односе на животну средину (на пример, 

планови и програми везани за управљање одлагањем отпада или за заштиту вода).

2. Карактеристике утицаја и области која може бити изложена, уз посебно узимање у обзир следећих фактора:

 – вероватноћа, трајање, учесталост и понављање утицаја;

 – кумулативна природа утицаја;

 – прекогранична природа утицаја;

 – ризици по људско здравље или по животну средину (на пример, последице несрећних случајева);

 – величина и просторни обим утицаја (географска област и број становника који могу бити изложени негативним утицајима);

 – вредност и повредивих области која може бити изложена ризику услед:

 – посебних природних карактеристика или културног наслеђа;

 – прекорачених стандарда квалитета животне средине или граничних вреднсти;

 – интензивног искоришћавања земљишта;

 – деловања на области или природне пејзаже којима је признат заштићени статус на националном нивоу, нивоу Заједнице или на 

међународном нивоу.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

Указ

о проглашењу Закона о потврђивању протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину уз 

Конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту

Проглашава се Закон о потврђивању Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину уз Конвенцију о процени утицаја на 

животну средину у прекограничном контексту, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Другој седници Првог редовног 

заседања у 2010. години, 5. маја 2010. године.

ПР број 97

У Београду, 17. маја 2010. године

Председник Републике, Борис Тадић, с.р.

Закон
о потврђивању протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину уз 
Конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном контекст

члан 1.

Потврђује се Протокол о стратешкој процени утицаја на животну средину уз Конвенцију о процени утицаја на животну средину у 

прекограничном контексту, сачињен 21. маја 2003. године у Кијеву, Украјина, у оригиналу на енглеском, француском и руском језику.

члан 2.

Текст Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину уз Конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном 

контексту у преводу на српски језик гласи:

ПРОТОКОЛ 

О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРОЦЕНИ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ПРЕКОГРАНИчНОМ КОНТЕКСТУ 

Стране овог Протокола,

Препознајући значај интегрисања питања везаних за животну средину, укључујући здравље, у припрему и усвајање планова, програма и, у 

оној мери у којој је то примерено, политика и закона, 

Обавезујући се да промовишу одрживи развој и стога ослањајући се на закључке Конференције УН о животној средини и развоју (Рио де 

Жанеиро, Бразил, 1992), а нарочито начела 4 и 10 Рио декларације о животној средини и развоју и Агенде 21, као и исхода треће Министарске 

конференције о животној средини и здрављу (Лондон, 1999) и Светског самита о одрживом развоју (Јоханесбург, Јужна Африка, 2002),

Имајући у виду Конвенцију о Процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, Еспоо, Финска, од 25. фебруара 1991. године 

и одлуку ИИ/9 њених Страна донету у Софији 26. и 27. фебруара 2001. године, у којој је одлучено да се припреми законски обавезујући 

протокол о стратешкој процени утицаја на животну средину,

Препознајући да стратешка процена утицаја мора имати важну улогу у припреми и усвајању планова, програма и, у оној мери у којој је то 

примерено, политика и закона, и да ће шира примена начела процене утицаја на животну средину у плановима, програмима, политикама и 

законима даље јачати систематску анализу њихових ефеката по животну средину,

Прихватајући Конвенцију о доступности информација, учешћу јавности у одлучивању и доступности правосуђа у питањима која се тичу 

животне средине из Архуса, Данска, 25. јуна 1998. и узимајући на знање релевантна поглавља Лука (Lucca) декларације, усвојене на првом 

састанку њених страна,

4.3 Закон о потврђивању 
протокола о СПУ уз конвенцију 
о ПУ у прекограничном 
контексту
“Сл. гласник РС - међународни уговори”, бр. 1/2010
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Свесне, стога, значаја обезбеђивања учешћа јавности у стратешкој процени утицаја на животну средину,

Прихватајући  користи по здравље и добробит садашње и будућих генерација које ће уследити ако се потреба да се заштити и побољша 

здравље људи узме у обзир као саставни део стратешке процене утицаја на животну средину, и признајући рад на томе предвођен Светском 

здравственом организацијом,

Водећи рачуна о потреби и важности јачања међународне сарадње у процењивању прекограничних ефеката на животну средину, укључујући 

здравље, предложених пројеката и програма и, у оној мери у којој је то примерено, политика и закона,

Сагласиле су се о следећем:

члан 1.

Циљ

Циљ овог Протокола је да пружи висок ниво заштите животне средине, укључујући здравље, на следећи начин:

а) обезбеђивањем да питања везана за животну средину, укључујући здравље, буду потпуно узета у обзир приликом развоја планова и 

програма;

б) доприносом разматрању питања везаних за животну средину, укључујући здравље, приликом припреме политика и закона;  

в) установљењем јасних, транспарентних и ефикасних процедура за стратешку процену утицаја на животну средину;

г)  обезбеђивањем учешћа јавности у стратешкој процени утицаја на животну средину; и

д) интегрисањем помоћу ових средстава питања везана за животну средину, укључујући здравље, у мере и инструменте донете да 

допринесу одрживом развоју. 

члан 2.

