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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 

Стратешка процена утицаја на животну средину је средство којим се обезбеђује провера докумената 
којима се усмерава и планира развој (планова, програма, стратегија итд) са аспекта заштите животне 
средине. За разлику од некадашње праксе у којој је заштита животне средине углавном секторски 
третирана, стратешка процена као комплексан и целовит поступак треба да обезбеди обавезно 
сагледавање развојних докумената са аспекта заштите и да предложи решења и мере којима ће 
заштита животне средине бити остварена на оптималан и рационалан начин.  

На међународном нивоу је Протокол Економске комисије Уједињених нација за Европу о 
стратешкој процени утицаја на животну средину1 усвојен 2003. године, док је област стратешке 
процене у Европској Унији регулисана Директивом о процени утицаја одређених планова и програма 
на животну средину2 – стратешком директивом, из 2001. године. Обавеза израде стратешке процене 
утицаја секторских развојних планова и програма на животну средину уведена је у Србији ступањем 
на снагу Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину крајем 2004. године3 (у даљем 
тексту: Закон). Закон у великој мери представља транспоновану ЕУ Директиву о утицају одређених 
планова и програма на животну средину, при чему се тежило да се пропишу општи захтеви и основне 
фазе процеса стратешке процене утицаја на животну средину и обезбеди минимум квалитетног 
поступка који се примењује у Европи. Упутство за спровођење Закона4 је донето 2007. године, као 
помоћ надлежним органима при одлучивању о изради стратешке процене и оцењивању квалитета 
извештаја о стратешкој процени у поступку давања сагласности на извештај о стратешкој процени. 
Новим Законом о планирању и изградњи прописано је да је стратешка процена саставни део 
Просторног плана Републике Србије (члан 15.). 

Члан 5. Закона прописује израду стартешке процене за различите врсте секторских развојних 
докумената, укључујући документе у области просторног планирања. Одлуку о изради стратешке 
процене доноси орган надлежан за израду секторског развојног документа (плана или програма), по 
прибављеном мишљењу органа надлежног за заштиту животне средине и других заинтересованих 
органа и организација, како је прописано чланом 9. Закона. Ова одлука је саставни део одлуке о 
изради развојног документа и објављује се у одговарајућем службеном гласилу, односно „Службеном 
гласнику Републике Србије”. Законом је прописан садржај сваког сегмента стратешке процене, док је 
садржај извештаја о стратешкој процени прописан чланом 12. Закона. 

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

(1) Доношење одлуке о изради стратешке процене 
(2) Израду извештаја о стратешкој процени 
(3) Одлучивање о давању сагласности на извештај о стратешкој процени, уз учешће заинтересованих 
органа и организација и јавности. 

Влада Републике Србије је донела Одлуку о изради Просторног плана Републике Србије 30.новембра 
2009. године (05 број 350-7750/2009). Саставни део Одлуке је Одлука о изради стратешке процене 
утицаја Просторног плана Републике Србије на животну средину („Службени гласник РС”, број 
94/09). Одлуку о изради стратешке процене је, у складу са одредбама члана 9. Закона, у својству 
одговорног носиоца за израду Просторног плана Републике Србије донела Републичка агенција за 
просторно планирање. 

                                                   
1 Protocol on Strategic Environmental Assessment, UNECE 
2 Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council on the Assessment of the Effects of Certain Plans and 
Programmes on the Environment 
3 „Службени гласник РС”, број 135/04 
4 Упутство за спровођење Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Министарство науке и заштите 
животне средине Србије 
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Израда стратешке процене утицаја Просторног плана Републике Србије на животну средину (у даљем 
тексту: Стратешка процена), као секторског документа којим се усмерава просторни развој за период 
до 2021. године значајна је јер обезбеђује процењивање утицаја на животну средину стратешких 
развојних докумената на највишим хијерархијским нивоима одлучивања и проверава планска решења 
са аспекта заштите животне средине. 

Основно обележје стања животне средине у Републици Србији је значајан ниво угрожавања животне 
средине у појединим подручјима, са негативним тенденцијама у управљању природним ресурсима, 
управљању отпадом и неодговарајућим квалитетом живота, због чега је неопходно озбиљно 
преиспитивање стратешких опредељења будућег просторног развоја, односно сложен приступ и 
адекватно сагледавање економских, социјалних и фактора заштите животне средине, ради стварања 
услова за квалитетан живот око 10 милиона становника, посебно у погледу здравља и обезбеђења 
квалитетне животне средине у целини. У складу са законском регулативом извршено је 
класификовање карактеристика Просторног плана Републике Србије (у даљем тексту: Просторни 
план) према критеријумима прописаним Законом и Упутством, приказано у табели 1.  

Табела 1. Карактеристике Просторног плана са аспекта заштите животне средине 

Критеријум Mогућност 
појаве/значај Објашњење 

Значај Просторног плана за 
заштиту животне средине и 
одрживи развој 

Да/значајно 

Просторни план је један од највиших докумената 
у хијерархији просторног планирања којим се 
стратешки дефинишу дугорочне основе 
просторног развоја и као такав има изузетан 
значај за заштиту животне средине и одрживи 
развој. 

Проблеми заштите животне 
средине у Просторном плану и 
могући утицаји на елементе 
животне средине 

Да/значајно 

Због постојећег загађивања ваздуха, вода и 
земљишта и угрожавања здравља, Простони 
план има потенцијалан утицај на равномернији 
развој, док предвиђени развој има утицај на 
животну средину.  

Степен утицаја Просторног 
плана на друге планове и 
програме  

Да/значајно 

У хијерархији планских докумената Просторни 
план је један од највиших у хијерархији планова, 
тако да стратешка опредељења имају значајан 
утицај приликом спровођења и даље разраде 
израдом планске, техничке, програмске и 
пројектне документације. 

Успостављање оквира за 
реализацију пројеката у 
погледу локације, природе, 
обима и услова 
функционисања или у вези са 
алокацијом ресурса 

Да/значајно 
Просторни план је оквир за реализацију 
планских решења, пројеката, урбанистичких 
планова, општинских планова и програма и 
инвестиционих одлука. 

Према члану 4. Закона основна начела стратешке процене су:  
1) Начело одрживог развоја – одрживи развој је 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 планове и 
програме.  
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, 
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обезбеди рационално коришћење природних ресурса и сведе на минимум ризик по здравље људи, 
животну средину и материјална добра.  
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 и 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.  

У складу са чланом 12. Закона, Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну 
средину је састављен од следећих поглавља:  
1. Полазне основе 
2. Циљеви и индикатори 
3. Процена утицаја на животну средину 
4. Смернице за ниже хијерархијске нивое 
5. Програм праћења стања животне средине 
6. Приказ коришћене методологије и тешкоћа у изради 
7. Начин одлучивања 
8. Закључци – нетехнички резиме. 
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2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
 

Члан 13. Закона  
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. 

 
У складу са законским захтевима, у овом поглављу дат је приказ Просторног плана Републике 
Србије, циљеви заштите животне средине из релевантних секторских докумената, основна обележја 
животне средине у Републици Србији, варијантна решења и консултације.  

Изузетак у односу на члан 13. Закона чини преглед постојећег стања и квалитета животне средине 
које је, због комплексног сагледавања и значаја, приказано у посебом поглављу Извештаја о 
стратешкој процени утицаја на животну средину.  

2.1. Приказ Просторног плана 

У овом поглављу је дат приказ Просторног плана Републике Србије, са основним циљевима, 
концепцијом просторног развоја и планским решењима везаним за развој појединих сектора. 

Дугорочна визија Србије према Просторном плану је територијално утврђена и регионално 
уравнотежена, одрживог економског раста и конкурентна, социјално кохерентна и стабилна, 
инфраструктурно опремљена и саобраћајно приступачна, очуваног и заштићеног природног и 
културног наслеђа, квалитетне животне средине, и функционално интегрисана у окружење. 

Основни принципи просторног развоја Србије су: 
 одрживост, као основни принцип који мора бити примењен код свих активности у простору Србије; 
 територијална кохезија, као резултат уравнотеженог социо-економског регионалног развоја; 
 јачање конкурентности, што подразумева даљи развој метрополитенских подручја и истовремено 
јачање и функционално профилисање слабо развијених региона, посебно руралних и индустријских; 
 активна имплементација политике просторног развоја и учешће јавности; 
 полицентрични територијални развој, са наглашеном улогом градова и функционалних урбаних 
подручја, као и јачањем веза на релацији село-град; 
 функционална специјализација, поштујући компаративне предности у погледу развојних 
потенцијала регионалних целина; 
 формирање и јачање мрежа градова и насеља (кластери) које могу да обезбеде развој 
комплементарних функција; 
 унапређење приступачности информацијама и знању преко телекомуникационих мрежа развијених 
да покривају читаве регионе/државу; 
 унапређење саобраћајне доступности као доминантан фактор искоришћења територијалних 
потенцијала и уравнотеженог развоја; 
 развој културног идентитета и територијалне препознатљивости; 
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 перманентна едукација грађана и администрације; 
 субсидијарност представља могућност решавања одређеног проблема на више нивоа одлучивања, 
односно на оном нивоу одлучивања који ће обезбедити највећу ефикасност; 
 стриктно поштовање заштите јавног интереса, јавних добара и јавног простора; 
 унапређење и заштита природног и културног наслеђа као развојног ресурса; 
 смањење штетног утицаја на животну средину; 
 јавно-приватно партнерство; 
 већа транспарентност код одлучивања о просторном развоју; 
 трансгранично, интеррегионално и трансдржавно функционално повезивање регионалних и 
локалних јединица. 

Основни циљеви просторног развоја су: 
1. Уравнотежен регионални развој – територијална кохезија, уз равномерну опремљеност и 
доступност саобраћајне и других техничких инфраструктура, јавних служби и информација 
2. Регионална конкурентност и приступачност, која подразумева развој урбаних центара, већи 
привредни раст и стандард становништва и квалитетнији и ефинаснији просторни развој јединица 
локалне самоуправе и регионалних целина 
3. Просторно-функционална интегрисаност у окружење, уз функционално повезивање јединица 
локалне самоуправе и регионалних целина са регионима у окружењу; 
4. Одржива животна средина, са рационалним коришћењем природних ресурса; повећање 
енергетске ефикасности, коришћење обновљивих енергетских извора и увођење чистих технологија; 
решавање проблема отпада; смањење негативних утицаја у урбаном и руралном окружењу и 
пошумљавање и уређење предела 
5. Заштитаи и уређење природног и културног наслеђа и природних ресурса, уз даљи развој мрежа 
вредних/заштићених природних целина и културних предела, посебно еколошки и културно 
осетљивих подручја и заштиту, уређење и коришћење природног и културног наслеђа према 
европским стандардима.  

Следећа планска решења су припремљена по областима развоја: 

1. Заштита природе и природних ресурса 

У области заштите и коришћења пољопривредног земљишта, предвиђен је: одрживи развој 
пољопривреде, ради боље понуде пољопривредно-прехрамбених производа по приступачним ценама уз 
виши животни стандард пољопривредног становништва и оптимално коришћење фактора 
производње; већа конкурентност пољопривредне производње, уз улагања у обуку људских ресурса, 
унапређење производње и прераде пољопривредних производа, изградњу инфраструктуре, 
укрупњавање и модернизацију газдинстава и коришћење локално специфичних погодности за 
производњу органске и друге хране посебних одлика квалитета; побољшање стања животне средине 
и природних предела, применом регионално диференцираних мера подршке газдинствима у 
плaнинским, подручјима заштићених природних добара, уз плаћање за пoшумљaвaњe 
пoљoприврeднoг зeмљиштa, кoмбинoвaнo кoришћeњe пoшумљeнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa; 
унапређивање економских и социјалних услова живљења на селу, подршком развоју 
непољопривредних делатности и повећању запослености сеоског становништва, развоју сеоског 
туризма, развоју базичних услуга за сеоску привреду и становништво, обнови и развоју сеоске 
архитектуре, очувању културно-историјског наслеђа, пејзажних и других вредности руралних 
подручја; промовисање мултифункционалне пољопривреде, која је поред економског значаја, важна за 
очување пољопривредног земљишта и других природних ресурса, руралних предела, биодиверзитета, 
културно-историјског наслеђа и других нетржишних добара; покретање процеса партиципативног 
територијалног развоја, промовисањем таквог начина управљања којим се успоставља дијалог и 
партнерство локалних акционих група, невладиног сектора и грађанске иницијативе при утврђивању 
прoграма развojа лoкалних заjeдница. 

У области заштите и коришћења шума и шумског земљишта, предвиђено је: утврђивање зона са 
диференцираним режимима заштите и одрживог коришћења у односу на полифункционални систем 
планирања, одрживи развој еколошки прихватљивих делатности и активности, у односу на 
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полифункционални значај шума, развој и умрежавање одговарајућих инфраструктурних система и 
остале инфраструктуре, ради побољшања саобраћајне доступности и повезаности са окружењем, 
функционалне везе и интеграција шумске привреде са осталим делатностима које се одвијају у 
шумским подручјима и у том смислу континуирани развој, очување и заштита шума и шумског 
земљишта и коришћење шума као обновљивих извора енергије (мултифункционално коришћење 
шума и шумског земљишта), унапређење управљања развојем, заштитом и уређењем шума у 
шумским подручјима. 

У области вода и водног земљишта, предвиђено је: третирање територије Србије као јединственог 
водопривредног простора, обезбеђење интегралних вишенаменских система ради заштите, уређења и 
коришћења вода (регионални системи за обезбеђивање воде за насеља и индустрије које троше воду 
квалитета воде за пиће и речни системи коришћења, уређења и заштите вода), снабдевање водом из 
локалних изворишта, уз обезбеђење недостајућих количина из великих регионалних система која се 
ослањају на изворишта републичког значаја, коришћење споро обновљивих подземних вода највишег 
квалитета само за снабдевање насеља и оних индустија које захтевају воду квалитета воде за пиће уз 
преорјентацију индустрије на воду из речних система, изградња акумулација као кључних објеката за 
коришћење површинских вода, рационално коришћење, рециркулација и вишекратно коришћење вода, 
заштита квалитета вода и уклапање водопривредних система у еколошко, социјално и друго 
окружење.  

У области развоја високопланинских подручја предвиђена је: заштита и одрживо коришћење 
природног и културног наслеђа, усклађивање туристичких и других активности са природним 
потенцијалима и ограничењима, капацитетом простора, режимима заштите и локационим 
критеријумима, развој традиционалних делатности (пољопривреде, на бази производње органске 
хране, шумарства, сточарства и др), интеграција долинске и брдско-планинске привреде, очување и 
заштита водних ресурса, пољопривредног и шумског земљишта и коришћење обновљивих извора 
енергије. 

У области коришћења минералних сировина, предвиђено је: интензивирање и окончање основних 
геолошких и хидрогеолошких истраживања; извођење детаљних истраживања у ширим зонама 
познатих лежишта; коришћење научних сазнања у сврху проналажења нових, економски значајних 
концентрација минералних сировина; јачање еколошке и предеоне компоненте код експлоатације 
камена; рекултивација простора после завршетка експлоатације; дефинисање резерви и квалитета 
подземних вода. 

У области коришћења обновљивих извора енергије, предвиђено је: развијање и реализовање 
пројеката на регионалном и локалном нивоу, увођење децентрализоване организационе структуре 
енергетских система који се заснивају на обновљивим локалним енергетским изворима уз 
подстицање коришћења локалних енергетских извора и иницијатива, са циљем коришћења енергије 
биомасе, енергије сунца, ветра, малих хидроелектрана и геотермалне енергије. 

У области заштите биодиверзитета, предвиђена је заштита подручја, заштита врста, формирање 
еколошких мрежа и заштита станишта од међународног значаја. 

У области заштите животне средине, предвиђено је: очување природних вредности и квалитетна 
животна средина (чист ваздух, квалитетна вода за пиће, очувано пољопривредно земљиште, 
постојаност екосистема и биодиверзитета), заштита природних вредности и непокретних културних 
добара кроз управљање заштићеним подручјима, планирање на основама одрживог развоја: 
планирање рационалног коришћења природних ресурса - земљишта, воде, сировина и других 
природних ресурса уважавајући „еколошки“ капацитет простора, повећање коришћења обновљивих 
извора енергије, превенција и санација, примена принципа предострожности за активности које могу 
да изазову већи еколошки ризик или неизвесност, примена санационих мера у деградираним и 
загађеним подручјима, заштитне зоне и заштитна растојања, око објеката са повећаним загађивањем 
и ризиком за животну средину и здравље људи користити систем зона и заштитних растојања. 

У области управљања отпадом, успоставља се систем регионалних центара за управљање отпадом 
који обухватају сакупљање отпада, регионалну депонију за најмање 20 година, постројење за 
сепарацију рециклабилног отпада поред депоније (где ће се вршити сепарација папира, стакла, 
пластике, алуминијума и др.), трансфер станице за претовар отпада ради транспорта на депонију и 
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постројења за компостирање поред депоније. У градовима се одређују локације центара за одвојено 
сакупљање рециклабилног отпада, где грађани сами доносе отпад. Истовремено се санирају постојећа 
званична одлагалишта отпада која представљају ризик по животну средину.  

За успостављање система управљања опасним отпадом планира се изградња једног Националног 
центра за управљање опасним отпадом у наредном планском периоду, довољног капацитета за 
целокупну количину опасног отпада који се годишње генерише у Републици Србији. Национални 
центар ће бити лоциран у централној Србији, у Моравичко-шумадијској области и садржаће 
постројење за физичко-хемијски третман опасног отпада.  Центар ће имати и депонију, као и 
складиште опасног отпада. Успостављањем система за управљање посебним токовима отпада, 
изградиће се постројења за сакупљање и третман отпадних батерија и акумулатора, гума, уља, отпада 
од електричних и електронских производа и др., инвестирањем приватног сектора, а на основу 
дозвола за управљање отпадом и региона који ће бити дефинисани након прецизне анализе количина, 
као и по доношењу свих прописа о посебним токовима отпада. Систем управљања медицинским 
отпадом је успостављењ распоређивањем аутоклава за нискотемпературни третман инфективног 
медицинског отпада, које је Србији обезбедила ЕУ. Након изградње инсинератора у дугорочном 
периоду за опасан и медицински отпад, инфективни медицински отпад ће се спаљивати у складу са 
ЕУ директивама. Отпад животињског порекла, нарочито отпад из кланица ће се третирати у 
постројењима за третман отпада животињског порекла отвореног типа у Сомбору, Граду Београду и 
Ћуприји. За рециклажу грађевинског отпада и отпада од рушења ће се одредити посебне локације на 
нивоу локалних самоуправа. Отпад од сагоревања угља у термоелектранама потребно је користити у 
изградњи путева, грађевинарству и производњи грађевинских материјала, где је то оправдано и 
могуће.  

У области климатских промена, предвиђено је: утврђивање промена климатских зона за различите 
сценарије глобалних промена климе и различите временске периоде релевантне за стратешко 
планирање и дугорочне мере заштите и одрживо коришћење природних ресурса; утврђивање ефеката 
климатских промена на расположивост природних ресурса, а нарочито водних ресурса, обрадивог 
земљишта, шумских и других екосистема и биодиверзитета у циљу планирања одрживог развоја и 
еколошки прихватљивих делатности на подручјима осетљивим на климатске промене итд. 

У области заштите и коришћења природног наслеђа, предвиђено је: повећање укупне површине 
под заштитом у планском периоду до 12% територије Србије, успостављање националне еколошке 
мреже и идентификацијa подручја за европску еколошку мрежу NATURA 2000. Површина 
еколошких мрежа обухватaће око 20% територије Србије. У заштићеним подручјима нису дoзвољене 
активности и радње којима се угрожава изворност биљног и животињског света, хидрографске, 
геоморфолошке, геолошке, културне и пејзажне вредности, осим радњи којима се одржава или 
успоставља природна равнотежа и остварују функције природног добра, сагласно утврђеном режиму 
заштите и његовом значају. На природним добрима установљавају се режими заштите I (Iа и Iб), II и 
III степена. У режиму Iа степена заштите (строга заштита) искључују се сви облици коришћења 
простора и активности осим научних истраживања и контролисане едукације, док су у режиму Iб 
степена заштите (строга заштита уз могућност управљања популацијама) могућа искључиво научна 
истраживања, контролисана едукација и активности усмерене ка очувању и унапређењу постојећег 
стања екосистема. У режиму заштите II степена (активна заштита), осим управљачких интервенција 
на унапређењу и презентацији природних вредности, допуштено је ограничено обављање делатности, 
првенствено традиционалних. За разлику од режима заштите I и II степена, у режиму заштите III 
степена (активна заштита уз могућност одрживог коришћења), дозвољене су све активности које су у 
функцији одрживог развоја и не врше значајан неповољан утицај на природне вредности и животну 
средину.  