Дефиниције

За потребе овог протокола,

1. “Конвенција” значи Конвенција о Процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту;

2. “Страна” значи, осим уколико је у тексту другачије назначено, Страна уговорница овог протокола;

3. “Страна порекла” означава Страну или Стране овог Протокола под чијом надлежношћу се предвиђа припрема плана или програма;

4. “Погођена страна” означава Страну или Стране овог протокола које ће вероватно бити погођене прекограничним ефектима плана или 

програма на животну средину, укључујући здравље;

5. “Планови и програми” значе планове и програме и све њихове измене које

а) захтевају законске, регулаторне или административне одредбе; и

б) подлежу припреми и/или усвајању од стране државног органа или припремљене од стране државног органа за усвајање, у формалној 

процедури, од стране парламента или владе;

6. “Стратешка процена утицаја на животну средину” значи оцена вероватних утицаја на животну средину, укључујући здравље, која 

се састоји од одређивања обима извештаја о животној средини и његове припреме, спровођење процедуре за учешће јавности и 

консултација и узимања у обзир извештаја о животној средини и резултата учешћа јавности и консултација на план или програм;

7. “Утицај на животну средину, укључујући утицај на здравље” значи сваки утицај на животну средину, укључујући здравље људи, флору, 

фауну, биодиверзитет, земљиште, климу, ваздух, воду, пределе, природне вредности, материјалну имовину, културно наслеђе и међусобни 

утицај ових фактора; 

8. “Јавност” значи једно или више физичких или правних лица и, у складу са националним законима и праксом, њихова удружења, 

организације или групе.

члан 3.

Опште одредбе

1. Свака Страна ће предузимати неопходне законске, регулаторне и друге примерене мере за примену одредаба овог Протокола у јасном, 

транспарентном оквиру.

2. Свака Страна ће настојати да обезбеди да надлежни органи и службеници помажу и упућују представнике јавности везано за питања 

покривена овим Протоколом. 

3. Свака Страна ће обезбедити одговарајуће признавање и подршку удружењима, организацијама или групама које промовишу заштиту 

животне средине, укључујући здравље, у смислу овог Протокола. 

4. Одредбе овог Протокола не утичу на право неке Стране да спроводи или уведе додатне мере у вези са питањима покривеним овим 

Протоколом.

5. Свака Страна промовише циљеве овог Протокола у релевантним међународним процесима доношења одлука а у оквиру релевантних 

међународних организација. 
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6. Свака Страна ће обезбедити да лица која остварују своја права у складу са одредбама овог Протокола не буду кажњена, прогоњена 

или малтретирана на било који начин због свог ангажовања. Ова одредба не утиче на права националних судова да у судским процесима 

доделе накнаду трошкова у разумној мери.

7. У оквиру обима релевантних одредби овог Протокола, јавност може да остварује своја права без дискриминације у односу на 

држављанство, националност или пребивалиште и, код правних лица, без дискриминације у односу на то где је његово регистровано 

седиште или стварни центар његових активности.

члан 4.

Поље применe везано за планове и програме

1. Свака Страна ће обезбедити да се стратешка процена утицаја на животну средину врши за планове и програме поменуте у ставовима 2, 

3. и 4. који ће вероватно имати значајне утицаје на животну средину, укључујући здравље.

2. Стратешка процена утицаја на животну средину се врши за планове и програме који се припремају у пољопривреди, шумарству, 

рибарству, енергетици, индустрији укључујући рударство, транспорту, регионалном развоју, управљању отпадом, управљању водама, 

телекомуникацијама, туризму, урбанистичком или просторном планирању или коришћењу земљишта, и који дефинишу оквир за будуће 

давање сагласности за пројекте поменуте у анексу I или било који други пројекат поменут у анексу II за који се захтева процена утицаја на 

животну средину по националним законима.

3. За планове и програме осим оних који подлежу одредбама из става 2. којим се утврђује оквир за будућу сагласност на пројекте, 

стратешка процена утицаја на животну средину се врши тамо где Страна тако одлучи у складу са чланом 5. став 1.

4. За планове и програме поменуте у ставу 2. који одређују коришћење малих површина на локалном нивоу и за мање измене планова 

и програма поменутих у ставу 2. стратешка процена утицаја на животну средину се врши само онда када Страна тако одлучи у складу са 

чланом 5. став 1.

5. Следећи планови и програми не подлежу одредбама овог Протокола:

а) планови и програми чија је једина сврха да служе националној одбрани или у случајевима опасности по грађане;

б) финансијски или буџетски планови и програми.

члан 5.

Селекција

1. Свака страна ће одредити да ли ће планови и програми поменути у члану 4. ст. 3. и 4. вероватно имати значајне утицаје по 

животну средину, укључујући здравље, било путем испитивања од случаја до случаја или одређивањем типа планова и програма или 

комбиновањем оба приступа. У ове сврхе, свака Страна у свим случајевима узима у обзир критеријуме изложене у  анексу III.

2. Свака страна ће обезбедити да органи надлежни за заштиту животне средине и здравље из члана 9. став 1. буду консултовани када се 

примењују процедуре поменуте у ставу 1. овог члана.

3. У мери у којој је то примерено, свака Страна ће настојати да  заинтересованој јавности пружи прилику да учествује у провери планова и 

програма на основу овог члана.

4. Свака страна правовремено обезбеђује доступност закључака јавности на основу става 1. укључујући и разлоге за незахтевање 

стратешке процене утицаја на животну средину, било јавним објавама или другим примереним средствима, као што су електронски 

медији.

члан 6.