У области заштите културног наслеђа предвиђен је различит приступ заштити, очувању и 
коришћењу културног наслеђа у односу на циљеве просторног развоја појединих делова Србије. 
Основни елементи су: очување и конзервација културне баштине; модернизација урбане структуре, 
уклапање нових архитектонских форми, повезаних са културним наслеђем; конзервација културне 
баштине која доприноси естетици и хигијени у окружењу, друштвеној и економској одрживости; 
одрживи развој у потпуности интегрисан са конзервацијом наслеђа и чувањем животне средине.  
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У области заштите предела предвиђен је развој усклађен са специфичним развојним и регионалним 
карактером предела и физичком структуром насеља на целој територији; промоција, заштита и 
одрживо коришћење проглашеног природног и културног наслеђа (предела и природних и културних 
вредности у насељима) и њихово повезивање у простору (локалне, регионалне, државне eколошке и 
културне мреже); јачање и промовисање постојећих и креиреање нових вредности у просторима у 
којима је вредност предела и амбијената насеља од посебног значаја за развој (туристичка, културна 
подручја) и/или представљају део интернационалних мрежа и пограничних области; санација и 
креирање нових вредности у просторима у којима је вредност предела у потпуности деградирана; 
минимизирање негативних и стимулисање позитивних утицаја новог развоја на карактер и диверзитет 
предела у просторима са развојним приоритетом. 

У односу на основни развојни карактер, односно степен модификације природног предела, разликују 
се природни и културни предели, у оквиру којих се разликују рурални и урбани предели, одређени 
карактером и интензитетом промена, коришћењем и насељавањем простора. Природне пределе 
(специјалне и строге резервате природе, зоне првог режима заштите у заштићеним подручјима) је у 
планским решењима и плановима управљања потребно заштитити, тј. обезбедити заштиту структуре 
предела и несметано функционисање природних процеса, заштиту биодверзитета, очување и 
успостављање еколошких мрежа. Тамо где су нарушене њихове природне и естетске вредности треба 
омогућити санацију (ревитализацију и рестаурацију) у складу са режимом заштите. Потребно је 
обезбедити ревалоризацију вредности и еколошки сензитивну презентацију природних, културно-
историјских и естетских вредности у циљу едукације и јачања свести о њиховом значају, као и 
очување аутохтоног становништва и њиховог укључења у процес одрживог развоја заштићеног 
предела. Развој руралних предела, који су најзаступљенији на територији Србије, заснива се на 
уважавању њиховог специфичног предеоног карактера, затечених вредости и капацитета предела. 
Развој урбаних предела се заснива на чињеници да су изложени бројним и конфликтним притисцима 
развоја али и да поседују значај за квалитет живота становништва.  
У области заштите од природних непогода и технолошких ризика, предвиђено је савремен 
концепт заштите и управљања уз дефинисање прихватљивог нивоа ризика од природних непогода и 
технолошких удеса, као и интервенисање помоћу система превентивних,  
организационих и других мера и инструмената у циљу спречавања њиховог настанка, односно 
смањивања последица непогода на прихватљив ниво, на свим нивоима и у свим фазама планирања. 

2. Становништво, насеља и социјални развој 

У области демографског развоја, због дугорочног негативног тренда природног обнављања, 
миграторације и социо-економска компонента представљају важне чиниоце демографског развоја 
Србије. Два могућа сценарија демографске будућности Србије до 2021. године су оптимистички 
(сценарио максималног броја) и песимистички (сценарио минималног броја становника).  

У области просторног размештаја становништва, равномернији размештај становништва ће се 
постићи развојем полицентричног модела урбанизације (развојем малих и средњих градова), посебно 
у регионима Јужне, Источне и Западне Србије. 

У области развоја мреже и функција центара, предвиђена је усклађеност са функционалним урба-
ним подручјима, дефинисањем територијалне и функционалне компетенције,  
хијерархије центара и стварањем развојних језгара мањег функционалног значаја дисперзно разме-
штених у ужем и ширем окружењу главних центара. У микроразвојним нуклеусима паралелно са 
пољопривредом развијају се индустрија, занатство, трговина, угоститељство, туризам и јавно-соци-
јална инфраструктура што доводи до успоравања депопулације и социјално-економског преображаја 
села. 

У области развоја функционалних урбаних подручја, предвиђене су могућности: интегрисања 
простора ван функционалних урбаних центара градова/општина у нека од функционалних урбаних 
центара повећањем економске снаге центара, повећањем приступачности урбаних центара, развојем 
социјалних садржаја центра и субцентара и позитивним политикама развоја; самосталног развоја 
простора који остаје ван функционалних урбаних центара (ФУП) градова/општина преко 
специфичних пројеката и политика развоја; умрежавања функционалних урбаних центара унутар 
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територије Србије и трансграничног функционалног повезивања са суседним функционалним 
урбаним центрима у околним земљама.  

Претпостављена је категоризација функционалних урбаних подручја, на основу које ће 2021. године у 
Републици бити: 1 центар у категорији европских МЕGА 3– Београд; 2 ФУП међународног значаја – 
Нови Сад и Ниш; 21 ФУП државног значаја – Чачак, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Кикинда, 
Лесковац, Лозница, Нови Пазар, Јагодина, Панчево, Пожаревац, Шабац, Смедерево, Сомбор, Сремска 
Митровица, Суботица, Ужице, Врање, Ваљево,Зајечар и Зрењанин; 2 ФУП регионалног значаја – 
Пирот и Вршац. 

У области развоја, уређења и управљања градовима и урбаним насељима, предвиђа се интегрално и 
повезано деловање четири сегмента у оквиру којих се јасно дефинишу: институционални ниво; 
урбани кластери и мреже урбаних насеља; локални ниво; међународна и интеррегионална сарадња и 
повезивање. 
На институционалном нивоу ће градови, појединачно или у кластерима, утврдити оквир одрживог 
развоја усаглашен са ресурсима којима располажу, развојним приоритетима, проблемима са којима се 
суочавају и процењеним развојним могућностима; развијаће проактиван однос, партнерске односе 
између јавног и приватног сектора и заједничке акције и пројекте - Београд (град у рангу 
метрополитенског подручја -MEGA 3); Нови Сад, Ниш и Приштина (градови међународног значаја - 
ФУП међународног значаја); Суботица, Панчево, Крагујевац, Ужице, Нови Пазар и Зајечар (градови 
који имају капацитет да прерасту у „чворишта“ са значајним утицајем на развој окружења, или је 
државни/национални интерес да подстакне њихов развој у том правцу, а биће подржавани посебним 
подстицајним мерама на регионалном нивоу); Кикинда, Ваљево, Краљево, Бор, Косовска Митровица, 
Пирот и Врање (градови који због специфичне локације унутар мреже насеља или регионалних 
специфичности имају посебан значај, биће подржавани посебним подстицајним мерама); Сомбор, 
Вршац, Сремска Митровица, Лозница, Шабац, Кладово, Неготин и Пећ (градови и урбана насеља у 
пограничним подручјима или њиховој близини биће подржавани посебним подстицајним мерама); 
Апатин, Зрењанин, Вршац, Смедерево, Пожаревац, Ужице, трограђе Јагодина-Параћин-Ћуприја, 
Крушевац, Лесковац, Врање и Пирот (градови и урбана насеља који због своје специфичне локације у 
односу на коридор VII и X, и остале путне коридоре добијају на значају). 

Урбани кластери, мрежа градова и урбаних насеља формирају се у оквиру функционалних подручја 
или на нивоу већих просторних целина између градова који сарађују или носе комплементарне 
функције, при чему урбани кластери и мреже нису региони - АП Војводина са градовима и урбаним 
насељима који имају улогу „мотора развоја“ (Нови Сад, Суботица, Сомбор, Сремска Митровица, 
Панчево, Зрењанин, и условно Кикинда и Вршац); Град Београд са својим функционалним подручјем 
које обухвата велики број мањих урбаних насеља (са посебном улогом Обреновца, Лазаревца и 
Младеновца као субрегионалних центара); осовина Београд-Нови Сад са градовима и урбаним 
насељима у оквиру својих функционалних подручја (између осталих: београдске општине Земун и 
Сурчин, Инђија, Рума, Стара Пазова, Панчево, Смедерево, Смедеревска Паланка и Аранђеловац); 
Централна Србија, са градовима и урбаним насељима (Крагујевац, Чачак, Краљево, Крушевац и Нови 
Пазар); Источна Србија са градовима и урбаним насељима (Параћин, Ћуприја, Јагодина, Зајечар, Бор, 
Неготин, Кладово и Мајданпек); Западна Србија са градовима (Ужице, Ваљево, Шабац и Лозница); 
Јужна Србија са градовима и урбаним насељима (Ниш, Лесковац, Врање и Пирот, и условно 
Прокупље); Косово и Метохија са урбаним центрима (Пећ, Ђаковица, Призрен, Косовска Митровица, 
Приштина и Гњилане). 

На локалном нивоу кроз локалне планове, пројекте и иницијативе градови преузимају обавезу да: 
ограниче ширење градског/приградског подручја у складу са захтевима очувања пољопривредног 
земљишта, заштите културног и природног наслеђа, рационалног коришћења градског грађевинског 
земљишта и давања приоритета урбаној обнови, рециклажи, и изградњи у оквиру већ постојеће 
урбане матрице; обезбеђују апсолутну заштиту зелених и отворених простора унутар градског ткива 
као и јавних простора; планирају мрежу саобраћајница и техничку инфраструктуру у складу са 
стандардима опремљености и стандардима очувања и заштите животне средине; омогућавају (кроз 
планове, одлуке или разне форме партнерства) рехабилитацију девастираних и напуштених подручја, 
и поновно ангажовање простора некадашњих а сада напуштених индустријских или производних 
комплекса (браунфилд); утврђују заштићене зоне и подручја која се не могу претварати у изграђена 
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подручја; локације за производне и друге активности утврђују/планирају, или врше алокацију 
простора за такве намене, у складу са утврђеним оптерећењем које таква активност има на простор, 
односно на бази степена угрожавања квалитета окружења; планирају и спроводе дислоцирање 
активности и намена које загађују окружење а не могу прећи на чисте технологије или на други начин 
решавају питања штетних утицаја на окружење, као један од приоритетних задатака на локалном 
нивоу; подстичу приватни сектор на улагање у објекте и садржаје од јавног интереса кроз форме 
јавно-приватног партнерства, заједничког улагања и слично. 

У области усмерене урбане обнове и рециклаже, предвиђа се примена европских конвенција, 
стандарда и норми заштите; едукација и имплементација знања на свим нивоима; утврђивање 
институције која би се бавила урбаном обновом, рециклажом и понудом браунфилд локација; 
прилагођавање нових инвестиционих пројеката постојећем градитељском наслеђу; умрежавање свих 
актера који раде на процесу урбане обнове. 

У области просторног развоја комуналних система у градовима и градским насељима, предвиђа се 
боља организованост градова и градских насеља са постојећим комуналним системима; повезивање 
планова развоја комуналних система са плановима развоја градова и градских насеља, у циљу 
унапређења урбаних вредности; повезивање планова развоја комуналних система са развојем 
функционалних урбаних подручја, у циљу унапређења регионалних капацитета; очување и заштита 
постојећих и планираних коридора, зона, мрежа и објеката комуналних система, као упоришта 
ефикасног функционисања градова; организациона, економска и делимично власничка 
трансформација у циљу валоризације и афирмације градског начина живота. 

У области просторног развоја руралних подручја, предвиђа се привредни развој, уређење села и 
руралног простора и социјални и културни развој. 

Привредни развој се заснива на ослањању на локалне сировинске и људске ресурсе и еколошку 
оправданост планираних активности, уз допунске активности везане за пољопривредну производњу 
(прерада пољопривредних производа, пољопривредна механизација, сакупљање и прерада биља 
итд.), друге активности (домаћа радиност, телематика, социјалне услуге и сервиси, мали и средњи 
индустријски погони итд.) и комбинација претходних активности (прерада дрвета, разни облици 
руралног туризма, лов, риболов и тд.).  

Уређење села и руралног простора се заснива на принципу превентивне заштите и подизања 
квалитета животне средине, очувању и поштовању затеченог и природног окружења, односно 
очувању и/или побољшању опреме и карактера сеоског насеља и сеоског предела. Социјални и 
културни развој обухвата развој социјалне инфраструктуре и услуга, оживљавање изворне културне 
традиције и локалних обичаја, промоцију сеоског предела и локалних специфичности. 

Концепција развоја села и руралних подручја претпоставља: смањење разлика и успостављање 
развојног баланса на релацији град-село, односно на релацији урбано-рурално подручје; 
преструктурирање и модернизацију пољопривреде; обнову и изградњу саобраћајне, социјалне, 
комуналне и информационе руралне инфраструктуре и осигуравање доступности, диверзификацију 
производних активности и јачање предузетништва; одрживи развој шумарства и водопривреде; 
промоцију, конзервацију и ревитализацију природне и културне баштине у циљу повећавања 
атрактивности и конкурентности подручја; ревитализацију, реконструкцију и уређење сеоских 
насеља и заштиту архитектонског наслеђа; формирање и обнову центара заједница села у брдско-
планинским и периферним подручјима; умрежавање мањих села у заједнице око једног центра. 

У области просторног развоја комуналних система у селима, предвиђа се опремање комуналном 
опремом и уређење уз очување и заштиту постојећих и планираних коридора, зона, мрежа и објеката 
комуналних система, као упоришта ефикасног функционисања руралних подручја. 

У области јавних служби, предвиђају се основне услуге и услуге вишег ранга, уз повећање 
доступности и квалитета услуга по секторима (организовање предшколских установа, побољшање 
квалитета образовања у нижим разредима основне школе, повећање гравитационог подручја средњих 
школа и високошколских установа, коришћење мобилних услуга ради побољшања социјалне заштите 
у подручјима ниске густине насељености, која се може комбиновати са мобилним здравственим 
услугам, итд).  
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У области сиромашних подручја и ромских енклава, предвиђа се њихово интегрисање у социјални и 
економски простор насеља, заједничким активностима локалних власти и становништва у овим 
подручјима. 

3. Одрживи развој економије 

У области привреде, предвиђен је развој заснован на реструктурирању и модернизацији предузећа и 
стандардизацији производних процеса, конкурентна производња уз примену најсавременијих 
технолошких решења, уз заштиту и очување животне средине.  

У области пољопривреде, предвиђена је просторна организација према подручјима (периурбано, 
равничарско, брдско, планинско) уз развој биљне и сточарске производње, заштиту животне средине, 
подржавање органске пољопривреде, очување планинских и других специфичних подручја итд. 

У области индустрије, предвиђен је одрживи развој индустрије уз повећање конкурентности, 
инфраструктурно опремање, формирање индустријских кластера, равномеран развој индустрије 
формирањем индустријских зона и паркова, активирање нових и боље коришћење постојећих 
индустријских локалитета и побољшање енергетске ефикасности у индустрији. 

У области рударства, предвиђено је повећање површинске (Колубарски, Костолачко-Ковински 
басен) и подземне (Штаваљ, Деспотовац, Пољана, Ћириковац, Мелница и Бајовац) експлоатације 
угља, отварање нових рудника металичних (бакар, олово, цинк) и неметаличних (кречњак, лапорац, 
шљунак итд) сировина.  

У области туризма, предвиђен је развој различитих видова туризма (градски, здравствени, 
планински, туризам на водама итд) према просторно-функционалној организацији (туристичке зоне, 
простори и туристичке дестинације). 

У области транспорта, предвиђено је: 
- повећање регионалне приступачности, посебно на подручју Шумадијске, Златиборске, 

Моравичке и Рашке области 
- развој друмског саобраћаја и путне инфраструктуре, ради повезивања унутар Србије и са 

окружењем уз стимулисање јавног превоза путника 
- ревитализација, реконструкција, изградња и модернизација железничке инфраструктуре, пре 

свега развој Коридора X и мреже пруга у Србији  
- развој мреже аеродрома и пратеће инфраструктуре – нови објекти у оквиру аеродрома 

„Никола Тесла”, даљи развој аеродрома у Вршцу и Бору и промена немене војних аеродрома 
у Краљеву, Ужицу, Сомбору и Сјеници 

- развој речног транспорта, посебно коридора VII, унапређење стања и функционисња 
унутрашњих пловних путева, изградња и модернизација лука. 

У области енергетике је предвиђен даљи развој електроенергетике, експлоатацијом Колубарског и 
Костолачког угљеног басена и хидроенергетског потенцијала изградњом нових и реконструкцијом 
постојећих објеката, развој рафинерија у Панчеву и Новом Саду и предвиђена изградња нове 
рафинерије, веће коришћење природног гаса у оквиру програма гасификације и унапређење 
електроенергетске мреже. 

У области коришћења обновљивих извора енергије (ОИЕ) предвиђено је: 
- поштовање принципа одрживости приликом коришћења ОИЕ 
- образовање и информисање и из области ОИЕ енергије 
- јачање капацитета локалних самоуправа, посебно у руралним подручјима 
- подршка истраживању и развоју науке и технологија ОИЕ 
- успостављање система за управљање ОИЕ на регионалном нивоу. 

У области енергетске ефикасности је предвиђено: 
- увођење биоклиматских и принципа енергетске ефикасности на свим нивоима планирања, 
пројектовања, извођења и коришћења објеката и инфраструктуре 
- стварање услова за децентрализовану производњу топлотне енергије 
- пажљиво лоцирање великих система за производњу енергије који утичу на регионални распоред 
индустрије, инфраструктуре и становања 
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- доношење прописа о планирању и потрошњи енергије на регионалном нивоу, који би осигурали да 
сви органи локалних власти имају план за снабдевање, дистрибуцију и коришћење енергије унутар 
свога подручја 
- равномерна доступност насеља енергетској инфраструктури. 

У области водопривреде и водопривредне инфраструктуре предвиђено је: 
- развијање 18 регионалних система за снабдевање водом насеља и индустрија и 11 речних система за 
реализацију објеката и мера за интегрално коришћење, уређење и заштиту вода 
- пречишћавање и рециркулација воде за технолошке потребе 
- унапређење система за одводњавање, посебно у оквиру ХС ДТД, приобаљу Саве, Мачви (Церски 
канал), долини Велике Мораве, Неготинској низији, у оквиру ХЕ Ђердап 1 и ХЕ Ђердап 2 
- наводњавање продуктивног земљишта 
- хидроенергетско коришћење вода - ХЕ Ђердап 1 и 2 на Дунаву, каскадни системи на Средњој и 
Доњој Дрини, каскадни системи проточних ХЕ Лима; каскада - ХЕ Сврачково, ХЕ Роге, ХЕ Велика 
Орловача на Великом Рзаву, ХЕ Рибарић и каскада проточних ХЕ на Ибру, каскада од седам 
проточних ХЕ на Великој Морави итд 
 - уређење река за пловидбу, посебно ХС ДТД, Велике Мораве и горњег тока Јужне Мораве до близу 
Ниша и дуж Западне Мораве до Краљева 
- унапређење гајења рибе – шарана и пастрмке 
- уређена експлоатација песка и шљунка 
- одбрана од поплава и регулација река, пре свега у Војводини, Посавини, Подрињу и Поморављу 
- примена мера антиерозионе заштите, посебно у сливовима Јужне Мораве, Белог Дрима и Пчиње 
- очување квалитета вода, како би се реке одржале у I и I/II класи - у зонама изворишта и у 
подручјима која су заштићена као посебне природне вредности, у класи IIа и IIб у осталим 
случајевима. 

2.2. Релевантни плански и други документи 

У овом поглављу приказани су циљеви и концепти секторских докумената у области заштите 
животне средине релевантни за израду Стратешке процене.  

Стратегија просторног развоја Републике Србије5 
Стратегијом је дефинисана дугорочна концепција одрживог просторног развоја Србије и дугорочни 
стратешки оквир за интегрисање развоја у свим областима и секторима, са циљем да се оптимално 
искористи територијални капитал и компаративне предности и да се Србија интегрише просторно и 
функционално у европско окружење.  

Стратегијом је приказан: просторни развој Републике Србије у периоду од 1996. године, када је 
усвојен Просторни план Републике Србије до 2008. године; основни проблеми просторног развоја у 
области геостратешког положаја, природних ресурса и животне средине, становништва и становања, 
урбаног и руралног развоја, предела и културног наслеђа, социјалног развоја, привредног, 
инфраструктурног и институционалног развоја, уз општу SWOT анализу просторног развоја Србије; 
визија, циљеви и концепција просторног развоја у периоду 2009.-2020. године; просторно уређење, 
заштита и развој Републике Србије до 2020. године; и инструменти имплементације. 

Основни циљеви Стратегије су: 
1. Уравнотежен регионални развој – територијална кохезија, уз равномерну опремљеност и 
доступност саобраћајне и других техничких инфраструктура, јавних служби и информација 
2. Већа конкурентност, која подразумева развој урбаних центара, већи привредни раст и стандард 
становништва и квалитетнији и ефинаснији просторни развој јединица локалне самоуправе и 
регионалних целина 
3. Просторно-функционална интегрисаност у окружење, уз функционално повезивање јединица 
локалне самоуправе и регионалних целина са регионима у окружењу 
4. Одржива животна средина, са рационалним коришћењем природних ресурса; повећање 
енергетске ефикасности, коришћење обновљивих енергетских извора и увођење чистих технологија; 

                                                   
5 Републичка агенција за просторно планирање, 2009. 
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решавање проблема отпада; смањење негативних утицаја у урбаном и руралном окружењу и 
пошумљавање и уређење предела 
5. Заштита, уређење и одрживо коришћење природног и културног наслеђа и природних ресурса, 
уз даљи развој мрежа вредних/заштићених природних целина и културних предела, посебно 
еколошки и културно осетљивих подручја и заштиту, уређење и коришћење природног и културног 
наслеђа према европским стандардима.  

Ради реализације постављених циљева дефинисани су следећи приоритети просторног развоја: 
- Заштита и уређење природе и њених основних елемената (вода, шуме, земљиште) 
- Одрживо коришћење природних и културних ресурса и наслеђа 
- Систематско чишћење простора Србије од отпада и загађења 
- Санација, рекултивација и рехабилитација еколошки најугроженијих подручја (зоне енергетских 
басена, канали у Војводини, борско-мајданпечки, колубарски и костолачки рударски комплекс, 
панчевачки привредни комплекс, простор између Косовске Митровице и Обилића, контаминирана 
подручја, токови загађених река и језера, каменоломи и др.) 
- Развој привредних активности у складу са карактеристикама просторних целина и њиховим 
реалним капацитетима 
- Заустављање и строга контрола нерационалног ширења грађевинских подручја, веће коришћење 
браунфилд и рационалнији приступ гринфилд инвестицијама 
- Повећана саобраћајна приступачност односно опремљеност саобраћајном и другом 
инфраструктуром на регионалном и локалном нивоу 
- Строга и доследна превенција, спречавање и санкционисање бесправне изградње уз заштиту 
јавних добара (заштићена подручја и коридори, уређени предели, природно и културно наслеђе, јавни 
простори у насељима, јавни објекти и др) 
- Заустављање негативних демографских трендова посебним мерама и акцијама економског и 
социјалног развоја 
- Равномернији распоред јавних служби усклађен са размештајем становништва, односно јачање 
доступности службама социјалне заштите 
- Побољшање енергетске ефикасности и оријентација ка обновљивим изворима енергије 
- Смањивање регионалних разлика између развијених и неразвијенијих подручја, са посебном 
пажњом у односу на она која доживљавају демографско и развојно заостајање 
- Подршка полицентричном развоју односно јачању улоге средњих и малих урбаних центара уз 
доследну политику полицентризма и децентрализације 
- Плански осмишљен развој руралних подручја уз сагледавање могућег повезивања са 
функционалним урбаним подручјима, или програма за њихову рехабилитацију 
- Капитално инвестирање у стратешки значајну инфраструктуру (саобраћајну, енергетску, 
телекомуникациону) на правцима према југу и југозападу као и на правцима који повезују западну и 
источну Србиј 
- Функционално повезивање са земљама у окружењу уз подршку локалним и регионалним 
јединицама за прекограничну и интеррегионалну кооперацију. 

Концепти и решења Стратегије припремљени су по основним областима – одрживо коришћење 
природних ресурса, заштита природе, привредни развој, инфраструктурни системи, становништво, 
насеља и јавне службе и заштита животне средине и културног наслеђа. 

У области заштите животне средине Стратегијом је предвиђено:  
- заштита и унапређење животне средине као основе уравнотеженог развоја, коришћења и уређења 
простора Републике Србије, односно заустављање даље деградације и превентивна заштита од свих 
планираних активности које могу угрозити постојећи квалитет природне и животне средине, уз 
санацију и ревитализацију угрожених подручја; 
- примена принципа заштите животне средине: одрживог развоја, интеграције политике заштите 
животне средине и осталих секторских политика, предострожности, загађивач/корисник плаћа и 
информисања и учешћа јавности;  
- у подручјима деградиране и угрожене животна средина (hot-spots), одговарајуће активности кроз 
пројекте који ће санирати последице њиховог рада и унапредити технологију до нивоа да не загађују 
животну средину (примена БАТ технологија) 
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- притисак на животну средину се узима у обзир при процени утицаја који ће велики 
инфраструктурни пројекти имати на простор при изградњи и током коришћења и нових услова у 
простору. У том циљу је направљена листа одговарајућих индикатора. Према DPSIR моделу (Driving 
force, Pressure, State, Impact, Response) је изабран индикатор притисци на животну средину од 
урбанизације, транспортне мреже и интензивне пољопривредне производње. Овај индикатор је 
покушај да се анализирају притисци, у најширем смислу, на природу и животну средину користећи 
Corine Land Cover методологију просторне диференцијације и комбинацију 
D-P-S-I-R модела који приказује системски однос између човека и његове околине. Анализа степена и 
врсте притиска који се врши на животну средину је основа за доношење стратешких планова развоја 
и рационалног коришћења природних ресурса. 

У области управљања чврстим отпадом, Стратегија се заснива на развијању одрживог система 
управљања отпадом у циљу смањења загађења животне средине и деградације простор, путем: 
- усаглашавања прописа са ЕУ директивама и доношење регионалних и локалних планова 
управљања отпадом; 
- промоције и подстицања рециклаже и поновног искоришћења отпада ради очувања природних 
ресурса и животне средине; 
- изградње регионалних центара за управљање комуналним отпадом на основу рационалног 
просторног концепта управљања отпадом и у складу са принципима одрживог развоја;  
- изградње постројења за третман и одлагање опасног отпада и успостављање система за 
управљање посебним токовима отпада (отпадне батерије и акумулатори, отпадна уља, отпадне гуме, 
неупотребљива возила, медицински отпад, отпад животињског порекла и др.); 
- затварања и санације постојећих сметлишта комуналног отпада, ремедијације контаминираних 
локација опасног отпада и ревитализација простора. 

У области заштите предела и амбијенталних вредности Стратегија обухвата: 
- формирање и очување разноврсних, високо-квалитетних и адекватно коришћених предела и 
физички уређених, за живот и боравак пријатних руралних и урбаних насеља и градова, развијеног 
идентитета заснованог на поштовању и афирмацији природних и културних вредности чији се развој 
и очување заснива на високом нивоу учешћа становника у свим фазама карактеризације, планирања и 
управљања пределима и просторима насеља; 
- диференцирање простора Србије у односу на степен модификације и карактер утицаја човека на 
предео (насељавање и коришћење);  
- развој усклађен са специфичним карактером предела и специфичним карактеристикама физичке 
структуре насеља; 
- промоцију, заштиту и унапређење препознатих природних и културних вредности: природни 
предели и културни предели који су део културног наслеђа, природне и културне вредности у 
насељима; 
- јачање и промовисање постојећих и креирање нових вредности у просторима у којима је вредност 
предела и физичке структуре насеља од посебног значаја за развој (туристичка, културна подручја) 
и/или представљају део интернационалних мрежа и пограничних области; 
- санацију и креирање нових вредности у просторима који су посебно угрожени и деградирани. 

У области управљања хазардима Стратегија обухвата: 
- смањење повредивости територије у односу на антропогене ризике за становништво, животну 
средину и друштвено-економски прогрес; 
- побољшање ефективности свих компонената система управљања ризиком, кроз: планирање 
превенције удеса, приправности за удес, реаговања на удес и мера и средстава за санацију последица 
удеса. При планирању нових постројења и траса транспорта опасних материја обезбеђују се 
одговарајућа заштитна одстојања, а при планирању намене земљишта на угроженим подручјима 
треба дефинисати три специфичне зоне: зону забрањене изградње, зону условно погодну за градњу и 
зону повољну за градњу.  
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Просторни план Републике Србије6  
У поглављу V Туризам и заштита животне средине, природне и културне баштине, подпоглавље 2. 
План заштите животне средине, тачка 2.1., дефинисани су основни циљеви заштите животне средине 
за подручје Републике, међу којима су:  
1. Квалитетна животна средина - чист ваздух; квалитетна вода за пиће, рекреацију и производњу; 
очувано пољопривредно земљиште, екосистеми и биолошка разноврсност; здравствено безбедна 
храна; уређена насеља и угодност боравка на радном месту и месту становања; 
2. Рационално коришћење природних ресурса, посебно необновљивих или делимично обновљивих; 
боље искоришћавање сировина и енергије, смањење отпада и повећање степена рециклирања; 
безбедно депоновање комуналног, индустријског и опасног отпада; санација еколошких и просторних 
последица експлоатације сировина, итд; 
3. Заустављање даље деградације природне средине (ваздух, вода, земљиште, вегетација и др.), 
најпре у критично загађеним урбаним, рударско-енергетским и индустријским центрима, у еколошки 
највреднијим подручјима, а затим и на целој територији Републике;  
4. Заштита, обнова и санација стања живог света; очување природних предела посебне вредности 
и значаја, угрожених и ретких биљних и животињских врста; очување равнотеже екосистема и обнова 
оних који су нарушени; одржавање биодиверзитета. 

Просторна диференцијација животне средине урађена је на основу стања животне средине по регио-
нима, и обухвата приказ очекиваног стања и мере заштите животне средине за десет региона. 
Предвиђено је осам категорија загађености животне средине, при чему се ниједно подручје не налази 
у првој категорији загађености.  

Водопривредна основа Србије7  
Основни стратешки циљ је одржавање и развој водног режима којим се обезбеђују најповољнија и 
најцелисходнија техничка, економска и еколошка решења за јединствено управљање водама, заштиту 
од штетног дејства вода, заштиту вода и коришћење вода. Посебни циљеви значајни за заштиту 
животне средине су: рационално коришћење вода, рационално управљање водама, осигурање 
заштите и унапређење квалитета вода до коришћења за предвиђене намене, заштита и унапређење 
животне средине и квалитета живота, заштита од поплава, ерозија и бујица, заштита и ревитализација 
угрожених екосистема, антиерозионо газдовање шумама, очување и унапређење природних и 
створених ресурса и вредности. 

Национална стратегија одрживог развоја  
Циљ ове стратегије из 2008. године је да доведе до баланса три стуба, три кључне димензије - 
економског раста, заштите животне средине и друштвеног развоја стварајући једну кохерентну 
целину, подржану одговарајућим институционалним оквиром. Стратегија одрживог развоја Србије 
значајно доприноси смањењу празнина између процеса утврђивања политика, усклађивању 
евентуалних конфликтних циљева политика, као и утврђивању њихових узајамних предности. То 
подразумева интеграцију и усаглашавање циљева и мера свих секторских политика, хармонизацију 
националних прописа са законодавством ЕУ и њихову пуну имплементацију. Марта 2009. године 
усвојен је свеобухватни Акциони план за спровођење Националне стратегије одрживог развоја. 
Ревизија Акционог плана је у току. 

Национални програм заштите животне средине  
Овим програмом су дефинисани стратешки циљеви политике заштите животне средине, као и 
специфични и приоритетни циљеви за ваздух, воду, земљиште и утицаји појединих сектора на 
животну средину (индустрија, енергетика, пољопривреда, рударство, саобраћај итд). Предложене 
реформе обухватају реформе регулаторних инструмената, економских инструмената, система 
мониторинга и информационог система, система финансирања у области заштите животне средине, 
институционална питања и захтеве везане за инфраструктуру у области заштите животне средине. 

                                                   
6 „Службени гласник РС”, број 13/96 
7 „Службени гласник РС”, број 11/02 
 



 20

Национални програм заштите животне средине званично је усвојен почетком 2010. године. У плану је 
и доношење детаљног Акционог плана. 

Дефинисани циљеви до 2019. године значајни за Стратешку процену су: 
У области квалитета вода: 
 Дефинисане зоне заштите свих налазишта подземних вода као и акумулација које се користе за 
водоснабдевање; 
 Побољшати квалитет воде у водотоковима смањењем испуштања непречишћених индустријских и 
комуналних отпадних вода; 
 Обезбедити ревитализацију и функционисање постојећих уређаја за пречишћавање отпадних вода 
насеља; 
 Обезбедити одвођење и пречишћавање комуналних отпадних вода у насељима са преко 100 000 
еквивалент становника; 
 Обезбедити пречишћавање комуналних отпадних вода у насељима у којима постоји организовано 
снабдевање водом а које значајно утичу на непосредни реципијент и на квалитет вода у осетљивим 
зонама; 
 Повећање степена обухваћености јавним канализационим системима на 65% становника; 
 Обезбедити да квалитет воде за пиће у насељима задовољи стандарде квалитета Директиве о води 
за пиће 98/83/ЕС и успоставити регионалне водоводне системе на изабрана сеоска подручја са 
незадовољавајућим квалитетом воде; 
 Рационализовати потрошњу воде код индивидуалних потрошача. 
У области заштите земљишта: смањење угроженог земљишта ерозијом за 40% извођењем 
антиерозионих радова и увођењем ефективних мера за контролу ерозије. 
У области заштите природе, биодиверзитета и шума: 
 Очување, унапређење и проширење постојећих шума (повећање површина под шумама и 
унапређење структуре шума); 
 Успостављање еко коридора за фрагментисане фрагилне екосистеме. 
У области управљања отпадом: 
 Повећан број становника обухваћених системом сакупљања отпада на 75%; 
 Увођење одвојеног сакупљања и третмана опасног отпада из домаћинстава и индустрије; 
 Изградња регионалних центара за управљање отпадом у сваком региону према техничким и 
оперативним захтевима из Директиве о депонијама 99/31/ЕС и одговарајућом домаћом законском 
регулативом; 
 Обезбедити капацитете за спаљивање (инсинерацију) органског индустријског и медицинског 
отпада; 
 Санирати постојећа сметлишта и извршити ремедијацију истих, која представљају највећи ризик по 
животну средину; 
 Јачање професионалних и институционалних капацитета за управљање опасним отпадом; 
 Унапређен систем управљања посебним токовима отпада (отпадним гумама, отпадним уљима, 
отпадним возилима, отпадним батеријама и акумулаторима); 
 Повећати стопе поновног искоришћења и рециклаже амбалажног отпада (стакло, папир/ картон, 
метал, пластика и дрво) на 25% од његове количине; 
 Повећање количина компостираног зеленог отпадa. 

У сектору индустрије: 
 Смањење емисија у ваздух SО2, NОX, VOC, PAH, суспендованих честица и других загађујућих 
материја у постојећим IPPC индустријским постројењима која не задовољавају ЕУ стандарде у 
складу са Програмом мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним 
условима; 
 Повећан степен пречишћавања индустријских отпадних вода;   
 Увођење чистије производње и система управљања заштитом животне средине (ЕМАС) у бројна 
индустријска постројења; 
 Имплементиран интегрисани систем дозвола за индустријска постројења у складу са Законом о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине; 



 21

 Управљање отпадом у складу са прописима;  
 Ремедијација контаминираног земљишта у индустријским комплексима;  
 Повећана енергетска ефикасност и уштеда сировина у индустрији.  

 

У сектору енергетике: 
 Смањење емисије SО2, NОx и суспендованих честица из великих постројења за сагоревање;  
 Смањење утицаја на животну средину приликом одлагања летећег пепела променом технологије 
депоновања; 
 Повећање енергетске ефикасности у свим секторима производње и потрошње енергије; 
 Рекултивација постојећих депонија пепела; 
 Повећање обима коришћења обновљивих извора енергије и гаса; 
 Повећање енергетске ефикасности и смањење губитака топлоте у топланама и дистрибутивној 
мрежи; 
 Искоришћење летећег пепела из термоелектрана. 
 

У сектору пољопривреде и шумарства: 
- Развијање свести пољопривредних произвођача у области животне средине развојем и промоцијом 
кодекса добре пољопривредне праксе; 
- Увођење система контролисане употребе ђубрива и средстава за заштиту биља на пољопривредном 
земљишту ради смањења утицаја на животну средину; 
- Унапређење управљања заштитом животне средине на сточним фармама и погонима за прераду; 
- Развој органске пољопривреде; 
- Унапређење система одрживог газдовања, посебно у приватним шумама. 

У сектору транспорта: 
- Искључивање из употребе оловног бензина; 
- Изградња обилазница у градовима где је велики утицај саобраћаја на животну средину. 

Национална стратегија управљања отпадом  
Након Националне стратегије управљања отпадом из 2003. године, Влада је усвојила априла 2010. 
године ревидовану Стратегију управљања отпадом за период 20102019. Стратегија  управљања  
отпадом  представља  основни  документ  који обезбеђује  услове  за  рационално  и  одрживо  
управљање  отпадом  на  нивоу Републике  Србије.  Установљена хијерархија управљања отпадом 
обухвата смањење количине отпада на извору, поновно коришћење за исту или другу намену, 
рециклажу, компостирање или добијање енергије, док је последња опција одлагање отпада на 
депонију. Стратегијом је дефинисано формирање регионалних центара за управљање комуналним 
отпадом, (регионалних депонија, трансфер станица, постројења за рециклажу и за компостирање) на 
подручју Републике Србије, успостављање Националног центра за управљање опасним отпадом и 
поступање са посебним токовима отпада. 

Стратегија развоја пољопривреде Србије  
Основни циљеви значајни за Стратешку процену ове стратегије из 2005. године су: изградња 
ефикасног привредног сектора конкурентног на светском тржишту и допринос порасту националног 
дохотка, обезбеђење хране која задовољава потребе потрошача у погледу квалитета и безбедности, 
осигурање подршке животном стандарду за људе који зависе од пољопривреде а нису у стању да 
својим развојем прате економске реформе, осигурање подршке одрживом развоју села и заштита 
животне средине од утицаја пољопривредне производње. 

Поред тога је значајно подстицање пољопривредника ка очувању природних добара односно 
одређених типова животне средине (еколошки пољопривредни програми), развој и подстицање 
органске пољопривреде, посебно у маргиналним и подручјима заштићене природе и доношење 
локалних акционих планова руралног развоја. 
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Стратегија развоја шумарства Републике Србије  
Основни циљ ове стратегије из 2006. године је очување и унапређивање стања шума и развој 
шумарства као привредне гране. Овај циљ се постиже спречавањем смањења површине под шумама, 
одрживим газдовањем шумским ресурсима уз рационално коришћење, повећање, унапређење, 
заштиту и одржавање еколошке равнотеже, укључивањем циљева и мера развоја шумарства у 
програме руралног развоја. Значај шума за унапређење животне средине и заштиту природе огледа се 
у унапређењу одрживог газдовања шумама у заштићеним природним добрима, одрживом коришћењу 
и валоризацији биодиверзитета шума и система заштите, коришћења и управљања свим функцијама 
шума у оквиру одрживог развоја, пре свега у погледу заштитних и регулаторних функција у односу 
на ваздух, воду, земљиште, пределе, буку, ублажавање климатских промена итд. Одрживо газдовање 
шумама подразумева истовремено одрживо газдовање дивљачи, односно стварање оптималних 
услова за унапређивање стања аутохтоне дивљачи и реинтродукцију аутохтоне дивљачи. 