Утврђивање обима

1. Свака страна успоставља механизме за одређивање релевантних информација које мора да обухвата извештај о животној средини у 

складу са чланом 7. став 2.

2. Свака страна ће обезбедити да се органи надлежни за заштиту животне средине и здравље, поменути у члану 9. став 1. консултују када 

се одређују релевантне информације које мора да обухвата извештај о животној средини.

3. У мери у којој је то примерено, свака Страна настоји да заинтересованој јавности пружи прилику да учествује у одређивању 

релевантних информација које мора обухватати извештај о животној средини.

члан 7.

Извештај о животној средини

1. Свака Страна ће обезбедити да се за планове и програме за које треба да се врши стратешка процена утицаја на животну средину 

припреми извештај о животној средини. 
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2. У Извештају о животној средини, у складу са одредбом из члана 6. утврђују се, описују и оцењују вероватни значајни утицаји 

спровођења планова и програма и њихових разумних алтернатива на животну средину, укључујући здравље. Извештај садржи оне 

информације детаљно поменуте у анексу IV које се могу разумно захтевати, узимајући у обзир:

а) постојећа знања и методе процене;

б) садржај и ниво детаља плана или програма и фаза у процесу доношења одлука о њему;

в) интерес јавности; и

г) потребе за информацијама органа који одлучује.

3. Свака страна ће обезбедити да су извештаји о животној средини довољно квалитетни да задовоље захтеве овог Протокола.

члан 8.

Учешће јавности

1. Свака страна ће обезбедити учешће јавности у раној фази и на време, а на ефикасан начин, када су све опције отворене у стратешкој 

процени утицаја на животну средину планова и програма.

2. Свака страна, путем електронских медија или других одговарајућих средстава, ће обезбедити правовремени приступ јавности нацртима 

планова и програма и извештају о животној средини.

3. Свака страна ће обезбедити да заинтересована јавност, укључујући и релевантне невладине организације, буду идентификоване за 

потребе ст. 1. и 4.

4. Свака страна ће обезбедити да јавност поменута у ставу 3. има прилику да изрази своје мишљење о нацрту плана или програма и 

извештају о животној средини у разумном временском року.

5. Свака страна ће обезбедити да су детаљно описани механизми за информисање јавности и консултовање са заинтересованом јавношћу 

одређени и стављени јавности на располагање. За ове потребе, свака Страна узима у обзир у мери у којој је то примерено елементе 

поменуте у анексу V.

члан 9.

Консултације са органима надлежним за животну средину и здравствену заштиту

1. Свака страна одређује органе са којима ће се консултовати а који су, због својих посебних одговорности везаних за животну средину и 

здравље, могуће заинтересовани за утицаје на животну средину, укључујући здравље,  услед спровођења одређеног плана или програма.

2. Нацрт плана или програма и извештај о животној средини се ставља на располагање органима поменутим у ставу 1.

3. Свака страна ће обезбедити да органима поменутим у ставу 1. буде у раној фази и на време а на ефикасан начин пружена прилика да 

дају своје мишљење о нацрту плана или програма и извештају о животној средини.

4. Свака страна утврђује детаљне механизме за информисање и консултовање органа надлежних за животну средину или здравље 

поменутих у ставу 1.

члан 10.

Прекограничне консултације

1. Тамо где Страна порекла сматра да је вероватно да ће спровођење плана или програма имати значајне прекограничне ефекте на 

животну средину, укључујући здравље, и где је вероватно да нека страна за коју је вероватно да ће бити значајно погођена то буде 

захтевала, Страна порекла што је раније могуће пре усвајања плана или програма обавештава погођену Страну.

2. Ово обавештење садржи између осталог:

а) Нацрт плана или програма и извештај о животној средини који обухвата информације о његовим могућим прекограничним 

утицајима на животну средину, укључујући здравље; и

б) Информације везане за процес одлучивања, укључујући и назнаку о разумном временском року за достављање коментара.

3. Погођена страна, у временском року наведеном у обавештењу, ставља до знања Страни порекла да ли жели да започне консултације 

пре усвајања плана или програма и, ако тако назначи, односне стране започињу консултације везане за вероватне прекограничне утицаје 

на животну средину, укључујући здравље, спровођења плана или програма и мере предвиђене за спречавање, смањење или ублажавање 

негативних утицаја.

4. Када дође до наведених консултација, односне стране се договарају о детаљним механизмима да би обезбедиле да заинтересована 

јавност и органи поменути у члану 9. став 1. погођене Стране буду информисани и имају прилику да доставе своје мишљење на нацрт 

плана или програма и извештај о животној средини у разумном временском року.
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члан 11.

Одлука

1. Свака страна обезбеђује да када се усваја план или програм дужна пажња буде посвећена:

а) закључцима извештаја о животној средини;

б) мерама за спречавање, смањивање или ублажавање негативних утицаја утврђених у извештају о животној средини; и

в) коментарима примљеним у складу са чл. 8. до 10.

2. Свака Страна обезбеђује да, када се усваја план или програм, јавност, органи поменути у члану 9. став 1. и Стране које су консултоване 

у складу са чланом 10. буду информисане, и да им се тај план или програм стави на располагање заједно са изјавом у којој се укратко 

образлаже како су питања везана за животну средину, укључујући здравље интегрисана у исти, како су коментари, примљени у складу са 

чл. 8. до 10. узети у обзир и разлози за његово усвајање у светлу разумних алтернатива које су разматране.