Стратегија регионалног развоја РС 2007-2012. 
У области агарарне политике, овом стратегијом су дефинисани следећи циљеви од значаја за 
стратешку процену: унапређење структуре газдинстава, обезбеђење квалитетне и безбедне хране за 
потрошаче, обезбеђење подршке одрживом развоју села, примена савремене технологије и технике за 
производњу.  

У области заштите животне средине основни циљеви су: 
- јачање институционалних капацитета 
- обезбеђење квалитетне воде за пиће 
- заштита од поплава 
 - решавање проблема управљања отпадом 
- смањењe загађивања на ризичним локацијама 
- пречишћавање комуналних и индустријских отпадних вода 
- унапређење финансирања заштите животне средине на локалном нивоу 
- подстицање одрживог коришћењa природних ресурса 
- смањење потрошње енергије и сировина и рециклажа отпада 
- унапређење управљања заштићеним природним добрима 
- развијање јавне свести о значају заштите животне средине. 

Стратегија локалног одрживог развоја  
Овом стратегијом из 2005. године су дефинисани циљеви, мере и активности којима ће се створити 
услови за одрживи развој на локалном нивоу. Од циљева значајних за Стратешку процену издвајају 
се: 
- унапређивање заштите животне средине на локалном нивоу; 
- рационално управљање ресурсима; 
- рационална потрошња необновљивих и подстицање коришћења обновљивих реурса; 
- увођење система мониторинга животне средине за подручја општина. 

Стратегија развоја енергетике РС  
Приоритети ове стратегије из 2005. године значајни за Стратешку процену се могу поделити на оне 
од краткорочног значаја и оне од дугорочног значаја. Од краткорочног значаја је коришћење нових 
енергетски ефикаснијих и еколошки прихватљивих технологија и уређаја, док су од дугорочног 
значаја технолошка модернизација енергетских објеката и система, повећање енергетске ефикасности 
у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије као и коришћење нових обновљивих извора 
енергије.  

2.3. Питања заштите животне средине разматрана у Стратешкој процени 
Питања заштите животне средине разматрани у току израде Стратешке процене која чине садржај 
стратешке процене, дефинисана су на основу стања животне средине и захтева везаних за заштиту 
животне средине из планских и других докумената. Ова питања представљају стратешки важне 
елементе за обезбеђење заштите и унапређења животне средине при дефинисању просторног развоја 
Републике Србије. 
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Прво стратешко питање се односи на постојање подручја са изузетно загађеном животном 
средином и великим притисцима на простор, ресурсе, становништво и животну средину. Ово су 
урбана, индустријска, рударска, подручја производње електричне енергије и друга еколошки 
угрожена подручја (Колубарски лигнитски басен, Костолачки лигнитски басен, подручја Београда, 
Обреновца, Лазаревца, Панчева, Борског округа итд) са прекораченим вредностима загађујућих 
материја у ваздуху, водама и земљишту, угроженим живим светом и стаништима и угроженим 
здрављем људи. Питање квалитета живота у материјалном и нематеријалном смислу од посебног је 
значаја за задржавање становништва на овим просторима. 

Друго стратешко питање се односи на осетљива подручја у погледу загађивања и притисака на 
животну средину. То су подручја заштићених природних и културних добара, која је са једне стране 
неопходно заштитити а са друге стране интегрисати у савремени животни простор на локалном, 
регионалном, националном и међународном нивоу. 

Треће стратешко питање односи се на неопходност рационалног коришћења природних ресурса, 
посебно вода, земљишта, минералних и других сировина, ради њиховог очувања, унапређења 
квалитета и дугорочног коришћења. Потреба за истраживањем потенцијала и коришћењем 
обновљивих извора енергије за шта Србија има капацитет, саставни је део решавања овог питања 
заштите животне средине. 

Четврто стратешко питање односи се на управљање отпадом као значајним извором загађивања 
животне средине. Решавање овог питања захтева интегрални проступ на свим нивоима и свим 
елементима процеса – од количине отпада који се ствара, преко начина прераде и коначног 
депоновања.  

Одређена питања нису разматрана у току израде Стратешке процене, претежно због тога што нису 
стратешког нивоа или су на одговарајући начин обрађена у Просторном плану. То су следећа питања: 
1. Климатске промене и заштита озонског омотача, јер је ова област посебно обрађена у Просторном 
плану 
2. Управљање ризиком од технолошких удеса и природних непогода, је област детаљно обрађена као 
посебан сектор у Просторном плану 
3. Смањење буке, вибрација, јонизујућег и нејонизијућег зрачења су питања актуелна на нивоу који 
није стратешки ниво а тиме ни предмет Стратешке процене. 

2.4. Варијантна решења  
У оквиру стратешке процене су припремљена два варијантна решења за релевантне секторе 
Просторног плана. Прво варијантно решење се односи на нереализовање Простроног плана, док 
друго представља решења Просторног плана.  

Варијантно решење 1: нереализовање Просторног плана 
Нереализовање Просторног плана би имало за последицу: 
- Даље загађивање и повећавање притисака на животну средину у подручјима са изузетно загађеном 
животном средином и великим притисцима на простор, ресурсе, становништво и животну средину. 
Ово су урбана, индустријска, рударска, подручја производње електричне енергије и друга еколошки 
угрожена подручја (Колубарски лигнитски басен, Костолачки лигнитски басен, подручја Београда, 
Обреновца, Лазаревца, Борског округа, подручја аутопутева итд.) са прекораченим вредностима 
загађујућих материја у ваздуху, водама и земљишту, угроженим живим светом и стаништима и 
угроженим здрављем људи; 
- Повећање притиска, посебно од туризма, на осетљива подручја заштићених природних и културних 
добара са очуваном животном средином, уз деградацију, загађивање и неодговарајуће управљање; 
- Нерационално коришћење природних ресурса –вода, земљишта, минералних сировина, недовољно 
коришћење обновљивих извора енергије, уз деградацију квалитета;  
- Неодговарајуће управљање чврстим отпадом – стварање превелике количине отпада, непостојање 
рециклаже, регионалних депонија, неодговарајуће депоновање отпада у виду локалних неуређених 
или нелегалних депонија. 
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Варијантно решење 2: реализација Просторног плана 
Основна решења и концепти Просторног плана приказана су у полазним основама у поглављу 2., 
подпоглавље 2.1. и приказу решења и концепата за потребе процене утицаја у поглављу 4. 

2.5. Консултације 
У току израде Стратешке процене вршене су консултације са надлежним републичким органима у 
области заштите животне средине.  
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3. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Стање животне средине у Србији одређено је различитим факторима, од којих су најзначајнији 
постојање урбаних и рударско-енергетско-индустријских подручја са великом концентрацијом 
становника, индустрије и саобраћаја, која врше притисак на животну средину и простор и имају за 
последицу угрожен квалитет животне средине са једне стране и постојање руралних и заштићених 
подручја са трендом депопулације, у којима је животна средина у већој или мањој мери очувана, са 
друге стране.  

 

3.1. Ваздух 
 
Основни проблеми 
 
Квалитет амбијенталног ваздуха у појединим областима и градовима Србије условљен је емисијама 
SО2, NОх, СО, чађи, прашкастих материја и других загађујућих материја које потичу из различитих 
објеката и процеса. Као главни извори загађивања ваздуха наводе се термоенергетски објекти 
(термоелектране, топлане), рафинерије нафте, објекти хемијске индустрије, продукти сагоревања 
горива у домаћинствима, индивидуалним котларницама и индустрији, затим саобраћај, грађевинска 
делатност, неодговарајуће складиштење сировина, депоније отпада и др. 

Основни проблеми: 
– загађење ваздуха у подручјима где су лоцирана термоенергетска и индустријска 

постројења (Обреновац, Лазаревац, Костолац, Панчево, Београд, Шабац, Нови Сад, Бор, 
Смедерево и др.) узроковано емисијом (SО2, NОx, CО, PAH, таложне материје, чађ и др.); 

– загађење ваздуха у великим урбаним срединама (Београд, Нови Сад, Ниш) узроковано 
саобраћајем (NОx, SО2, приземни озон, олово, честице, CО и др.); 

– високе концентрације чађи у ваздуху у урбаним зонама у време грејне сезоне услед 
емисије из индивидуалних котларница и домаћинстава; 

– загађење ваздуха проузроковано неконтролисаним горењем на сметлиштима, паљењем 
пољопривредних површина након жетве и др. (емисија полихлорованих дибензо-фурана и 
диоксина (PCDF/D) и других гасова); 

– допринос стварању „ефекта стаклене баште“; кумулативно загађење ваздуха као резултат 
концентрисаности петрохемијских и рафинеријских комплекса и азотаре; 

– неадекватно складиштење и одлагање нуспродуката, као што су пепео из термоелектрана 
и јаловина код површинских копова. 

Загађење ваздуха из тачкастих извора последица је застарелих технологија, недостатка постројења 
за пречишћавање димних гасова и ниске енергетске ефикасности постројења у индустријском и 
енергетском сектору, као и лошег квалитета горива за грејање. 
 
Узроци загађења ваздуха из мобилних извора су лош квалитет моторног горива (оловни бензин), 
употреба старих возила која се лоше одржавају и возила без катализатора, као и неадекватни 
технички стандарди за возила. Од укупно 1,5 милиона путничких возила у Републици Србији, око 1 
милион аутомобила је произведено пре 15 и више година, а већина користи оловна горива. Путнички 
аутомобили чине око 80% укупног броја моторних друмских возила. Загађење ваздуха пореклом од 
саобраћаја је у порасту, нарочито у великим градовима. Још увек је евидентно присуство великог 
броја старих возила, која користе оловни бензин и нискоквалитетна моторна горива (дизел гориво са 
високим процентом сумпора и значајном емисијом чађи). До краја 2011. године у плану је да се 
донесе Технички пропис о емисијама загађујућих материја из покретних извора загађивања, а до 
краја 2012. године Технички пропис о граничним вредностима загађујућих материја у течним 
горивима. 
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Највеће загађење ваздуха потиче од процеса сагоревања фосилних горива лошег квалитета (лигнит, 
мазут, моторна горива). Поред тога, ниске цене енергије, нерационална и неефикасна употреба 
енергије, неефикасне технологије сагоревања, лоше одржавање фабрика и стари возни парк 
повећавају емисије упркос смањеној индустријској и привредној делатности.  

Главни извори загађења ваздуха су термоелектране у Колубарском и Костолачком басену лигнита. 
Лигнит има ниску калоричну вредност, висок садржај влаге, чијим сагоревањем настају велике 
количине пепела, сумпорних и азотних оксида. Колубарски басен (Никола Тесла А и Б и Колубара 
А), са инсталираном снагом од 3.160 МW, емитовао је 2008. године 153.916 тона SОx, 40.638 тона 
NОx и 15.306 тона честица. Костолачки басен, са 1.007 МW, ослободио је 2008. године, 108.960 тона 
SОx, 17.362 тона NОx и 8.263 тона честица8.  

У периоду од 2004. до 2007. године извршена је реконструкција или замена постојећих филтера, а у 
плану је изградња постројења за одсумпоравање и смањење емисија азотних оксида. Термоелектране 
такође производе 6–8 милиона тона летећег пепела. У замену шест електрофилтера уложено је око 
35,2 милиона евра, почела је реализација пројеката замене постојећег система транспорта и одлагања 
пепела и шљаке на депонијама ТЕ. У термоелектрани Никола Тесла Б у Обреновцу октобра 2009. 
године пуштен је у рад нови систем за прикупљање, транспорт и одлагање пепела на блоку 2 (снаге 
620 МW). 

Слика 1. Емисије сумпордиоксида у Републици 
Србији у 2008.години 

Слика 2. Емисије азотних оксида у Републици 
Србији у 2008.години 

 
Извор: Агенција за заштиту животну средине 2009. Извор: Агенција за заштиту животну средине 2009. 

 
На слици 1. приказани су подаци о емисијама сумпордиоксида из извора загађивања у Републици 
Србији током 2008. године, где се као најзначајнији извори SО2 издвајају три извора: Термоелектране 
Никола Тесла А и Б у Обреновцу, Термоелектране Костолац А и Б у Костолцу и Рударско-
топионичрски басен Бор.9 
 
На слици 2. приказани су подаци о емисијама азотових оксида из извора загађивања у Републици 
Србији током 2008. године, где се као најзначајнији извори NОх издвајају Термоелектране Никола 
Тесла А и Б у Обреновцу и Термоелектране Костолац А и Б у Костолцу.10 
 

 

                                                   
8 Извор података: Национални програм заштите животне средине, 2010., Београд, 
9 Извор података: Извештај о стању животне средине у Републици Србији 2008. год., Агенција за заштиту животне средине 
РС, Београд, 2009. 
10 Извор података: Извештај о стању животне средине у Републици Србији 2008. год., Агенција за заштиту животне средине 
РС, Београд, 2009. 
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Слика 3. Емисије суспендованих честица у Републици Србији у 2008.години 
 

 
                     Извор: Агенција за заштиту животну средине 2009. 
 

На слици 3. приказани су подаци о емисијама суспендованих честица (PM10) током  2008. године из 
извора загађивања у Републици Србији, где су као најзначајнији извори евидентирани: 
Термоелектране Никола Тесла А и Б у Обреновцу, Термоелектрана Колубара у Лазаревцу, 
Термоелектране Костолац А и Б у Костолцу и Индустријски комплекс у Пначеву и Фабрика US Steel 
у Смедереву.11 

Међу најзначајније загађиваче ваздуха индустријског порекла у Србији спадају: рафинерије нафте у 
Панчеву и Новом Саду; цементаре у Беочину, Косјерићу и Поповцу; хемијски комбинати у Панчеву, 
Шапцу, Крушевцу и железара у Смедереву. Уопштено говорећи, њихове технологије неефикасно 
користе репроматеријале и енергију, постоји недостатак третмана издувних гасова, као и лош рад и 
одржавање. Значајна количина загађења ваздуха потиче такође из неадекватног складиштења и 
одлагања репроматеријала, укључујући рудне копове.  

Међу проблемима везаним за аерозагађење у Републици Србији истиче се и недостатак подстицајних 
економских мера за смањење емисија у ваздух. У току је израда националног катастра емисије гасова 
са „ефектом стаклене баште“, чији се завршетак очекује до краја 2010. године. Постојећа законска 
регулатива је у процесу усклађивања са регулативом ЕУ (усвојене Уредба о условима за мониторинг 
и захтевима квалитета ваздуха „Службени гласник РС“, бр. 11/2010 и Уредба о граничним 
вредностима емисија). Поред мониторинга у државној мрежи, мониторинг квалитета ваздуха врши се 
на укупно 7 аутоматских станица које одржава и са њих прикупља податке Агенција за заштиту 
животне средине, и то 2 у Бору, 3 у Смедереву, 2 у Београду и једна у Беочину. На територији АП 
Војводине, државну мрежу допуњује мрежа од 6 аутоматских станица. У Републици Србији је у току 
2009. године успостављен систем мониторинга ваздуха који обухвата 28 нових аутоматских мерних 
станица и референтну лабораторију.  

У оквиру CARDS пројекта „Јачање капацитета животне средине 2003” процењено је да се укупна 
годишња штета, услед загађивања ваздуха укључујући и емисијe гасова са ефектом стаклене баште у 
Републици Србији креће између 447,2 милиона евра и 1.370,1 милиона евра, што представља 1,8% - 
5,5% БДП-а12. 
 
 

                                                   
11 Исти извор. 
12 Извор: Национални програм заштите животне средине, 2010. 
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Постојеће стање – резултати мониторинга квалитета ваздуха 
 
Квалитет ваздуха у Републици Србији контролише се и прати мерењем емисије и нивоа загађујућих 
материја.  

Мерење емисије дужни су да обезбеђују загађивачи ваздуха у складу са одредбама Уредбе о 
граничним вредностима емисија.  
Систематско мерење нивоа загађујућих материја обезбеђује Република у складу са Законом о 
заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04, 36/09) и Законом о 
заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09) који је донет је маја 2009. године. 
Законом о заштити ваздуха уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин 
организовања и контрола спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природне 
вредности од општег интереса која ужива посебну заштиту. Законом о заштити ваздуха уведен је 
термин "ниво загађујућих материја", уместо термина имисије. На основу закона, у марту 2010. 
године донета је Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. Основ за израду 
Уредбе биле су директиве ЕУ 2008/50/ЕС и 2004/107/ЕС, и према одредбама ових директива 
прописане су граничне и толерантне вредности за поједине загађујуће материје, као и граничне 
вредности о којима се информише јавност и граничне вредности опасне по здравље становништва са 
сумпор-диоксидом и азот-диоксидом13. 
 
Систематска мерења нивоа загађујућих материја врше се у оквиру мреже мерних места, постављене у 
више нивоа:  

1. основна мрежа метеоролошких станица и основна мрежа урбаних метеоролошких 
станица;  

2. локална мрежа урбаних станица за мерење нивоа основних загађујућих материја и 
локална мрежа урбаних станица за мерење нивоа специфичних загађујућих материја; и  

3. основна мрежа станица за праћење утицаја загађеног ваздуха на здравље људи. 

Резултати вишегодишњих мерења концентрација класичних и специфичних загађујућих материја у 
мрежи урбаних станица показују погоршање квалитета ваздуха у многим градовима Србије. Према 
подацима праћења, максимално дозвољене концентрације SО2, чађи и укупних таложних материја 
(ТDМ) често су прекорачене у великим градовима и у близини индустријских постројења. 
Специфични стандарди загађујућих материја такође су често прекорачени у околини индустрија 
(нарочито у погледу угљоводоника и флуорида).  
 
Сумпордиоксид  
 
Према подацима Фонда за заштиту животне средине Републике Србије, емитоване емисије 
сумпордиоксида (SO2) у 2007. години су износиле: 
 

Табела 2.  Емисије (SO2) у 2007.години 

NUTS III SO2 (t/god) % 
1 Бачка 3.382 1,24 
2 Банат 11.125 4,08 
3 Срем 99 0,04 
4 Град Београд 128.165 46,97 
5 Колубарски и Мачвански 107 0,04 
6 Златиборски округ 137 0,05 
7 Моравички, Шумадијски и Поморавски 4.501 1,65 
8 Рашки и Расински 40 0,01 
9 Подунавски и Браничевски 103.572 37,96 
10 Борски, Зајечарски* и Пиротски 21.140 7,75 

                                                   
13 Имајући у виду да је приказ постојећег стања квалитета ваздуха у Републици Србији урађен за период до 2010. године, 
анализе су извршене према до тада важећем Правилнику о граничним вредностима, методама мерења имисије, 
критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података (Службени гласник РС, бр. 54/92, 30/99, 19/2006). 
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11 Нишавски и Топлички 0 0 
12 Јабланички и Пчињски 571 0,21 
 Укупно 272.845 100 

*без података за Зајечарски округ  
 

Графикон 1.  Емисија SO2 у 2007. години 

Емисија SO2 у 2007.г. по NUTS 3 регионима (у %)
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Према Извештају о стању животне средине у Републици Србији из 2007. године, у периоду 1996–
2006., резултати мерења нивоа загађујућих материја показују да је годишња гранична вредност 
сумпор диоксида, 50 µg/m3, перманентно премашивана на појединим локацијама у Бору и Београду. У 
Бору су дневна14 прекорачења концентрација SO2 износила од 10 до преко 70% дана у години15, при 
чему је ова појава првенствено зависила од дужине периода рада и начина рада Топионице бакра РТБ 
Бор. За разлику од Бора, ход вишегодишњих дневних прекорачења концентрација SO2 у Београду је 
равномернији.  