члан 12.

Мониторинг

1. Свака Страна прати значајне ефекте на животну средину, укључујући здравље, спровођења планова и програма усвојених у складу 

са чланом 11. да би, између осталог, утврдила, у раној фази, непредвиђене негативне утицаје и да би могла да предузме одговарајуће 

активности ремедијације.

2. Резултат мониторинга се ставља на располагање, у складу са националним законима, органима поменутим у члану 9. став 1. и јавности.

члан 13.

Политике и закони

1. Свака страна настоји да обезбеди да питања везана за животну средину, укључујући здравље буду разматрана и интегрисана у мери у 

којој је то примерено у припрему предлога политика и закона који ће вероватно имати значајне ефекте на животну средину, укључујући 

здравље.

2. У примени става 1. свака Страна разматра одговарајућа начела и елементе овог Протокола.

3. Свака Страна одређује, тамо где је то примерено, практичне механизме за разматрање и интегрисање питања везаних за животну 

средину, укључујући здравље у складу са ставом 1. узимајући у обзир потребу за транспарентношћу у одлучивању.

4. Свака Страна извештава Састанак Страна Конвенције који служи као Састанак Страна Протокола о примени овог члана.

члан 14.

Састанак страна конвенције који служи као састанак страна протокола

1. Састанак Страна Конвенције служи као Састанак Страна овог Протокола. Први Састанак Страна Конвенције који служи као Састанак 

Страна овог Протокола се сазива најкасније после једне године од ступања овог Протокола на снагу, а заједно са састанком Страна 

Конвенције, ако је састанак овог другог планиран током тог периода. Накнадни Састанци Страна Конвенције који служе као Састанак 

Страна овог Протокола се одржавају заједно са састанцима Страна Конвенције, осим уколико се на Састанку Страна Конвенције који 

служи као Састанак Страна овог Протокола другачије не одлучи.

2. Стране Конвенције које нису Стране овог Протокола могу учествовати као посматрачи у раду свих седница Састанка Страна Конвенције 

који служи као Састанак Страна овог Протокола. Када Састанак Страна Конвенције служи као Састанак Страна овог Протокола, одлуке по 

овом Протоколу доносе само Стране овог Протокола.

3. Када Састанак Страна Конвенције служи као Састанак Страна овог Протокола, сваки члан Бироа Састанка Страна који представља 

чланицу Конвенције која није, у том тренутку Страна овог Протокола се замењује другим чланом који се бира од стране и из редова 

Страна овог Протокола.

4. На Састанку Страна Конвенције који служи као Састанак Страна овог Протокола стално се и редовно оцењује спровођење овог 

Протокола и, у ту сврху:

а) преиспитују  се политике и методолошки приступи везани за стратешку процену утицаја на животну средину у циљу даљег 

унапређења процедура предвиђених овим Протоколом;

б) размењују се информације везане за искуства стечена у стратешкој процени утицаја на животну средину и спровођење овог 

Протокола;

в)  траже се, тамо где је то примерено, услуге и сарадња надлежних органа који имају експертизу која се односи на испуњење сврхе 

овог Протокола;

г)  оснивају се она тела која се буду сматрала неопходним за спровођење овог Протокола;
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д) тамо где је то потребно, разматрају се и усвајају предлози за измене овог Протокола; и

ђ)  разматрају се и предузимају све додатне активности, укључујући и активности које се спроводе заједно према овом Протоколу и 

Конвенцији, које могу бити потребне да би се испунила сврха овог Протокола.

5. Пословник Састанка Страна Конвенције се примењује мутатис мутандис по овом Протоколу, осим тамо где се другачије одлучи 

консензусом на Састанку Страна Конвенције који служи као Састанак Страна овог Протокола.

6. На свом првом састанку, Састанак Страна Конвенције који служи као Састанак Страна овог Протокола разматрају се и усвајају 

модалитети примене процедуре за оцењивање усклађености са Конвенцијом на овај Протокол.

7. Свака Страна, у интервалима које одреди Састанак Страна Конвенције који служи као Састанак Страна овог Протокола, извештава 

Састанак Страна Конвенције који служи као Састанак Страна овог Протокола о мерама које је предузела ради спровођења протокола.

члан 15.

Однос према другим међународним споразумом

Релевантне одредбе овог Протокола примењују се уз сва придржана права из УНЕЦЕ Конвенције о процени утицаја на животну средину у 

прекограничном контексту и Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у одлучивању и доступности правосуђа у питањима 

која се тичу животне средине.

члан 16.

Право гласа

1. Осим у случајевима предвиђеним ставом 2. овог члана, свака Страна овог Протокола има један глас.

2. Организације за регионалну економску интеграцију, у питањима у оквиру њихових надлежности, остварују своје право гласа са бројем 

гласова једнаким броју њихових земаља чланица које су Стране овог Протокола. Поменуте организације не остварују своје право гласа ако 

њихове земље чланице остварују своја, и обратно.

члан 17.

Секретаријат

Секретаријат који је основан према члану 13. Конвенције служи као секретаријат овог Протокола а члан 13. ст. (а) до (в) Конвенције о 

функцијама Секретаријата примењују се мутатис мутандис на овај Протокол.

члан 18.

Анекси

Анекси овог Протокола чине његов саставни део.

члан 19.