Током 2008. године, прекорачења годишње граничне вредности за сумпордиоксид забележена су 
само у Бору (Градски парк 127 µg/m3). У Бору је забележен и највећи број дана преко граничне 
вредности (96), као и максимална дневна концентрација SO2 (1089 µg/m3), што је 7 пута већа вредност 
у односу на дозвољену. Максималне дневне концентрације SO2 премашивале су лимит и у Костолцу, 
Београду и Лозници, с тим што је број дана преко граничне вредности знатно мањи (1 до 8 дана). 
 

                                                   
14 Према Правилнику о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и 
евиденцији података (Службени гласник РС, бр. 54/92, 30/99, 19/2006), дневна гранична вредност за SO2 износи 150 µg/m3. 
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/2010) гранична вредност 
нивоа SO2 за један дан износи 125 µg/m3, и не сме бити прекорачена више од 3 пута у једној календарској години. 
15 Према препоруци Светске здравствене организације, број дана када измерене концентрације загађујућих материја прелазе 
граничну вредност, не би требало да буде већи од 10% од укупног броја дана у мерном периоду (36 дана годишње, или три 
дана у току месеца). 
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Табела 3. Средње годишње концентрације SO2, број дана преко ГВИ и максималне дневне 
концентрације SO2 у ваздуху (у µg/m3) у 2008. години 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2009. 

 
Чађ 
 
Анализом резултата десетогодишњег (1996–2005.г.) праћења вредности чађи (дима) уочава се 
континуирани раст средње годишње вредности у Београду, Костолцу и Смедереву, а од 2006. и у 
Ужицу, у којем су током 2007. и 2008.г. забележене највише концентрације чађи. У периоду 1995–
2005.г., годишњи лимит концентрација за чађ (50 µg/m3) премашен је једино у Београду 1997. и 1998. 
године, када Београд има и најчешће прекорачење дневних лимита (40 % дана годишње), а по 
оптерећености димом следе Лозница и Ваљево. У 2006. г. просечна годишња вредност чађи 
прекорачена је у Ужицу (71 µg/m3) и Нишу (57 µg/m3). Тренд загађења димом настављен је у Ужицу и 
у 2007.г., када је средња годишња вредност за чађ такође прелазила дозвољену вредност (Ужице ПИО 
– 72 µg/m3, Ужице ЗЈЗ – 53 µg/m3), а нарочито у 2008.г. (Ужице ПИО – 86 µg/m3, Ужице ЗЈЗ – 59 
µg/m3).  

Током 2008.г., број дана преко граничне вредности био је највећи у Ужицу (ПИО – 249, ЗЈЗ – 112), а 
високе вредности забележене су и у Београду, Ивањици, Севојну Ваљеву и Панчеву.  
Максималне дневне концентрације чађи у 2008.г. такође су имале највише вредности у Ужицу (ПИО 
– 563 µg/m3, ЗЈЗ – 437 µg/m3). 
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Табела 4. Средње годишње концентрације чађи (дима), број дана преко ГВИ и максималне дневне 
концентрације чађи у ваздуху (у µg/m3) у 2008. години 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2009. 

 
Азотдиоксид 
 
Према подацима Фонда за заштиту животне средине Републике Србије, измерене емисије 
азотдиоксида (NO2) у 2007. години су износиле: 

Табела 5. Емисије NO2 у 2007. години 

NUTS III NO2 (t/god) % 
1 Бачка 3.716 6,08 
2 Банат 6.344 10,37 
3 Срем 156 0,26 
4 Град Београд 34.722 56,76 
5 Колубарски и Мачвански 179 0,29 
6 Златиборски округ 354 0,58 
7 Моравички, Шумадијски и Поморавски 2.430 3,97 
8 Рашки и Расински 184 0,3 
9 Подунавски и Браничевски 12.852 21,01 
10 Борски, Зајечарски* и Пиротски 118 0,19 
11 Нишавски и Топлички 20 0,03 
12 Јабланички и Пчињски 95 0,16 
 Укупно 61.175 100 

*без података за Зајечарски округ 
  
 
 
 



 32

Графикон 2.  Емисија NO2 у 2007. години 

Емисија NO2 у 2007.г. по NUTS 3 регионима (у %)
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Годишња вредност нивоа азотдиоксида у периоду 1996–2008. г. у Србији углавном није 
превазилазила дозвољени лимит за насељена места од 60 µg/m3.16 Средња годишња гранична 
вредност била је прекорачена једино током 2006. године у Чачку (67 µg/m3)17, као и у Вреоцима (68 
µg/m3) 2007. године. 

Прекорачења дневне граничне вредности (85 µg/m3) забележена су током 2005. године на појединим 
мерним местима у Београду, током 2007. у Београду, Смедереву и Чачку, а током 2008. године такође 
у Београду и Чачку, где су забележене и максималне дневне вредности азотдиоксида, с тим што је 
број дана преко дозвољеног нивоа мањи од 10% годишње (мањи од 37 дана).  
 

Табела 6. Средње годишње концентрације NO2, број дана преко ГВИ и максималне дневне 
концентрације  NO2 у ваздуху (у µg/m3) у 2008. години 

 

                                                   
16 Према Правилнику о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места 
и евиденцији података (Службени гласник РС, бр. 54/92, 30/99, 19/2006), средња годишња ГВИ за NO2 износи 60 µg/m3. 
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/2010) гранична вредност 
нивоа NO2 за календарску годину пооштрена је на 40 µg/m3. 
17 У Београду је, у Охридској улици, 2006.г. вредност била на самој граници од 60 µg/m3. 
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Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2009. 

 
 
 
Таложне материје 
 

На подручју Републике Србије концентрaције укупних таложних материја у периоду 1996–2005.г. 
биле су у границама дозвољених вредности (испод 200 mg/m2/дан на годишњем нивоу) у већини 
места где се спроводи мониторинг18. Максималне вредности износиле су 15–30% изнад дозвољеног 
нивоа, и то у већим градовима (Београд, Крагујевац, Ниш, Сомбор, Пирот, Лесковац), као и у 
индустријским центрима као што су Костолац и Лучани. Највеће прекорачење дозвољене вредности 
забележено је у Лозници и Бањи Ковиљачи 2000. године (2,5 пута на годишњем нивоу, односно 6 
пута на месечном нивоу).  

У 2006. години годишња гранична вредност за таложне материје премашена је у Лучанима, Костолцу, 
Београду (Вреоци), Врању, Смедереву и Нишу, а у 2007. године првенствено у Београду, на нивоу 
града (на 22 мерна места у Београду прекорачена је гранична вредност), затим у Пожеги, Смедереву, 
Костолцу, Пироту, Севојну, Крушевцу, Бору, Зајечару и Шапцу. 

Током 2008. године, највећа измерена средња годишња вредност за таложне материје забележена је у 
Костолцу (991 mg/m2/дан) и Смедереву (533 mg/m2/дан), а вредности преко дозвољеног нивоа су 
забележене још и у Пироту, Лучанима, Шапцу, Зајечару и Београду. 
 

                                                   
18 Наведене граничне вредности за таложне материје на годишњем и месечном нивоу дате су према Правилнику о 
граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података 
(Службени гласник РС, бр. 54/92, 30/99, 19/2006). 
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Табела 7. Средње годишње концентрације укупних таложних материја (mg/m2/дан )у мрежи станица 
здравствене службе на територији Републике Србије у 2008. години 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2009. 

 
 
Суспендоване честице 
 
Суспендованим честицама чији је пречник мањи од 10 µm (РМ10), као параметру квалитета ваздуха, у 
европској регулативи посвећује се знатна пажња због великог утицаја на здравље људи.  

Према подацима Фонда за заштиту животне средине Републике Србије, измерене емисије 
суспендованих честица (РМ) у 2007. години су износиле: 

 
Табела 8. Емисије суспендованих честица (ПМ) у 2007. години 

NUTS III PM (t/god) % 
1 Бачка 277 1,60 
2 Банат 1.623 9,38 
3 Срем 14 0,08 
4 Град Београд 8.274 47,79 
5 Колубарски и Мачвански 138 0,80 
6 Златиборски округ 228 1,32 
7 Моравички, Шумадијски и Поморавски 1.402 8,10 
8 Рашки и Расински 45 0,26 
9 Подунавски и Браничевски 4.096 23,66 
10 Борски, Зајечарски* и Пиротски 1.146 6,62 
11 Нишавски и Топлички 4 0,03 
12 Јабланички и Пчињски 62 0,36 
 Укупно 17.314 100,00 
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Графикон 3. Емисија суспендованих честица у 2007. години 

Емисија суспендованих честица у 2007.г. по NUTS 3 регионима (у %)
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Током 2005. године аутоматска мерења нивоа РМ10 вршена су у Београду, Панчеву и Зрењанину19. 
Дозвољени лимит средње дневне вредности износи 50 µg/m3. Резултати мерења РМ10 у Београду 
(ГЗЈЗ, Булевар Д. Стефана) указују да је током 2005. године више пута долазило до прекорачења 
дневног лимита, а да је број дана са вредностима преко ГВИ у току године био 89 (24 %). Резултати 
мерења РМ10 у Панчеву (Општинска управа, Војловица, индустријска зона) указују да је током целе 
2005. године било прекорачења лимита дневних вредности. Посматрано на годишњем нивоу, број 
дана преко дозвољеног нивоа износио је 163, што чини 44 % укупног периода. Подаци за Зрењанин 
показују већу сличност са Београдом него са Панчевом. 

Према подацима Републичког Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ (2008), 
средња годишња вредност нивоа суспендованих честица само у два насеља (Косјерић и Севојно) 
током 2007. није прелазила средње дозвољене вредности20. Према директивама Европске уније  
96/62/ЕС и 1999/30/ЕС  дозвољена средња дневна концнтрација за честице РМ10 је 50 µg/m3, број 
прекорачења дозвољеног нивоа за годину дана 35, а максимална дозвољена средња годишња 
концентрација је 40 µg/m3. Вредности измерене у Београду, Грабовцу, Зрењанину, Младеновцу, 
Новом Саду, Панчеву биле су изнад дозвољеног нивоа, као и 2006. године. 
 
 
Приземни озон 
 
Приземни (тропосферски) озон настаје као последица фотохемијских реакција азотних оксида и лако 
испарљивих органских материја у ваздуху. Има правилан дневни ход, који настаје као последица 
правилног хода интензитета Сунчевог зрачења и интензитета градског саобраћаја, те се максималне 
концентрације јављају у поподневном саобраћајном шпицу. Повећане концентрације тропосферског 
озона прати смањење концентрације азотних оксида.  

                                                   
19 У Зрењанину су ова мерења уведена средином 2005. године. 
20 Гранична вредноси за насељена места на годишњем нивоу дата је према Правилнику о граничним вредностима, методама 
мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података (Службени гласник РС, бр. 54/92, 
30/99, 19/2006), где је износила 70,0 µg/m3. Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени 
гласник РС“, бр. 11/2010) гранична вредност нивоа суспендованих честица (РМ10) у ваздуху износи 40 µg/m3 за календарску 
годину, док дневна гранична вредност (50 µg/m3) не сме бити прекорачена више од 35 пута у једној календарској години. 
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Приземни озон има и правилан годишњи ход. Максималне средње месечне концентрације јављају се 
током пролећа и раног лета, што је последица повећаног ултраљубичастог зрачења, инсолације, као и 
концентрације азотних оксида и неметанских угљоводоника у ваздуху. 

Гранична вредност за средње једночасовне концентрације износи 150 µg/m3, за средње дневне 
вредности 85 µg/m3, а за средње годишње вредности 80 µg/m3.21 Током 2005. године приземни озон је 
регистрован на више мерних места у повећаним концентрацијама него претходних година (Београд, 
Панчево, Суботица, Сента). Током 2007. и 2008. г. забележен је благи пораст концентрације 
приземног озона у односу на ранији период. У 2008. години било је 16 дана преко дозвољеног нивоа 
на мерном месту у Улици Омладинских бригада на Новом Београду, са максималном сатном 
вредношћу 167,2 µg/m3. 
 

Табела 9. Максималне сатне вредности у 2008. г. по месецима и мерним местима и број дана са 
прекорачењима средњих дневних вредности 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2009. 

 
Аутоматски мониторинг 
 
Праћење квалитета ваздуха код нас до скоро је било базирано искључиво на ручним методама – 
дневном узорковању и лабораторијском испитивању, а добијени резултати нису омогућавали 
добијање праве слике, односно нису давали могућност за правовремену интервенцију на местима где 
долази до прекорачења граничне вредности емисије. У циљу бољег и потпунијег праћења квалитета 
ваздуха, Агенција за заштиту животне средине Републике Србије (SEPA) предвидела је увођење 
савременог аутоматског система са укупно 30 аутоматских мерних станица (АМС). 

Поред мониторинга у државној мрежи, мониторинг квалитета ваздуха врши се на укупно 7 
аутоматских станица које одржава и са њих прикупља податке Агенција за заштиту животне средине, 
и то 2 у Бору, 3 у Смедереву, 2 у Београду и једна у Беочину. На територији АП Војводине, државну 
мрежу допуњује мрежа од 6 аутоматских станица. У Републици Србији је у току 2009. године 
успостављен систем мониторинга ваздуха који обухвата 28 нових аутоматских мерних станица и 
референтну лабораторију.  

Овакав систем моћи ће у реалном времену да врши осматрање концентрација загађујућих материја у 
ваздуху на већем делу територије Републике Србије. Он ће такође омогућити улаз у веома 
софистициране нумеричке моделе за транспорт и депозицију загађујућих материја којима ће се 
анализирати просторна расподела (површина, број становника, врсте индустријских постројења, 
саобраћаја...), као и прогноза хемијских трансформација, транспорта и таложења ових супстанци. 
Измерени подаци аутоматски се шаљу у централну базу података, која се налази у Агенцији за 
заштиту животне средине Србије, и тако се прате концентрације дефинисаних штетних материја у 
ваздуху у реалном времену, што представља основ за брзо реаговање и предузимање одговарајућих 
мера заштите од прекомерног загађења ваздуха и негативног утицаја на здравље становништва. 
 

 

                                                   
21 Наведене граничне вредности за тропосферски озон дате су према Правилнику о граничним вредностима, методама 
мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података (Службени гласник РС, бр. 54/92, 
30/99, 19/2006). 
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Слика 4. Аутоматске мерне станице у Србији (постојеће и планиране): Урбане; Урбано-
индустријске; Саобраћајне; Субурбане; Руралне/ЕМЕП 

 
Извор: www.sepa.sr.gov.yu 

 
 
Оцена квалитета ваздуха у Србији 
 
На основу изнетих резултата, може се констатовати да је током последњих 10 година аерозагађење, 
посебно у градској средини, повећано због повећања броја возила у саобраћају и застарелог и лоше 
одржаваног возног парка. Такође, од пресудног значаја за квалитет ваздуха јесте потрошња чврстих 
горива у домаћинствима (дрво и угаљ), која је у Србији још увек висока, будући да се на овај начин 
греје око 40% домаћинстава, односно овај вид енергије учествује са око 37% у структури укупне 
потрошње финалне енергије22.  

За оцену квалитета ваздуха, у досадашњој пракси, углавном је као индикатор аерозагађења коришћен 
број дана преко граничне вредности. Такође, у појединим студијама из области здравства, као 
индикатор квалитета ваздуха узиман је број оболелих од респираторних обољења. 

За праћење интегрисаног утицаја концентрација одређених загађујућих материја на животну средину 
и здравље људи уведени су индекси квалитета ваздуха (AQI). Индекси квалитета ваздуха су 
релативно бездимензионалне величине, којима се оцењује квалитет ваздуха, односно штетност 
загађујућих материја по здравље људи. У зависности од расположивих резултата и сврхе, AQI може 
представљати интегрисани утицај два до пет полутаната (сумпордиоксид, азотдиоксид, чађ – 
суспендоване честице, угљенмоноксид, приземни озон), те у том смислу разликујемо AQI2 
(комбиновано дејство чађи и SO2), AQI3 (комбиновано дејство чађи и SO2 и NO2), AQI4 (комбиновано 
дејство чађи и SO2, NO2 и СО) и AQI5 (комбиновано дејство чађи, SO2, NO2, СО и О3). 

Градски завод за јавно здравље Београд је у оквиру Пројекта „Еколошке валоризације територије ГП 
Београда“ 2000–2004.г. извршио оцену квалитета ваздуха у Београду на бази AQI2, AQI3 и AQI4. 
Квалитет ваздуха је оцењиван на основу његовог утицаја на здравље људи, те су издвојене следеће 
категорије квалитета ваздуха: повољан, благо загађен, средњи, нездрав и веома нездрав. Распони 
вредности AQI се, у овом случају, крећу најчешће од нуле до јединице (за AQI2), или од нуле до 
преко 2 (за AQI4). У светској пракси опсег вредности овог индекса најчешће је 1–5, или 1–6, или 1–
10. 

                                                   
22 Према Извештају о стању животне средине у Србији 2005. г., тј. према извршеној анализи учешћа појединих енергената у 
потрошњи енергије, у земљама Европске уније највеће је учешће нафте и нафтних деривата – 37%, природног гаса 24%, 
затим угљева 18% и нуклеарне енергије 15%, а обновљивих извора 6%. Слика потрошње у Србији се знатно разликује: 
доминира употреба угљева са 51%, затим нафте и нафтних деривата – 28%, природни гас се користи 14%, док је потрошња 
обновљивих извора на нивоу од 7%. 
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Помоћу индекса квалитета амбијенталног ваздуха, који је укључује SО2, NО2 и чађ (AQI3), на основу 
методологије коју је развио Градски завод за јавно здравље Београд, пет од двадесет локација где се 
примењивао индекс током 2000/01. године, класификоване су као нездраве. То су Београд, Ниш, 
Шабац, Крагујевац и Бор.  

Агенција за заштиту животне средине Републике Србије је током 2007. године дефинисала AQI на 
бази постојећих граничних вредности, те је индекс означен као привремени, тј. AQI_S_07. Анализе 
квалитета ваздуха у 2007. и 2008. години у наредном тексту дате су на основу овог индекса, али, 
имајући у виду да је у међувремену дошло до усаглашавања са европском регулативом у овој 
области, тј. да је у оквиру Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(„Службени гласник РС“, бр. 11/10) дошло до пооштравања одговарајућих граничних вредности 
нивоа загађујућих материја у ваздуху, постојећи привремени индекс потребно је у наредном периоду 
прилагодити новонасталим променама. 

Српски AQI изведен је на бази ГВИ за три загађујуће материје у ваздуху – сумпордиоксид, чађ и 
азотдиоксид. Издвојено је пет класа квалитета ваздуха – одличан, добар, прихватљив, загађен и 
јако загађен, при чему је распон вредности индекса одређиван за сваку загађујућу материју 
појединачно. Ваздух је одличног или доброг квалитета уколико су концентрације загађујућих 
материја до пола вредности ГВИ, прихватљив уколико су вредности имисионих концентрација од 
половине до пуне вредности ГВИ, а загађен и јако загађен уколико вредности прелазе ГВИ. Збирно, 
AQI_S_07 има распон вредности од нуле до преко 100, са пресеком на 25 вредности (одличан: 0–25, 
добар: 26–50, прихватљив: 51–75, загађен: 76–100 и јако загађен >100).  
 

Табела 10. Привремени индекс квалитета ваздуха AQI_S_07 

 
 
Применом AQI_S_07 може се закључити да је ваздух у Републици Србији током 2008.г. најчешће 
био одличног квалитета, захваљујући средњим дневним концентрацијама сумпордиоксида (у 84,7% 
случајева), а најређе био одличан услед износа средњих дневних концентрација чађи (у 45,3% 
случајева). Генерално, квалитет ваздуха у 2008.г. у Србији сличан је квалитету ваздуха у 2007. 
години. 

Ваздух у Републици Србији током 2008.г. најчешће је био загађен (8,7%) и јако загађен (2,5%) због 
имисионих концентрација чађи. То је одлика већине урбаних средина, а најизраженија ситуација 
током 2008.г. била је у Ужицу, Ивањици, Севојну, Београду и Панчеву. Загађен и јако загађен ваздух 
због високих имисионих концентрација сумпордиоксида је доминантна појава за Бор. Такође, загађен 
ваздух због SО2 током 2008.г. јављао се и у Костолцу и Београду, али много мање него у Бору. 
Загађен ваздух због азотдиоксида јављао се током 2008.г. у Београду и Чачку.  
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Графикон 4. Оцена квалитета ваздуха у Републици Србији у 2008. години применом AQI_S_07 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2009. 

 

3.2. Воде 
 
Приликом анализирања стања животне средине, посебна пажња се посвећује проблематици загађења 
вода, јер вода услов живота, али и стратешки ресурс. Загађене воде вишеструко угрожавају животну 
средину и повећавају ризик по здравље људи, те управљање овом природном вредношћу мора да 
обезбеди коришћење на начин и до нивоа који не представља опасност за природне процесе или за 
обнову квалитета и количине воде, и који не умањује могућност њиховог вишенаменског коришћења.  

Да би се развили одговарајући планови за управљање квалитетом вода и да би се спречило или 
ограничило уношење у воде опасних, отпадних и других штетних материја, неопходно је, пре свега, 
обезбедити поуздане информације о степену загађености вода.  

Прописи који регулишу ову област имају за циљ да обезбеде одрживо коришћење воде, укључујући 
добар статус површинских и подземних вода са становишта животне средине, као и квалитет и 
количину.  

Оквирна директива о водама (WFD, 2000) је кључни документ у области заштите вода и њена 
имплементација подразумева на првом месту усклађивање домаћих прописа кроз остваривање 
следећих циљева: 

а) за површинске воде: 
 спречавање пропадања статуса свих водених површина; 
 заштита и обнављање доброг статуса воде; 
 заштита и унапређење доброг еколошког потенцијала и доброг хемијског статуса у свим 

вештачким и значајно измењеним воденим површинама; 
 укидање испуштања приоритетних опасних супстанци и постепено смањење других 

приоритетних супстанци. 
б) за подземне воде: 

 спречавање пропадања свих подземних вода; 
 заштита и обнављање доброг статуса подземних вода; 
 анализа свих значајних повећања концентрација полутаната које потичу од људских 

активности. 

Област заштите вода од загађења у Републици Србији регулисана је Законом о заштити животне 
средине („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/04, 36/09), новим Законом о водама 
(„Службени гласник Републике Србије” бр. 30/10), Правилником о опасним материјама у водама 
(„Службени гласник СРС“, бр.31/82), Правилником о опасним материјама које се не смеју уносити у 
воде („Службени лист СФРЈ“, бр. 3/66, 7/66), Уредбом о класификацији вода („Службени гласник 
СРС“, бр. 5/68), Уредбом о категоризацији водотока („Службени гласник РС“, бр. 5/68), Уредбом о 
класификацији вода међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије 
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 6/78) и Правилником о начину и минималном броју испитивања 
квалитета отпадних вода („Службени гласник СРС“, бр. 47/83, 13/84). 
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Новим Законом о водама („Службени гласник Републике Србије” бр. 30/10)  уређује се правни статус 
вода, интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и 
начин финансирања водне делатности, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања од 
значаја за управљање водама.  

Систематска контрола квалитета површинских и подземних вода спроводи се у складу са Уредбом о 
систематском испитивању квалитета вода, коју доноси Влада Републике Србије. Испитивања 
квалитета површинских вода врше се ради оцене стања квалитета воде водотока, праћења тренда 
загађења и очувања квалитета водних ресурса. Испитивања квалитета воде на извориштима и 
акумулацијама врше се ради оцене исправности воде за потребе водоснабдевања и рекреације 
грађана, а у циљу заштите водоизворишта и здравља становништва. 

Републички хидрометеоролошки завод врши систематско праћење квантитативних и квалитативних 
карактеристика површинских и подземних вода на успостављеној мрежи хидролошких станица са 
дефинисаним програмом рада, док Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ спроводи 
систематска испитивања квалитета воде за пиће из водоводних система у Републици Србији. 
 
Узроци загађења – основни проблеми 
 
Квалитет површинских вода претежно је условљен радом индустријских постројења, 
пољопривредном производњом, као и појавом дуготрајних сушних периода како на територији 
Републике Србије, тако и у суседним земљама и сливовима трансграничних водотока.  

Главне изворе загађења површинских вода у Србији представљају нетретиране индустријске и 
комуналне отпадне воде, дренажне воде из пољопривреде, оцедне и процедне воде из депонија, као и 
загађења везана за пловидбу рекама, поплаве и рад термоелектрана.  

Индустријски објекти лоцирани у урбаним зонама испуштају отпадне воде углавном у градске 
канализационе системе, најчешће без предтретмана. Већи индустријски објекти, који су смештени 
изван насеља, обично на обалама река или у њиховој непосредној близини, такође своје отпадне воде 
директно изливаје у водотоке без претходног пречишћавања. Повећање индустријске производње 
последњих година условило је повећање количина отпадних вода у односу на претходни период, а 
самим тим и пропорционално повећање оптерећења водотока загађујућим материјама из ових извора. 
С друге стране, значајно смањење количине расположивих вода вишеструко је умањило могућност 
разблаживања и самопречишћавајуће способносити реципијената.  

Неадекванто, односно недовољно одржавање и улагање протеклих година, довело је до значајног 
погоршања стања великог дела канализационе инфраструктуре. Посебно критична места су главни 
колектори и црпне станице. Евидентни су чести кварови и прекиди рада, док изливање 
непречишћених отпадних вода не само да угрожава живи свет водотока већ представља и опасност по 
здравље људи. У сеоским подручјима преовладава коришћење  водопропусних септичких јама.  
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Табела 11.  Приказ третмана отпадних вода 

 
 

Графикон 5. Проценат пречишћене отпадне воде 

NUTS 3 – Проценат пречишћене отпадне воде (%)
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Графикон 6. Проценат домаћинстава прикључених на канализациону мрежу 
NUTS 3 – Проценат домаћинстава прикључених на канализациону мрежу 
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Графикон 6а. Дужина канализационе мреже/површина 

NUTS 3 – Дужина канализационе мреже/површина (km/hilj.km2)
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Угроженост површинских вода загађењем биодеградабилним органским материјама нарочито је 
изражена у близини великих градова и индустријских постројења која се баве производњом хране 
(фабрике шећера, прераде воћа и поврћа, велике фарме говеда, оваца и свиња, кланице...). Овај 
проблем посебно је изражен у периоду године који карактеришу ниски водостаји и повишене 
температуре. Велике реке успевају, захваљујући моћи самопречишћавања, да разграде знатне 
количине органских материја и ипак одрже задовољавајући квалитет вода. Насупрот њима, у 
периодима рада фабрика пуним капацитетом присутна је угроженост малих водотока. Тада долази до 
појаве дефицита кисеоника и разградње органских материја у анаеробним условима средине, при 
чему се ослобађају токсичне материје и гасови (водониксулфид, метан и амонијак), што угрожава 
флору и фауну ових водотока. Велико загађење акватичних екосистема малог капацитета 
самопречишћавања, врло брзо доводи до ишчезавања живог света, претварајући их у колекторе 
отпадних вода, са потпуним одсуством хидробионата. 
 

Графикон 7. Проценат пречишћавања отпадних вода по сливовима (2006) 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2009. 

 
Само 19 градова у Србији има постројење за пречишћавање комуналних отпадих вода. Највећи 
градови у земљи, Београд, Нови Сад и Ниш, испуштају непречишћене отпадне воде у реципијенте. 
Нека постројења су престала са радом, нека врше само механичко пречишћавање, при чему је већина 
суочена са честим прекидима рада услед проблема у одржавању и недостатка финансијских 
средстава. Резултат тога је непотпуна искоришћеност постојећих капацитета. 
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Графикон 8. Отпадне вода из насеља  

 
Извор: Републички завод за статистику, 2008. 

 
Количине индустријских отпадних вода, испуштених директно у водотоке Републике Србије у 2005. 
години износиле су око 2991,5 милиона m3/годишње, а из јавних канализационих система насеља око 
363,1 милиона m3/годишње23. Од укупне количине комуналних отпадних вода, пре испуштања у 
реципијенте, третира се непуних 20%, тј. око 72 милиона m3. Од тога, механички се пречисти 15,6 
милиона m3, биолошки 3,3 m3, а комбиновано 53,1 m3. Посебан проблем представља канал отпадних 
вода из Јужне индустријске зоне у Панчеву (тзв. ХИП-ов канал), који има 70 до 80 cm муља и који 
садржи опасне материје, настале као последица седиментације отпадних вода из Јужне индустријске 
зоне, што и даље загађује животну средину. 

Загађење из дифузних извора проузрокује више од 50% укупног загађивања вода. Преко њих доспева 
преко 80% од укупних количина азота, 50% од укупних количина фосфора и 90% фекалних и 
укупних колиформних бактерија. 

 

                                                   
23 Према: Статистички годишњак Републике Србије 2008.г, Отпадне воде из индустрије и јавна канализација 2006.г., 
Републички завод за статистику Републике Србије. 
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Слика 5. Трендови и средње вредности концентрација нитрата (NO3–N) за период 1998–2007.г. 

 
Извор: Вељковић Н., Јовичић М., 2009. 

 
Процењује се да из депонија у Србији настане 890.000 m3 процедних вода које садрже око 41.590 тона 
органског и неорганског загађења, 389 тона азота и 426 тона фосфора, као и тешке метале као што је 
бакар, цинк, никл и хром24. 
 
Постојеће стање – резултати мониторинга квалитета површинских вода 

 

На територији Републике Србије у оквиру систематских мерења врши се месечна контрола квалитета 
речних вода на 158 локација, и на основу резултата ових испитивања за већину река извршена је 
класификација вода и упоређивање са прописаним квалитетом воде. 

Уредбом о категоризацији водотока и Уредбом о класификацији вода у Републици Србији водотоци 
су разврстани у I, IIa, IIb, III i IV класу према утврђеним граничним вредностима показатеља 
квалитета. Категоризација се врши на основу следећих показатеља: 1) суспендоване материје, 2) 
укупни суви остатак, 3) pH, 4) растворени кисеоник, 5) БПК5, 6) степен сапробности по Либману, 7) 
степен биолошке продуктивности, 8) највероватнији број колиформних клица, 9) видљиве отпадне 
материје, 10) приметна боја, 11) приметан мирис, 12), засићење кисеоником %O2, 13) ХПК, 14) 
токсичне материје и 15) степен радиоактивности25.   

На основу података Републичког хидрометеоролошког завода, квалитет вода у Србији генерално је 
лош. Примери веома чисте воде – класе I и I/II  веома су ретки и налазе се у планинским подручјима, 
на пример, дуж реке Ђетиње, Рзава, Студенице, Моравице и Млаве у Централној Србији. 
Најзагађенији водотокови су Стари и пловни Бегеј, канал Врбас–Бечеј, Топлица, Велики Луг, 
Лугомир, Црни Тимок и Борска река.  

Квалитет вода посебно је угрожен нутријентима и органским и неорганским загађењем (услед 
испуштања нетретираних отпадних вода и дренажних вода из пољопривреде) поред великих градова 
(Београда, Новог Сада и др.). Пад квалитета воде се донекле приписује прекограничном загађењу 
вода које улазе у Србију. Река Тиса улази у Србију као река III класе, а река Бегеј улази у Србију као 
                                                   
24 Извор: Национални програм заштите животне средине, 2010. 
25 Уредба о класификацији вода међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије (Сл. лист 
СФРЈ, бр. 6/78) 
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река IV класе. Прекограничне реке су загађене нутријентима, нафтом, тешким металима и органским 
материјама. 

Поред великог загађења, квалитет Дунава остаје унутар класе II–III, углавном захваљујући великом 
капацитету разблаживања. Изградњом бране и формирањем акумулације на Дунаву и ХЕПС Ђердап, 
настао је низ негативних утицаја на животну средину, као што је исталожавање наноса. Притоке 
уносе око 20 милиона m3 седимената сваке године. Токсичне загађујуће материје, испуштене из 
великих индустријских центара (Новог Сада, Панчева, Смедерева, Београда) и отпадне воде из 
земаља које се налазе узводно, оптерећене како органским загађењем тако и тешким металима, 
задржавају се у акумулационом Ђердапском језеру.  

Канал Дунав–Тиса–Дунав и секундарни иригациони и транспортни канал и у Војводини су веома 
загађени, услед испуштања непречишћених индустријских и комуналних отпадних вода и дренажних 
вода из пољопривреде. 

Резултати анализа квалитета воде у рекама водних подручја Републике Србије, са укупно 89 мерних 
места по параметру БПК5, у периоду 1999–2008.г., показују безначајан тренд БПК5 за водна подручја 
Дунава, Мораве, Саве и збирно. 

По параметру нитрати, узоркованом на 114 мерних места у рекама водних подручја Републике 
Србије, у периоду 1999–2008.г., регистрован је безначајан тренд квалитета на водном подручју 
Мораве и Саве, односно опадајући тренд на водном подручју Дунава.  

 
 

Графикон 9. Медијане концентрација нитрата у рекама водних подручја Републике Србије (1999–
2008.г.) 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2009 

 
Графикон 10. Медијане концентрација БПК5 у рекама водних подручја Републике Србије (1999–

2008.г.) 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2009 

 
 
Оцена квалитета површинских вода у Србији (методом SWQI) 
 
У Агенцији за заштиту животне средине развијен је индикатор животне средине за област вода који је 
намењен извештавању јавности, стручњака и доносиоца политичких одлука. Индикатор се заснива на 
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методи Water Quality Index26, према којој се десет параметара физичко-хемијског и микробиолошког 
квалитета (засићеност кисеоником, БПК5, амонијум јон, pH вредност, укупни азот, ортофосфати, 
суспендовне материје, температура, електропроводљивост и колиформне бактерије) агрегирају у 
композитни индикатор (индекс) квалитета површинских вода.  

Индикатори квалитета површинских вода методом Serbian Water Quality Index (SWQI) добијени су 
компарацијом показатеља квалитета према нашој класификацији (Уредба о класификацији вода 
међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије, Сл. лист СФРЈ, бр. 
6/78) и оригиналној методи WQI. Тако, квалитету површинских вода који одговара I класи, према 
нашој Уредби, методом WQI припада 84–85 поена, II класи 72–78 поена, III класи 48–63 поена и IV 
класи 37–38 поена.  

Усвојене су следеће вредности за описни индикатор квалитета: 
 WQI = 0–38 веома лош, 
 WQI = 39–71 лош,  
 WQI = 72–83 добар,  
 WQI = 84–89 веома добар и  
 WQI = 90–100 одличан.  

Индекс квалитета површинских вода разврстан је, уз компатибилност постојеће класификације, 
према намени и степену чистоће воде: 

 Одличан – воде које се у природном стању, уз филтрацију и дезинфекцију, могу 
употребљавати за снабдевање насеља водом и у прехрамбеној индустрији, а површинске 
воде и за гајење племенитих врста риба (салмониде); 

 Веома добар и Добар – воде које се у природном стању могу употребљавати за купање и 
рекреацију грађана, за спортове на води, за гајење других врста риба (циприниде), или 
које се уз савремене методе пречишћавања могу употребљавати за снабдевање насеља 
водом за пиће и у прехрамбеној индустрији; 

 Лош – воде које се могу употребљавати за наводњавање, а после савремених метода 
пречишћавања и у индустрији, осим прехрамбеној; 

 Веома лош – воде које својим квалитетом неповољно делују на животну средину, и могу 
се употребљавати само после примене посебних метода пречишћавања.  

 
Табела 12. Нумерички и описни индикатор српског индекса квалитета површинских вода 

Нумерички 
индикатор Описни индикатор Боја 

100–90 Одличан  
84–89 Веома добар  
72–83 Добар  
39–71 Лош  
0–38 Веома лош  

Нема података*  
* није било мерења или је недовољан број параметара за израчунавање SWQI 

 
Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода Србије о квалитету водотока на 143 мерна 
места, узорковањем у просеку једном месечно, за период 1998–2008. године, у Агенцији за заштиту 
животне средине извршена је анализа квалитета воде применом SWQI.  

 

                                                   
26 Development of a Water Quality Index, Scottish Development Department, Engineering Division, Edinburgh, 1976. 
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Графикон 11. Проценат квалитета свих узорака воде водотока, по годинама, за период 1998–2008, 
одређен методом SWQI  

 
 

Анализа је урађена за сливна подручја водотока Србије, којима су обухваћене: 

1. Воде Војводине, водотоци и канали ДТД на левој обали Дунава; 
2. Дунав, ток од станице Бездан до Радујевца; 
3. Слив Саве, са сливовима Дрине и Колубаре; 
4. Притоке Ђердапског језера, десне притоке Дунава низводно од ушћа Велике Мораве; 
5. Слив Велике Мораве, са сливовима Јужне и Западне Мораве. 

Одговарајући SWQI представљени су за све истраживане станице на територији Србије. Сумарна 
анализа квалитета водотока за сливна подручја (Воде Војводине, Дунав, Слив Саве, Притоке 
Ђердапског језера и Слив Велике Мораве) методом SWQI представљена је на хистограму.  

 
Графикон 12. Serbian Water Quality Index водотокова за сливна подручја 1998–2008. године 

 
Извор: www.sepa.sr.gov.yu 

 
На бази анализа квалитета воде водотока у Србији методом SWQI, у периоду 1998–2008.г., приметно 
је да су воде Војводине најлошијег квалитета, с обзиром на то да је у категорији веома лошег 
квалитета било чак 227 узорака, односно 1851 узорак био је лошег квалитета.  

 
 
Квалитет воде акумулација намењених водоснабдевању 
 
Када је у питању законски оквир контроле квалитета површинских вода са аспекта подобности за 
водоснабдевање, Уредба Републике Србије је компатибилна са Директивом Савета 75/440/ЕЕС. 
Према овој Директиви, површинске воде су разврстане у три категорије: 

1. А1 – једноставан физички третман и дезинфекција (нпр. брза филтрација и дезинфекција),  
2. А2 – нормалан физички третман и дезинфекција (нпр. претходна оксидација/дезинфекција, 

коагулација, флокулација, филтрација, дезинфекција),  
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3. А3 – интензиван физички и хемијски третман, продужен третман и дезинфекција (нпр. 
контактно хлорисање, коагулација, флокулација, адсорпција, дезинфекција). 

Површинске воде чије физичко-хемијске и микробиолошке карактеристике одступају од прописаних 
граничних вредности које одговарају третману типа А3 не могу се користити за захватање за воду за 
пиће. У изузетним околностима, вода тако сниженог квалитета може се користити за пиће уколико се 
примене одговарајући поступци којима би се квалитет воде довео до стандарда воде за пиће.  

У Агенцији за животну средину Републике Србије извршена је корелација категорија квалитета 
површинских вода (А1, А2, А3) са вредностима индекса WQI, што је приказано у наредној табели. 

 
Табела 13. Корелација методе WQI и Директиве 75/440/ЕЕС 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2008 

 
За период 2005–2008.г., извршено је годишње осредњавање квалитета воде групе испитиваних 
акумулација и језера27, и представљено на графикону. Приметно је да квалитет воде у посматраном 
периоду опада.  

 
Графикон 13. Расподела учесталости SWQI у акумулацијама и језерима, 2005-2008. г.  

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2009. 

 

                                                   
27 У периоду 2005–2008.г. обрађени су подаци са следећих акумулација: Моравица, Зворник, Грлиште, Бор, Барје, Бојник, 
Власина, Ћелије, Овчар бања, Међувршје, Бован, Крајковац, Придворица, Завој, Бресница, Дивчибаре, Бајина Башта, Кокин 
Брод, Врутци, Сјеница, Потпећ, Радоиња, Златибор, Гружа, Гараши, Грошница, Првонек, језера Беле Цркве, Бачка Топола, 
Палић и Лудаш. 
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Слика 6. Квалитет воде акумулација (на мерним местима уз брану) и језерима у 2008.г., изражен 
преко SWQI 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2009. 