Амандмани на протокол

1. Свака Страна може предложити амандмане на овај Протокол.

2. У зависности од става 3. процедура предлагања, усвајања и ступања на снагу амандмана на Конвенцију прописана у ст. 2. до 5. члана 14. 

Конвенције, примењују се, мутатис мутандис, на амандмане на овај Протокол.

3. За потребе овог протокола, три четвртине Страна које да би амандман ступио на снагу морају да га ратификују, одобре или прихвате, 

израчунавају се на основу броја Страна у време усвајања амандмана.

члан 20.

Решавање спорова

Одредбе о решавању спорова из члана 15. Конвенције примењују се мутатис мутандис на овај Протокол.

члан 21.

Потписивање

Овај протокол биће отворен за потписивање у Кијеву (Украјина) од 21. до 23. маја 2003. године, а након тога у Седишту Уједињених Нација у 

Њујорку до 31. децембра 2003. године, од стране држава чланица Економске комисије за Европу, као и државама које имају консултативни 

статус у Економској Комисији за Европу на основу ставова 8 и 11 Резолуције Економског и социјалног савета 36 (ИВ) од 28. марта 1947., а од 

стране организација за регионалну економску сарадњу које су основале суверене државе чланице Економске комисије за Европу на које 

су њихове чланице пренеле надлежност за питања регулисана овим Протоколом, укључујући надлежност за склапање споразума по овим 

питањима.
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члан 22.

Депозитар

Генерални секретар Уједињених Нација врши функцију Депозитара овог Протокола.

члан 23.

Ратификација, прихватање, одобравање и приступање

1. Овај протокол подлеже ратификацији, прихватању или одобрењу Држава потписница и организација за регионалну економску 

интеграцију поменутих у члану 21.

2. Овај Протокол отворен је за приступање од 1. јануара 2004. године државама и организацијама за регионалну економску интеграцију 

поменутим у члану 21.

3. Свака друга Држава, која није поменута у ставу 2. овог члана, а која је чланица Уједињених Нација може приступити овом Протоколу по 

одобрењу Састанка Страна Конвенције који служи као Састанак Страна овог Протокола.

4. Свака организација за регионалну економску интеграцију поменута у члану 21 која постане Страна овог Протокола а да ниједна 

од њених држава чланица није Страна обавезана је свим обавезама из овог Протокола. Ако је једна или више држава чланица такве 

организације Страна овог Протокола, та организација и њене државе чланице одлучују о својим појединачним одговорностима за 

извршавање обавеза из овог Протокола. У тим случајевима, организација и њене државе чланице немају право да истовремено остварују 

своја права из овог Протокола.

5. У својим инструментима ратификације, прихватања, одобравања или приступања, организације за регионалну економску интеграцију 

назначити домен њихове надлежности у погледу питања регулисаних овим Протоколом. Те организације такође обавештавају Депозитара 

о свим релевантним изменама домена њихове надлежности.

члан 24.

Ступање на снагу

1. Овај Протокол ступа на снагу деведесетог дана након датума депоновања шеснаестог инструмента ратификације, прихватања, 

одобравања или приступања.

2. За потребе става 1. овог члана, сваки инструмент који депонује организација за регионалну економску интеграцију поменута у члану 21, 

не сматра се додатном у односу на оне које су депоновале Државе чланице те организације.

3. За сваку Државу или организацију за регионалну економску интеграцију поменуту у члану 21. која ратификује, прихвати или одобри 

овај Протокол или му приступи након депоновања шеснаестог инструмента ратификације, прихватања, одобравања или приступања,  

Протокол ступа на снагу деведесетог дана након датума депоновања од стране те Државе или организације инструмента ратификације, 

прихватања, одобравања или приступања.

4. Овај Протокол важи за планове, програме, политике и законе за које први формални припремни акт следи након датума када овај 

Протокол ступа на снагу. У случају када је страна под чијом јурисдикцијом се предвиђа припрема планова, програма, политика или закона 

она за коју важи став 3, овај Протокол важи за планове, програме, политике и законе за које први формални припремни акт следи након 

датума када овај Протокол ступа на снагу за ту Страну.

члан 25.

Повлачење

У било ком тренутку после четири године од датума када је овај Протокол ступио на снагу за одређену Страну, та Страна се може повући из 

Протокола давањем писменог обавештења Депозитару. Свако такво повлачење ступа на снагу деведесетог дана након дана када га прими 

Депозитар. Свако такво повлачење не утиче на примену чланова 5 до 9, 11. и 13. везано за стратешку процену утицаја на животну средину из 

овог Протокола која је већ започета, или за примену члана 10. везано за обавештење или захтев који је већ упућен, пре него што поменуто 

повлачење ступи на снагу.

члан 26.

Аутентични текстови

Оригинал овог протокола, чији су енглески, француски и руски текстови подједнако аутентични, депонује се код Генералног секретара 

Уједињених нација.

ПОТВРЂУЈУЋИ ОВО, доле потписани, за то прописно овлашћени, потписују овај протокол.

САчИЊЕНО у Кијеву (Украјина), дана двадесет првог маја, две хиљаде треће.
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Анекс I

СПИСАК ПРОЈЕКАТА ПОМЕНУТИХ У чЛАНУ 4, СТАВ 2.