 
 
Квалитет подземних вода 
 

Према подацима из 2006. г., у Србији се за потребе снабдевања становништва водом годишње 
захвати око 691 милион m3 воде, од чега је око 503,6 милиона m3 (око 73%) подземних и изворских 
вода. Индустрија се највећим делом снабдева водом из водотока и акумулација, али, имајући у виду 
да је индустрија много већи потрошач воде од насеља (202.700 милиона m3 укупно потрошене воде у 
2006. години), онда и мали проценат учешћа подземних вода и извора у укупној потрошњи воде (око 
0,2%) даје велику количину потрошене воде (462,5 милиона m3)28. Ако се узме у обзир и процењена 
количина воде коју експлоатише сеоско становништво (бунари и локални водоводи), процењује се да 
укупна количина подземне воде која се експлоатише за потребе снабдевања становништва Србије 
водом износи око 600 милиона m3. 

Имајући у виду да ће подземне воде бити основни извор снабдевања становништва водом и у 
наредном периоду, као и чињеницу да је њихов квалитет знатно угрожен (пре свега под утицајем 
загађених површинских вода, урбано-индустријских агломерација и агротехничких поступака у 
пољопривредним рејонима),  неопходно је овом ресурсу посветити посебну пажњу у смислу заштите 
и повећања обима програма праћења квалитета воде. 
 

                                                   
28 Према: Статистички годишњак Републике Србије 2008.г, Снабдевање водом у индустрији и Јавни водовод 2006.г., 
Републички завод за статистику Републике Србије. 
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Квалитет подземних вода у приобаљу великих река 
 

Квалитет подземних вода у приобаљу великих река испитује се на основу Програма систематског 
испитивања који спроводи РХМЗ. Узорковање се обавља једанпут годишње у пијезометрима у 
приобаљу великих река. Мрежа плитких пијезометара налази се у пољопривредном рејону, у зони 
утицаја река, тако да је подземна вода прве издани подложна загађивању са спираних површина, 
бочних дотока из водотока, али и утицају из септичких јама и излива из сеоских дворишта. Просечна 
дубина уграђених цеви износи 6–15 m за приобаље Мораве и Колубаре и подручје Мачве, односно 7–
44 m за Војводину.  

Квалитет подземних вода у приобаљу великих река за период 2005–2008.г. оцењен је на основу два 
параметра – концентрације нитрата и хлорида, као индикатора органског загађења. Нитрати у воде 
доспевају спирањем са пољопривредних површина, услед коришћења азотних ђубрива, или 
испуштањем отпадних вода са фарми и из индустрије, док су хлориди у водама последица фекалног 
хуманог загађења и загађења од стајског ђубрива. 
 

Графикон 14. Расподела учесталости концентрација нитрата у подземнима водама у приобаљима 
великих река, 2005–2008.г 

.  
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2009. 

 
Графикон 15. Расподела учесталости концентрација хлорида у подземнима водама у приобаљима 

великих река, 2005–2008.г. 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2009. 

 
Резултати анализа узорака подземних вода из приобаља великих река, где су антропогени утицаји 
најизраженији, у периоду 2005–2008.г., показали су да садржаји нитрата и хлорида нису прекорачени 
у односу на максимално дозвољене концентрације неорганских материја у води за пиће29. Генерално, 
квалитет воде је слабији у односу на референтну 2005. годину, али не постоји могућност утицаја 
органског загађења на дубље водоносне слојеве. 
 

                                                   
29 Према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Службени лист СРЈ, бр. 42/98 и 44/99), МДК нитрати NО3 = 
50 mg/l, а МДК хлориди = 200 mg/l. 
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Слика 7. Индикатор квалитета изворишта подземних вода Србије у погледу микробиолошке 
неисправности (према Вељковић Н., Јовичић М., 2008) 

 

 
 
 

Табела 14. Индикатор квалитета подземних вода и утицај на становништво (према Вељковић Н., 
Јовичић М., 2008) 

Ниво Индикатор квалитета 
микробиолошка/физичко-хемијска неисправност Утицај 

1 незнатан/прихватљив незнатан утицај 
2 мали/делимично прихватљив мали утицај на мали број становника 
3 умерен/лош мањи утицај на већи број становника 
4 велики/врло лош знатан утицај на мали број становника 
5 огроман/алармантан велики утицај на велики број станов. 
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Слика 8. Индикатор квалитета изворишта подземних вода Србије у погледу физичко-хемијске 
неисправности (према Вељковић Н., Јовичић М., 2008) 

 
 
 
Квалитет воде за пиће у Србији  
 
На територији Републике Србије контрола квалитета воде за пиће и извештавање о њеној хигијенској 
и здравственој исправности, у складу са важећим прописима, у надлежности је института/завода за 
јавно здравље и других овлашћених институција.  

Сви централни водоводни системи, на основу добијених података о годишњој контроли квалитета 
воде за пиће, деле сe на30: 

1. Исправне централне водоводне системе – Централни водоводни системи који имају мање 
од 5% микробиолошки неисправних узорака и мање од 20% физичко-хемијски неисправних 
узорака. 

2. Централне водоводне системе само са физичко-хемијском неисправношћу  – Централни 
водоводни системи који имају физичко-хемијску неисправност у више од 20% испитиваних 
узорака. 

3. Централне водоводне системе само са микробиолошком неисправношћу – Централни 
водоводни системи који имају микробиолошку неисправност у више од 5%испитиваних 
узорака.  

4. Централне водоводне системе са физичко-хемијском и микробиолошком 
неисправношћу – Централни водоводни системи који имају физичко-хемијску неисправност 
у више од 20% испитиваних узорака и микробиолошку неисправност у више од 5% 
испитиваних узорака. 

Квалитет воде за пиће у Србији генерално је незадовољавајући. Према налазима Института за јавно 
здравље Републике Србије „Др Милан Јовановић – Батут“, у 2008. години 33 водоводних система, од 
укупно 156 контролисаних водоводних система, карактерише се удруженом неисправношћу, односно 
                                                   
30 Извор: Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, 2009. 
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20 водоводних система има физичко-хемијску неисправност, а 24 микробиолошку неисправност. На 
основу анализа узорака воде за пиће у 2008. години, 14,09% узорака било је неисправно у физичко-
хемијском погледу, а 5,42% у микробиолошком погледе.  
 

Слика 9. Исправност централних водоводних система у Републици Србији у 2008.г. 

 
Извор: Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, 2009. 

 
Постоје значајне регионалне разлике у квалитету воде за пиће између Централне Србије и Војводине. 
Највећи проценат узорака са физичко-хемијском неисправношћу регистрован је у Средњебанатском 
округу и износи 100%, затим Севернобанатском округу 90,41% и Западнобачком округу 78,32%. 
Најмањи проценат узорака са физичко-хемијском неисправношћу регистрован је у Моравичком 
округу 0,25%. Резултати испитивања указују да физичко-хемијску неисправност у више од 20% 
испитиваних узорака има укупно 53 или 33,97% контролисаних централних водоводних система. 
Најчешћи параметри физичко-хемијске неисправности су, поред повећане мутноће и боје, и 
повишене концентрације амонијака, нитрата, нитрита, гвожђа, мангана, као и повећан утрошак 
калијум-перманганата.  

Највећи проценат микробиолошки неисправних узорака воде за пиће регистрован је у Севернобачком 
округу (33,89%), а најмањи у Колубарском, Подунавском и Браничевском округу (0,09–0,14%). 
Резултати испитивања показују да је микробиолошку неисправност у више од 5% испитиваних 
узорака воде за пиће у Републици Србији у 2008. години имало укупно 57 (36,54%) водовода. 
Најчешћи узрочници микробиолошке неисправности су повећан број аеробних мезофилних и 
укупних колиформних бактерија, присуство колиформних бактерија, E. coli и стрептокока фекалног 
порекла. 

 

3.3. Земљиште 
 
Основни проблеми 
 
Земљишта Србије изложена су различитим облицима деградације, која се манифестује у виду: 

 смањења и деградације пољопривредног земљишта (услед водне и еолске ерозије, 
заслањивања земљишта, губитка хранљивих елемената, механичког збијања приликом 
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обраде тешким машинама, забаривања, поплава, губитка плодности, промене намене 
земљишта, ширење насеља и различитих видова загађења антропогеног порекла); 

 загађења земљишта као последице индустријских, рударских, пољопривредних и 
саобраћајних активности и енергетике. 

Појава и развој ерозионих процеса представљају један од основних узрока деградације земљишта, 
односно погоршања његовог квалитета (бонитета). Процењује се да су ерозиони процеси (различитог 
степена развоја) заступљени на око 80% пољопривредног земљишта у Србији. У централним 
деловима и брдско-планинском пределима преовлађује водна ерозија (ерозиони процеси изазвани 
водом), док је за територију Војводине карактеристична појава еолске ерозије, тј. ерозионих процеса 
који настају под дејством кретања ваздушних маса (ветра). У Војводини је око 85% пољопривредног 
земљишта угрожено еолском ерозијом уз просечни губитак већи од 0,9 t земљишта/ha годишње. 

Експлоатација минералних сировина, посебно на површинским коповима, доводи до потпуне 
деградације земљишта. Ова појава је нарочито изражена у Колубарском и Костолачком басену, где се 
врши експлоатација лигнита који лежи испод најквалитетнијих земљишта. 

Интензивна урбанизација, развој индустрије, саобраћај и пољопривредне делатности доводе до 
оптерећења површинских слојева земљишта великим количинама отпадних материја које се не могу 
разградити процесима самопречишћавања.  

Извори загађења земљишта су доминантно последица људских активности и базично се могу 
сврстати у три групе: 

1. Отпадне воде као загађивачи земљишта: 
 индустријске отпадне воде, 
 воде загађене пољопривредним активностима (вештачка ђубрива, пестициди, 

органске материје различитог порекла), 
 отпадне воде из домаћинстава и од одржавања хигијене насеља; 

2. Загађивачи пореклом из атмосфере, који земљиште контаминирају спирањем падавинама 
или седиментацијом:  
 емисија из индустријских технолошких процеса, 
 емисија услед сагоревања фосилних горива (индустрија, енергетска постројења, 

индивидуална ложишта), 
 емисија пореклом од моторних возила (саобраћај), 
 емисија приликом сагоревања различитог органског материјала; 

3. Чврст отпад различитог порекла: 
 комунални отпад, 
 индустријски отпад, отпад од експлоатације минералних сировина и отпад из сектора 

енергетике, 
 отпад из пољопривреде, 
 остали токови отпада. 

На квалитет земљишта негативно утиче неодговарајућа пракса у пољопривреди укључујући 
неконтролисану и неадекватну примену вештачких ђубрива и пестицида, као и одсуство контроле 
квалитета воде која се користи за наводњавање (најчешће су то воде које су у знатном степену 
загађене). Широка употреба оловног бензина изазива загађење земљишта оловом дуж главних путева. 
Лоше управљање отпадом и хемикалијама изазива деградацију земљишта (заузимањем простора и 
емисијом штетних и опасних материја које се инфилтрирају у земљишни профил). У околини 
великих индустијских центара (Бор, Панчево, Нови Сад, Смедерево, Београд, Крагујевац) значајне 
површине земљишта контаминиране су различитим загађујућим материјама које из производних 
процеса емитују индустријски комплекси. 

У основне узроке деградације тла у Србији, између осталог, спада и непостојање адекватног 
законодавства за контролу опасних материја у пољопривредном земљишту.  
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Контрола квалитета земљишта 
 
На територији Републике Србије није могуће дати свеобухватни приказ стања квалитета земљишта, 
јер не постоји систематски мониторинг земљишта који који би обезбедио јединствено прикупљање и 
анализе узорака, као и приказивања података. Стање и начин коришћења земљишта, односно степен 
његовог загађења, одређује се у оквиру испитивања квалитета земљишта у појединим деловима 
територије Републике Србије, што онемогућава поређење резултата из претходних година.  

Испитивања квалитета земљишта на нивоу Републике финансира Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, које је у протеклом периоду издвајало средства за испитивање квалитета 
земљишта у оквиру макропројекта „Контрола плодности и утврђивања садржаја опасних и штетних 
материја у земљиштима Републике Србије“, као и путем систематске контроле плодности обрадивог 
пољопривредног земљишта (од I до V класе) за физичка лица. Макропројекат се реализује у сарадњи 
са Пољопривредним факултетом из Земуна – Катедром за пестициде и Катедром за агрохемију и 
физиологију биљака, и Институтом за земљиште у Београду. 

Током 2008.г. реализована је осма фаза овог пројекта, којом су испитивана земљишта на делу 
територије југоисточне Србије, а у ранијим фазама извршено је испитивање квалитета земљишта на 
територији Аутономне покрајине Војводине (1992.г.), већем делу територије централне Србије (2003. 
и 2004. г.), на територији источне Србије (2005.г.), на територији југозападне Србије и делу јужне 
Србије (2006.г), и на деловима територије југоисточне Србије (2007.г.). 

Истраживања су обављена у складу са Програмом који је достављен Министарству за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду Републике Србије. Програмом је предвиђена Методологија теренских и 
лабораторијских истражних радова ради утврђивања параметара стања земљишног покривача у 
посматраном, координатно задатом делу Србије.  

С обзиром на хетерогеност природних карактеристика земљишта Србије и различите могућности 
антропогених притисака, испитивање квалитета земљишта обухватило је два типа анализа – анализе 
пољопривредног земљишта (погоршање квалитета као последица природних процеса – ерозије, 
закишељавања итд., као и неадекватне примене агрохемијских средстава) и анализе 
непољопривредног земљишта (земљишта урбано-индустријских зона).  

Осим испитивања на нивоу Републике, контрола квалитета земљишта спроводи се и у оквиру 
урбаних средина већих градова (у 2008.г. у Београду, Новом Саду и Крагујевцу), при чему се 
средства за спровођење мониторинга обезбеђују из буџета тих градова.  
 
Кратак приказ резултата испитивања квалитета земљишта у периоду 2003–2008. г. 
 
Анализе квалитета пољопривредног земљишта током 2003. и 2004.г. вршене су на територији 
Војводине и на већем делу територије централне Србије, док су истраживања квалитета земљишта 
урбаних зона вршена на територији Београда31.  

Пројекат „Контрола плодности и утврђивања садржаја опасних и штетних материја у земљиштима 
Републике Србије“ у потпуности је реализован на територији Војводине 1992.године (прва фаза), 
тако да су испитивања током 2003–2004.г. спроведена на територији централне Србије, у оквиру 
друге, треће и четврте фазе.  

Генерално, у овој фази, резултати контроле обезбеђености земљишта хранивима (P2О5, К2О), 
хумусом, карбонатима и стања земљишне киселости (pHKCl) указују на незадовољавајућу плодност 
земљишта. Класе земљишта са повећаном киселошћу, смањеним учешћем приступачних облика P и 
K (у нешто мањој мери), као и смањеним учешћем хумуса, обухватају у централном подручју 
Шумадије земљишта типа еутрични камбисол илимеризован и илимеризовано земљиште (лувисол), у 
Колубарском басену псеудоглејна земљишта, у мањој мери и илимеризовано и илимеризовано 
еутрично камбично земљиште, док у источној Србији појаву киселих земљишта, пре свега, треба 

                                                   
31 Програм испитивања стања земљишта на територији града Београда финансира Град Београд – Секретаријат за заштиту 
животне средине, а спроводи Градски завод за јавно здравље. 
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приписати појави илимеризованих киселих земљишта, псеудоглејним земљиштима као и дистричним 
смеђим земљиштима на различитим супстратима.  

На основу резултата истраживања земљишта на територији централне Србије и постојећих сазнања о 
опасним и штетним материјама и њиховој приступачности биљкама, може се констатовати да на 
приближно 93% површине истраживаних земљишта производња хране може да се одвија без већих 
ризика. Код 13% површина потребно је организовати производњу тако да се ризик умањи (избор 
култура) и/или повременом до сталном контролом квалитета земљишта и биљака, као и 
одговарајућим агротехничким мерама утицати на превентивно смањење потенцијалног, а пре свега 
реалног ризика. Појава DDT и његових метаболита и γHCH-линдана, повезана је са њиховим 
коришћењем у заштити шума, док су нешто повећане вредности остатака триазинских активних 
материја уочене у земљиштима које се користе у ратарској производњи биља (појаве метаболита DDT 
у околини Београда, односно у алувијалним зонама реке Саве и Велике Мораве последица су примене 
DDT-а педесетих и шездесетих година). На основу досадашњих налаза, најзаступљенија је класа 6. са 
ниским фоном присуства остатака пестицида, из чега се може закључити да нема загађености 
земљишта из групе анализираних остатака пестицида у скоро 99 % испитаних узорака. 

У оквиру пројекта „Мониторинг квалитета животне средине на територији АП Војводине – 
непољопривредно земљиште“, истраживања су вршена по раније утврђеној методологији, а 
обухватила су локалитете који су под различитим видовима заштите (Национални парк Фрушка Гора, 
специјални резерват природе, парк природе) и земљиште које је планирано да буде заштићено 
природно добро (Тителски брег, Суботичко-Хоргошка пешчара, Ковиљско-Петроварадински рит, 
Бисерно острво и Јегричка), као и локалитете индустријских зона већих градoва Војводине (Нови 
Сад, Панчево, Суботица, Зрењанин, Сомбор, Врбас и Вршац). На основу хемијских особина 
непољопривредног земљишта на различитим локалитетима Војводине који су под различитим 
видовима заштите може се закључити да ниједан испитивани елеменат није екстремно неповољан за 
вегетацију која успева на тим просторима. Присуство тешких метала у земљишту је последица 
матичног супстрата на коме је земљиште образовано. Њихово присуство изнад МДК негативно утиче 
на квалитет и принос биљака. Данас тешких метала има далеко више у земљишту, иако их у тим 
количинама није било у матичном супстрату на коме је земљиште образовано. Узрок томе је све већи 
број индустријских постројења за прераду метала. Ово се односи и на непољопривредно земљиште у 
индустријским зонама, уз изузетак локалитета у Сомбору где је утврђено антропогено загађење 
оловом у кругу фабрике акумулатора, а нешто већи укупан садржај олова је утврђен и на околном 
пољопривредном земљишту. Повећан садржај укупног никла измерен је у седам узорака на 
локалитетима где је измерена повећана концентрација радона, али је геолошког порекла те нема 
штетно дејство на биљке.  

У 2005.г. у оквиру пројекта „Контрола плодности и утврђивања садржаја опасних и штетних материја 
у земљиштима Републике Србије“ (пета фаза) истраживања су обављена на територији Источне 
Србије, при чему западну границу испитиваног подручја оријентационо чини линија Рам–Варварин, 
јужна граница је у линији Делиград–Андрејевац, док је на самом југозападу укључена територија 
Крушевца са околином. На испитиваном подручју, поред природног загађења налази се (или је раније 
било активно) низ загађивача, који су условили антропогено загађење: Рударско-топионичарски 
басен Бор, Прахово – фабрика суперфосфата, фабрике за прераду коже, пластичних маса и метала у 
већим градовима (Зајечар, Петровац, Мајданпек), а присутно је и загађивање из котларница, 
саобраћаја, итд. 