1. Рафинерије сирове нафте (изузимајући предузећа која производе само мазива из сирове нафте) и постројења за гасификацију и 

ликвефикацију од 500 и више тона угљеног или битуменског шкриљца дневно.

2. Термоелектране и друга постројења на сагоревање са испустом топлоте од 300 и више мегавата и нуклеарне електране и други 

нуклеарни реактори (осим постројења за истраживање за производњу и конверзију фисионабилних и фертилних материјала, чија 

максимална снага не прелази 1 киловат континуалног термалног учинка).

3. Постројења пројектована искључиво за производњу или обогаћење нуклеарних горива, за поновну прераду озрачених нуклеарних 

горива и складиштење, одлагање или прераду радиоактивног отпада.

4. Велика постројења за почетно топљење сировог гвожђа и челика за производњу обојених метала.

5. Постројења за екстракцију азбеста и за прераду и претварање азбеста и производа који садрже азбест: за азбестно-цементне производе 

са годишњом производњом од више од 20.000 тона готових производа; за брусне материјале, са годишњом производњом од више од 50 

тона готових производа; и за друге употребе азбеста од више од 200 тона годишње.

6. Интегрисана хемијска постројења.

7. Изградња путева за моторна возила, ауто-путева1 и пруга за дуголинијски железнички саобраћај и аеродрома2 са дужином основне 

писте од 2.100 и више метара.

8. Нафтоводи и гасоводи великог пречника.

9. Трговачке луке и унутрашњи пловни путеви и луке за унутрашњи пловни саобраћај које дозвољавају пролаз пловилима од преко 1.350 

тона.

10. Постројења за одлагање отпада за спаљивање, хемијско третирање или депоније токсичног и опасног отпада.

11. Велике бране и акумулације.

12. Активности за извлачење подземних вода у случајевима где годишња запремина воде која се извуче износи 10 или више милиона 

кубних метара.

13. Производња пулпе и папира од 200 и више тона ваздушно сушеног материјала дневно.

14. Велики рударски захвати, директна екстракција и прерада руда метала или угља.

15. Производња угљоводоника ван обале.

16. Велики објекти за складиштење петролеја, петрохемијских и хемијских производа.

17. Сечење шума на великим површинама.

_____________

*/ За потребе овог Протокола, “пут за моторна возила” значи пут посебно пројектован и изграђен за саобраћај моторних возила, који не 

служи за парцеле које се са њим граниче и који:

а) има, осим на посебним тачкама или привремено, одвојене траке за два смера, које једну од друге одваја део који није намењен 

саобраћају, или изузетно другим средствима;

б) не укршта се на истом нивоу са било којим путем, железничком или трамвајском пругом или пешачком стазом; и

в) посебно је обележен као пут за моторна возила.

“Аутопут” значи пут резервисан за саобраћај моторних возила доступан само преко укључења и контролисаних раскрсница и на коме је 

заустављање и паркирање на текућим тракама посебно забрањено.

**/ За потребе овог Протокола, “аеродром” значи аеродром који је у складу са дефиницијом из чикашке конвенције из 1944. којом је 

успостављена Међународна организација за цивилно ваздухопловство (Анекс 14).

Анекс II

ДРУГИ ПРОЈЕКТИ ПОМЕНУТИ У чЛАНУ 4, СТАВ 2

1. Пројекти за реструктурирање руралних поседа.

2. Пројекти за коришћење необрађеног земљишта или полуприродних области за интензивну пољопривреду.



121

3. Водопривредни пројекти за пољопривреду, укључујући пројекте наводњавања и одводњавања.

4. Објекти за интензивно узгајање стоке (укључујући и живину).

5. Иницијално пошумљавање и сечење шума за потребе конверзије у други вид коришћења земљишта.

6. Интензивни узгој рибе.

7. Нуклеарне електране и други нуклеарни реактори3 укључујући и расклапање или окончање рада такве електране или реактора (осим 

истраживачких постројења намењених производњи и претварању фисионабилних и фертилних материјала чија максимална снага не 

прелази 1 киловат континуалног термалног учинка), тамо где нису обухваћене анексом I.

8. Изградња ваздушних електричних водова са напоном од 220 и више киловата и дужином од 15 и више километара и други пројекти за 

пренос електричне енергије ваздушним водовима.

9. Индустријска постројења за производњу струје, паре и вруће воде.

10. Индустријски објекти за пренос гаса, паре и вруће воде.

11. Површинско складиштење фосилних горива и природног гаса.

12. Подземно складиштење запаљивих гасова.

13. Индустријско брикетирање угља и лигнита.

14. Постројења за производњу хидроелектричне енергије.

15. Постројења за коришћење снаге ветра за производњу енергије (ветрењаче).

16. Постројења, тамо где нису обухваћена анексом I, пројектована:

- за производњу или обогаћење нуклеарног горива;

- за обраду озраченог нуклеарног горива;

- за коначно одлагање озраченог нуклеарног горива;

- искључиво за коначно одлагање радиоактивног отпада;

- искључиво за складиштење (планирано да буде више од 10 година) озрачених нуклеарних горива на месту различитом од места 

производње; или

- за прераду и складиштење радиоактивног отпада.

17. Каменоломи, отворени копови и екстракција тресета, тамо где нису обухваћени анексом I.

18. Подземни рудници, тамо где нису обухваћени анексом I.

19. Екстракција минерала багеровањем са морског и речног дна.

20. Дубоке бушотине (нарочито геотермалне бушотине, бушотине за складиштење нуклеарног отпада, бушење у сврхе водоснабдевања) са 

изузетком бушења у сврхе испитивања стабилности тла.

21. Површинска индустријска постројења за екстракцију угља, петролеја, природног гаса и руда, као и битуминозних шкриљаца.

22. Интегрисани радови за почетно топљење ливеног гвожђа и челика, тамо где није обухваћено анексом I.

23. Постројења за производњу сировог гвожђа или челика (примарна или секундарна фузија) укључујући континуирано ливење.

24. Постројења за прераду црних метала (топло ваљање, ковнице са чекићима, наношење заштитних слојева легура).

25. Ливнице за црне метале.

26. Постројења за производњу сирових обојених метала из руде, концентрата или секундарних сировина, металуршким, хемијским и 

електролитичким процесима, тамо где није обухваћено анексом I;

27. Постројења за топљење, укључујући легирање, обојених метала, искључујући племените метале, укључујући поново добијене 

производе (рафинирање, ливење, итд.) тамо где није обухваћено анексом I.

28. Постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или хемијских процеса.

29. Производња и склапање моторних возила и производња мотора за моторна возила.

30. Бродоградилишта.

31. Постројења за изградњу и оправку летелица.

32. Производња опреме за железнице.

33. Калупно ковање.
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34. Постројења за пржење и синтеровање руда метала.

35. Пећи за кокс (сува дестилација угља).

36. Постројења за производњу цемента.

37. Постројења за производњу стакла укључујући стаклена влакна.

38. Постројења за топљење минералних материја укључујући производњу минералних влакана.

39. Производња керамичких производа печењем, нарочито црепова, цигли, шамотних цигала, плочица, полупорцеланских и порцеланских 

производа.

40. Постројења за производњу хемикалија или обраду полупроизвода, тамо где нису обухваћена анексом I.

41. Производња пестицида и фармацеутских производа, боја и лакова, еластомера и пероксида.

42. Постројења за складиштење петролеја, петрохемијских или хемијских производа, тамо где нису обухваћена анексом I.

43. Производња биљних и животињских уља и масти.

44. Паковање и конзервирање производа биљног и животињског порекла.

45. Производња млечних производа.

46. Производња пива и слада.

47. Производња кондиторских производа и сирупа.

48. Постројења за клање стоке.

49. Постројења за производњу индустријског скроба.

50. Фабрике за производњу рибљег брашна и рибљег уља.

51. Фабрике шећера.

52. Индустријска постројења за производњу пулпе, папира и картона, тамо где нису обухваћена анексом I.

53. Фабрике за претходну обраду или бојење влакана или текстила.

54. Фабрике за штављење коже.

55. Постројења за прераду и производњу целулозе.

56. Производња и обрада производа на бази еластомера.

57. Постројења за производњу вештачких минералних влакана.

58. Постројења за повраћај и уништавање експлозивних материја.

59. Постројења за производњу азбеста и азбестних производа, тамо где нису обухваћена анексом I.

60. Стоваришта отпадног материјала.

61. Инсталације за тестирање мотора, турбина или реактора.

62. Сталне тркачке или тест стазе за моторна возила.

63. Цевоводи за транспорт гаса или нафте, тамо где нису обухваћени анексом I.

64. Цевоводи за транспорт хемикалија са пречником већим од 800 мм и дужином преко 40 км.

65. Изградња железничких пруга или објекти за претовар код мултимодалног транспорта, или терминали за мултимодални транспорт, 

тамо где нису обухваћени анексом I.

66. Изградња трамвајских пруга, издигнутих или подземних железница, висеће или сличне посебног типа које се користе искључиво или у 

највећој мери за транспорт путника.

67. Изградња путева, укључујући и померање и/или проширење постојећих путева, тамо где није обухваћено анексом I.

68. Изградња лука и лучких постројења, укључујући и рибарске луке, тамо где није обухваћено анексом I.

69. Изградња унутрашњих пловних путева и лука за унутрашњи водни саобраћај, тамо где није обухваћено анексом I.

70. Трговачке луке, докови за утовар и истовар повезани са копненим и спољним лукама, тамо где није обухваћено анексом I.
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71. Радови на каналима и они везани за спречавање поплава.

72. Изградња аеродрома2 и писта, тамо где није обухваћено анексом I.

73. Постројења за одлагање отпада (укључујући депоније) тамо где нису обухваћена анексом I.

74. Постројења за спаљивање и хемијски третман безопасног отпада.

75. Складиштење старог гвожђа, укључујући и возила.

76. Локације где се таложи муљ.

77. Прикупљање подземних вода или вештачки системи за обнављање подземних вода, тамо где нису обухваћени анексом I.

78. Радови на трансферу вода између речних басена.

79. Постројења за прераду отпадних вода.

80. Бране и друга постројења намењена задржавању или дугорочном или трајном складиштењу воде, тамо где нису обухваћена анексом I.

81. Објекти на обали за борбу против ерозије и радови на мору који могу изменити обалу путем изградње, на пример, насипа, молова, 

лукобрана и других радова за одбрану од мора, искључујући одржавање и реконструкцију таквих објеката.

82. Постројења дугих аквадукта.

83. Ски-стазе, ски-лифтови и жичаре и повезани објекти.

84. Марине.

85. Туристичка насеља и хотелски комплекси ван градских подручја и повезани објекти.

86. Трајни кампови (укључујући камп кућице).

87. Тематски паркови.

88. Пројекти изградње индустријских поседа.

89. Пројекти за урбанистичку изградњу, укључујући изградњу шопинг-центара и паркинга.

90. Исушење тла под морем.

_____________

***/ За потребе овог протокола нуклеарне електране и други нуклеарни реактори престају да буду таква постројења када се сво нуклеарно 

гориво и други контаминирани елементи трајно изместе са локације постројења.

Анекс III

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВЕРОВАТНИХ ЗНАчАЈНИХ ЕФЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, 
УКЉУчУЈУЋИ ЗДРАВЉЕ, ПОМЕНУТИ У чЛАНУ 5, СТАВ 1

1. Релевантност плана или програма за интегрисање питања везаних за животну средину, укључујући здравље, нарочито у смислу 

промовисања одрживог развоја. 

2. Степен у коме план или програм успоставља оквир за пројекте и друге активности, било по питању локације, карактера, величине и 

услова рада или кроз доделу средстава.

3. Степен у коме план или програм утиче на друге планове и програме укључујући и оне у хијерархији.

4. Проблеми везани за животну средину, укључујући здравље, релевантни за план и програм.

5. Карактер ефеката на животну средину, укључујући здравље, као што су вероватноћа, трајање, учесталост, реверзибилност, опсег или 

простирање (као што су географска област или величина популације која ће вероватно бити погођена).

6. Ризици по животну средину, укључујући здравље.

7. Прекогранични карактер ефеката.

8. Степен у коме ће тим планом и програмом бити погођена вредна или рањива подручја, укључујући пределе са признатим националним 

или међународним статусом заштићене области.
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Анекс IV

ИНФОРМАЦИЈЕ ПОМЕНУТЕ У чЛАНУ 7, СТАВ 2.

1. Садржај и главни циљеви плана или програма и његова веза са другим плановима и програмима.

2. Релевантни аспекти актуелног стања животне средине, укључујући здравље, и вероватна његова еволуција уколико се план не спроведе.

3. Карактеристике животне средине, укључујући здравље, у областима које ће вероватно бити значајно погођене.

4. Проблеми животне средине, укључујући здравље, који су релевантни за тај план и програм.

5. Циљеви везани за животну средину, укључујући здравље, утврђени на међународном, националном и другим нивоима који су 

релевантни за тај план и програм, и начини на који су ови циљеви и друга питања везана за животну средину, укључујући здравље узети у 

обзир током његове припреме.

6. Вероватни значајни ефекти на животну средину, укључујући здравље, како је дефинисано у члану 2, став 7.

7. Мере за спречавање, смањивање и ублажавање било каквих негативних ефеката на животну средину, укључујући здравље, који могу 

проистећи из спровођења плана или програма.

8. Кратак опис разлога за одабир алтернатива које су обрађене и опис како је спроведена процена укључујући тешкоће са којима се 

сусрело у обезбеђивању информација које морају бити обухваћене као што су техничке мањкавости или недостатак знања.

9. Мере предвиђене за праћење ефеката на животну средину, укључујући здравље, спровођења тог плана или програма.

10. Вероватни значајни прекогранични ефекти на животну средину, укључујући здравље.

11. Нетехнички резиме датих информација.

Анекс V

ИНФОРМЦИЈЕ ПОМЕНУТЕ У чЛАНУ 8, СТАВ 5.

1. Предложени план или програм и његов карактер.

2. Орган одговоран за његово усвајање.

3. Предвиђена процедура, укључујући:

а)   започињане процедуре;

б)   прилике где јавност може да учествује;

в)   време и место било какве предвиђене јавне расправе;

г)  орган од кога се могу добити релевантне информације и где су релевантне информације депоноване да би их јавност испитала;

д) орган коме могу да се доставе коментари и питања и временски рокови за предавање коментара или сугестија; и

ђ)  које информације везане за животну средину, укључујући здравље, релевантне за предложени план или програм су доступне.

4. Да ли је вероватно да план или програм подлеже процедури прекограничне процене.
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1. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон и 

43/11-УС)

2. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14-исправка) 

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

4. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10)

5. Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и 

методама њиховог испитивања („Службени гласник РС“, бр. 23/94) 

6. Правилник о компензацијским мерама у заштићеним подручјима („Службени гласник РС“, бр. 20/10)

7. Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Службени гласник РС”, бр. 37/11)

8. Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода („Службени гласник РС“, бр. 

47/83 и 13/84) 

9. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99) 

10. Уредба о еколошкој мрежи (“Службени гласник РС”, бр. 102/10)

11. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10 и 75/10)  

12. Директива 2001/42/ЕЗ Европског парламента и Савета од 27. јуна 2001. о процени утицаја одређених планова 

и програма на животну средину (European Parliament and the Council (2001): Directive 2001/42/EC on the 

assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment)

13. Еuropean Commission (2001): Commission’s Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the 

assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment 

14. Еuropean Commission (2009): Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the application and effectiveness of the 

Directive on Strategic Environmental Assessment (Directive 2001/42/EC)  
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процене утицаја на животну средину у урбанистичком планирању, УУС, Летња школа урбанизма ‚“Нови и 

актуелни закони о уређењу простора и њихово спровођење, приоритетни инвестициони програми и објекти, 
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