Резултати испитивања угрожености земљишта опасним и штетним материјама показују да 
концентрације штетних и опасних материја у земљишту варирају у широким границама. 
Процентуално учешће узорака са садржајем елемената изнад МДК највеће је код Ni и Cu (6,5%) и Аs 
(око 4%), а знатно мање код осталих елемената, док садржај Hg ни у једном случају не прелази 
граничне вредности. Високи садржаји укупног Ni нађени су на различитим типовима земљишта. 
Највећа контаминација земљишта бакром је, као што је и очекивано, у околини Борског рудника и 
код Мајданпека, мада се и на другим локалитетима јављају појединачни узорци са високом 
концентрацијом бакра. Потенцијално загађење арсеном присутно је у рејону око Борског рудника 
(углавном западно од Бора), у неколико узорака у долини Тимока, као и у два узорка поред пута 
Жагубица–Бор, који су контаминирани истовремено и са другим полутантима. Поред тога, повећане 
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количине овог елемента су констатоване и у неким земљиштима у близини ресавских рудника угља. 
Резултати истраживања садржаја остатака пестицида у земљишту показују да се средњи садржај свих 
испитиваних једињења у земљишту налази на нивоу мањем од 5 µg/kg. Поједини пестициди, као 
остаци β-HCH, алахлора, диазинона и хлордана, нису детектовани. Средње вредности α-HCH и 
хептахлора су ниске (<1 µg/kg), док је највећи просечни садржај DDT и симазина (4,4 и 4,6 µg/kg). 
Просторно варирање садржаја најизраженије је код органохлорних пестицида DDD, α-HCH, 
хектахлор-епоксида. У појединим узорцима у шумским земљиштима, или ливадама непосредно 
поред шума, нађене су веће концентрације DDT, DDD, α-HCH и хептахлор-епоксида, што је повезано 
са њиховим коришћењем у заштити шума. Максималне концентрације атразина и симазина, нађене у 
неким ораницама, не прелазе граничне вредности дате прописима32.  
Током 2005.г. на подручју Војводине праћен је квалитет непољопривредног земљишта већих градова 
са развијеном индустријом. Настављено је праћење стања земљишта индустријске зоне Панчева 
(ХИП Панчево Азотара, НИС Петрохемија и НИС Рафинерија) и Сомбора (Фабрика акумулатора – 
Сомбор „Black horse“), а у испитивања су укључена и земљишта индустријске зоне Кикинде (на 
простору АД Ливнице Кикинда) и у кругу Беочинске фабрике цемента (БФЦ Лафарж Беочин). 
Истраживања локалитета у Војводини у погледу садржаја микроелемената и тешких метала показују 
да је њихов садржај првенствено геохемијског порекла, односно да непољопривредна земљишта 
индустријских зона у Војводини нису загађена тешким металима осим на два локалитета: Беочинске 
фабрике цемента, чије је земљиште загађено никлом, и Сомборске фабрике акумулатора, чије 
земљиште је загађено оловом антропогеног порекла. Испитивањем садржаја полихлорисаних 
бифенила у непољопривредном земљишту – индустријске зоне добијени резултати показују да је 
просечан садржај PCB-а највиши у Панчеву. Примењујући немачки МДК критеријум од 0,05 mg/kg, 
ову вредност прелази 33% узорака земљишта Панчева и само један узорак у близини фабрике 
акумулатора у Сомбору. Земљишта у близини индустријских постројења ливнице Кикинда и фабрике 
цемента у Беочину нису контаминирана значајним концентрацијама PCB-а. Највиши просечан 
садржај PAH је у земљишту Кикинде и износи 2,138 mg/kg. Ова вредност је изнад МДК вредности за 
органску пољопривреду. Просечан садржај у земљишту Сомбора и Беочина је такође виши од 1 
mg/kg (1,644 mg/kg и 1,473 mg/kg). По Немачким критеријумима (МДК за збир PAH је 0,2 mg/kg) 
76,7% испитиваних узорака земљишта је контаминирано PAH у количини вишој од МДК. Ово 
практично значи да земљишта потенцијално представљају извор контаминације подземне воде 
полицикличним ароматичним угљоводоницима. Анализе седимената у каналу отпадних вода Јужне 
индустријске зоне у Панчеву спроведене током 2003. године указују да се у каналу отпадних вода 
индустријске зоне још увек налази седимент запремине 43.000 m3 који садржи 260 kg живе, 150 kg 
етилен-дихлорида, 549 тона нафтног муља и 426 тона полицикличних ароматичних угљоводоника.  
 

Током 2006.г., у оквиру шесте фазе поменутог макропројекта, обављена су истраживања на 
територији југозападне и делу јужне Србије, при чему југозападну и јужну границу испитиваног 
подручја чини граница са Црном Гором, односно Косовом и Метохијом, источна је оријентационо у 
линији Крушевац–Куршумлија, а северну чини изломљена линија која почиње изнад Прибоја, затим 
иде правцем Ариље–Краљево, а затим се спушта и води линијом испод правца Стопање–Крушевац. 
На испитиваном подручју, поред природног загађења налази се (или је раније било активно) низ 
загађивача, који су могли условити антропогено загађење земљишта: фабрике из области машинске и 
металопрерађивчке индустрије (Ариље, Нова Варош, Прибој на Лиму, Пријепоље, Краљево, 
Трстеник), производња пластичних маса (Нова Варош, Прибој на Лиму), хемијска индустрија 
(Пријепоље, Краљево, Александровац) итд., а присутно је и загађивање из котларница, саобраћаја, 
итд. Осим ових загађивача, везаних пре свега за урбане средине, на пољопривредним површинама 
постоје услови за загађење земљишта путем интензивне и неконтролисане примене агрохемијских 
средстава.  

Резултати испитивања садржаја опасних и штетних материја на предметном подручју показали су да 
је у око 30% узорака садржај једног или више полутаната већи од МДК. Релативно висок број 
загађених узорака последица је превасходно геолошког састава терена, где знатан део терена 
заузимају базне и ултрабазне стене на којима се формирају земљишта природно обогаћена појединим 
тешким металима (Ni, Cr, As, Cd). Потенцијално штетан ефекат ових високих концентрација тешких 
                                                   
32 Службени Гласник РС, бр. 23/94 
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метала зависиће од особина земљишта, као и од карактеристика и врсте биљног покривача. Повећане 
концентрације бакра јављају се испод Јошаничке бање, око Моравице (изнад Ивањице) и у подручју 
Александровачке жупе, што је доминантно последица примене заштитних препарата на бази бакра у 
виноградима. Повећани садржаји олова пронађени су углавном поред прометних саобраћајница 
(Крагујевац–Краљево, Трстеник–Крушевац, Краљево–Рашка), али и на Копаонику и у граничном 
подручју са Косовом, што може бити и последица ратних дејстава. Садржај резидуа пестицида је у 
највећем броју узорака био низак. 

Током 2007. године реализована је седма фаза пројекта „Контрола плодности и утврђивања 
садржаја опасних и штетних материја у земљиштима Републике Србије“, која је обухватила делове 
територије југоисточне Србије, чија је северна граница оријентационо у линији Сталаћ–Минићево, а 
јужна иде линијом од Куршумлијске Бање ка Димитровграду. На испитиваном подручју присутан је 
низ индустријских објеката који су потенцијални загађивачи земљишта, а који припадају: машинској 
и металопрерађивчкој индустрији (Ниш, Куршумлија, Књажевац, Алексинац), производњи 
пластичних маса, гуме, азбеста (Тигар – Пирот, ФИАЗ – Прокупље, Ниш, Књажевац), дуванској 
индустрији (Ниш), руднику угља и грађевинског материјала (Алексинац) итд., а присутно је и 
загађивање из котларница, саобраћаја, итд. Осим ових загађивача, на пољопривредним површинама 
постоје услови за загађење земљишта путем интензивне и неконтролисане примене агрохемијских 
средстава.  

По питању садржаја опасних и штетних материја, резултати испитивања показују да земљишта 
највећег дела територије испитиваног подручја нису загађења тешким металима. Око 5% узорака има 
садржај једног или више полутаната преко МДК, које могу имати непосредно или посредно штетно 
дејство. Мали број узорака у којима је констатовано загађивање последица је превасходно геолошког 
састава терена, пошто знатан део терена заузимају стене природно богате појединим тешким 
металима. Повећан садржај DDT и његових метаболита, атразина и γHCH-линдана, који је 
констатован у одређеном броју узорака, вероватно је последица њихове раније примене. Преостали 
испитивани метаболити пестицида или нису детектовани, или су њихове концентрације изузетно 
ниске. 

У 2008. г. реализована је и осма фаза макропројекта „Контрола плодности и утврђивање садржаја 
опасних и штетних материја у земљиштима Републике Србије“, која је обухватила делове 
територије југоисточне Србије. Северна граница испитиване територије оријентационо је у линији 
Куршумлијске Бање ка Димитровграду, западна граница је на административној граници са Косовом 
и Метохијом, а источна и јужна се поклапају са државном границом према Бугарској и Македонији. 
На предметном подручју присутан је низ индустријских објеката, који јесу, или су били, значајни 
загађивачи животне средине (фабрика лекова „Невена“ Лесковац, Фабрика омотног папира у 
Владичином Хану, „Вунизол“ у Сурдулици, „Коштана“, „Јумко“ и „Симпо“ у Врању). Резултати 
испитивања опасних и штетних материја указали су на одступање малог броја узорака од МДК. Међу 
полутантима, највећа одступања од МДК јављају се код арсена, што је делом последица природног 
састава земљишта, а делом последица антропогеног загађења.  

У оквиру урбаних средина испитивања квалитета земљишта током 2008.г. вршена су у Београду, 
Новом Саду и Крагујевцу. Програм испитивања стања земљишта на територији града Београда 
финансира Град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине, а спроводи Градски завод за 
јавно здравље. Испитивање загађености земљишта врши се на 30 локација, груписаних у неколико 
зона: земљиште у зони заштите београдског водовода, земљиште у оквиру градских паркова и 
рекреативних зона, земљиште у близини индустријских објеката,  земљиште поред великих 
саобраћајница, земљиште у оквиру пољопривредног подручја и земљиште у оквиру комуналне 
средине урбаног подручја града.  

Резултати испитивања загађености земљишта, које је обављено током периода 2003–2008. године, 
указују на то да у Београду постоје локације на којима је дошло до деградације пре свега 
површинског слоја тла. У највећем броју испитаних узорака земљишта регистровано је или 
одступање од норми прописаних Правилником (Ni) или присуство неке од загађујућих материја које 
се нормално не налазе у површинском слоју земљишта (органска једињења). Повећана концентрација 
никла у већини испитиваних узорака указује на геолошко порекло, односно природну заступљеност 
овог метала у земљишту на подручју града. Присуство PAH у земљишту, како у ужем градском 
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подручју, тако и на пољопривредним површинама на периферији града, указује на широку 
дистрибуцију и постепену акумулацију у земљишту ове органске загађујуће материје, која се емитује 
из извора аерозагађења са подручја града и шире околине. Дуж магистралних саобраћајница, посебно 
у зони утицаја аутопута, квалитет земљишта је угрожен због саобраћаја, односно таложења 
загађујућих материја из издувних гасова саобраћајних средстава (Pb и PAH). Налаз повећаних 
концентрација тешких метала (Pb, Cu и Zn), минералних уља, PAH и PCB-а у узорцима земљишта са 
подручја шпица Аде Циганлије, указује на антропогени утицај који је у вези са наменом и начином 
коришћења наведеног простора, као и активностима које се спроводе у оквиру њега. Присуство DDT-
а у појединим узорцима земљишта указује на резидуе овог пестицида са дугачким периодом 
полураспада, који се више година уназад не користи за конвенционалну употребу. Узроке 
деградације квалитета земљишта на територији Београда треба тражити у ниском нивоу комуналне и 
стамбене хигијене, неконтролисаној примени агрохемијских средстава, недостатку 
инфраструктурних објеката и уређаја за пречишћавање отпадних вода и емисије гасова, неуређености 
комуналних депонија и др. 

Стање земљишта на територији града Новог Сада током 2008.г. испитивано је у оквиру Програма 
праћења квалитета пољопривредног и непољопривредног земљишта, који је финансирала и 
реализовала Градска управа у сарадњи са Институтом за ратарство и повртарство из Новог Сада. 
Резултати испитивања садржаја опасних и штетних материја показују да су концентрације углавном 
испод МДК.  

Стање загађености земљишта на територији града Крагујевца у 2008.г. испитивано је у оквиру 
Програма који је финансирала Народна скупштина града Крагујевца, а реализовао Институт за јавно 
здравље Крагујевац. Програмом испитивања обухваћено је 14 локација, и то у оквиру зоне изворишта 
водоснабдевања, градске средине, индустријске зоне, градске депоније и пољопривредне зоне. 
Резултати анализе показали су да се на појединим локалитетима јавља повећана концентрација Ni (на 
седам локалитета, са највећом вредношћу на локацији пољопривредне зоне Петровац) и Pb (на 
локалитету градске депоније). Такође, високе концентрације никла забележене су на локалитету 
извориште за водоснабдевање Грошничко језеро, што нарочито представља ризик по здравље. 

Евидентно је да је у земљиштима урбаних зона у Београду и Новом Саду дошло до повећања 
концентрација олова у зони градских паркова и рекреативних површина. Концентрације олова знатно 
су веће у близини прометних саобраћајница него у централним деловима зелених површина. 
Здравственом ризику нарочито су изложена деца, имајући у виду да кроз игру долазе у контакт са 
травом и земљиштем, као и због тога што су концентрације тешких фракција аерозагађења (тешки 
метали) највеће у приземном слоју ваздуха (до метар висине). 
 
Контаминирани локалитети 
 
Локално загађење земљишта заступљено је у подручјима интензивне индустријске активности, 
неадекватних одлагалишта отпада, рудника (укључујући и локације за експлоатацију нафте), као и на 
местима различитих акцидената. 
 
На основу анализа које је урадила Агенција за заштиту животне средине, на подручју Србије током 
2005.г. идентификовано је 375 локалитета на којима је загађење потврђено лабораторијским 
анализама земљишта и подземних вода у непосредној близини локализованих извора загађења, при 
чему је загађење присутно у дужем временском периоду. Детаљни катастар контаминираних локација 
још није урађен, према Националном програму заштите животне средине, 2010.  
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Графикон 16. Удео главних типова локализованих извора загађења земљишта у укупном броју 
идентификованих локалитета (%) 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2006. 

 
Највећи удео у идентификованим локалитетима имају јавне комуналне депоније (43,7%), затим 
бушотине и складишта нафте (26,4%) и индустријски и комерцијални локалитети (16,3%). У оквиру 
индустрије, највећи удео у укупном загађењу земљишта има нафтна индустрија (59,2%), затим 
хемијска (15,2%) и метална индустрија (13,3%).  

На највећем броју локалитета до 2007.г. извршена су прелиминарна истраживања, којима је 
установљено присуство загађујућих материја у концентрацијама преко МДК, док су на мањем броју 
локалитета извршена детаљна истраживања. Ремедијација је извршена на 5,7% идентификованих 
локалитета (у оквиру РБ Колубара и ТЕ Костолац).  
 

Табела 15. Приказ најзагађенијх локација земљишта у РС са приоритетом за санацију 
р.бр. Назив предузећа Назив локације 

1. РТБ „Бор“ Флотацијско јаловиште „Велики 
Кривељ“ 

2. „Рудници и топионица Зајача“ – Лозница  Депонија Зајача 
3. Зорка „Обојена металургија“ Шабац Депонија муља 
4. ТЕНТ-Б Обреновац Депонија пепела и шљаке 
5. РТБ „Бор“ Флотацијско јаловиште „РТХ“ 
6. ТЕНТ-А Обреновац Депонија пепела и шљаке 
7. Рударски басен Мајданпек Шашки поток 
8. РТБ „Бор“ – Мајданпек  Ваља Фундата 
9. ЈП „Матроз“, Сремска Митровица Депонија  
10. ТЕ „Колубара“, Велики Црљени Депонија пепела и шљаке 
11. ТЕ „Костолац“, Пожаревац Депонија пепела и шљаке 

12. Рудник и флотација „Рудник“, Горњи 
Милановац Брана јаловишта 

13. Фабрика коже, Рума Депонија 
14. „Сартид“ („US Steel“), Смедерево Депонија секундарних сировина 
15. ХИ „Жупа“, Крушевац Депонија  
16. ТС-ЈП ЕПС, Ресник Објекат 
17. Фабрика коже „Обнова“, Шабац Депонија 
18. ТС-ЈП ЕПС, Раковица Објекат 
19. ТС-ЈП ЕПС,, Ниш Објекат 
20. ТЕ „Колубара А“, Велики Црљени Објекат 
21. ДП „Колубара-прерада“, Вреоци Депонија пепела и шљаке 
22. ТС-ЈП ЕПС, Земун Објекат 
23. Рударски басен Мајданпек Старо борско јаловиште 
24. ТС-ЈП ЕПС, Нови Београд Објекат 
25. ЈКП „Београдске електране“, Н.Београд Објекат 
26. РТБ „Бор“ Јаловиште кварцног песка 

27. Јужна индустријска зона Панчево Канал отпадних вода  и депонија 
опасног отпада у оквиру фабрика ЈИЗ 

Извор: Агенција за заштиту животне средине, Београд, 2005. 
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Оцена квалитета земљишта Србије 
 
На квалитет земљишта у Србији, односно обим његове деградације, утичу бројни природни процеси 
(ерозивни процеси, клизишта, јаружање, бујични токови, одроњавање), међутим, веома велики утицај 
на квалитет земљишта имају антропогене појаве и процеси, међу којима су најзначајнији: загађивање 
земљишта хемијским средствима (минерална ђубрива, пестициди) и органским ђубривима (чврсти и 
течни стајњак) при пољопривредној производњи; индустријски процеси; рударски радови; 
неадекватно депоновање отпада, егзистовање несанитарних септичких јама (домаћинства, сточне 
фарме), загађивање земљишта уз путеве услед нерешеног одводњавања, промена намена простора 
(бесправна градња) итд. Потпуних података о обиму угрожавања земљишта у Србији нема, јер 
систематска праћења квалитета односно загађености земљишта на нивоу Републике, а најчешће ни на 
локалном нивоу, нису развијена у довољној мери. 

У руралним подручјима, земљиште (али и подземне и површинске воде) је најчешће угрожено 
загађивањем које настаје као последица нерешеног одводњавања отпадних вода (најчешће 
неизграђена канализациона мрежа и егзистовање несанитарних септичких јама), затим стварања 
дивљих депонија услед одсуства организовнаог одлагања отпада, као и неадекватне примене 
агрохемијских средстава у пољопривреди.  

Карактеристике земљишта урбано-индустријских подручја се разликују у великој мери од 
земљишта у природним срединама. Нека земљишта показују посебне карактеристике, што је 
последица примене природних и технолошких супстрата (отпада, шљаке, цигле, бетона итд.), 
инпутима нутријената и полутаната, делимично и ископавањем, збијањем и заузимањем изградњом. 
Услед интензивнијег утицаја на природно-еколошке вредности простора, земљишта урбаних зона 
претендују да буду ограничена за употребу или чак и потпуно уништена. Оваква земљишта могу да 
нанесу штету људском здрављу услед акумулације и испуштања тешких метала, нитрата, пестицида и 
органских загађивача.  

Досадашња истраживања великог броја параметара земљишта дају општу слику о стању земљишног 
покривача на појединим деловима територије Републике Србије и степену његове загађености. Она 
пружају основу за накнадна, детаљна истраживања, која би требало да дају одговор на питања о 
ефекту повећаних концентрација загађујућих материја (појединачном или здруженом) на биљке и 
остале медијуме животне средине и изналажење мера за ублажавање или спречавање евентуалних 
негативних последица. 
 

3.4. Бука  
 
Подаци о нивоу буке у Србији су ограничени, јер се мониторинг буке спроводи само у неколико 
већих градова (Београд, Нови Сад, Ниш, Суботица и Краљево). Резултате систематског мерења буке у 
животној средини у Новом Саду и Суботици тешко је протумачити, јер методологија мониторинга 
није у складу са законском регулативом. 
Поуздани подаци о нивоу буке у областима где су лоцирана индустријска постројења, аеродроми и 
главне саобраћајнице нису доступни. 

Ниво буке у Београду прати се већ више од 30 година. Зонирање града са аспекта буке извршено је 
1984. у само пет општина. Временом, број мерних места се увећавао, па је у периоду 2003–2008.г. 
износио 30, одабраних тако да представљају поједине градске зоне различите намене и дуж 
најзначајнијих саобраћајница.  

Нивои комуналне буке регистровани током 2003–2008. године високи су и током дана и током ноћи, 
и на највећем броју мерних места премашују прописане вредности. Зависно од зоне намене, 
максимална прекорачења дозвољеног нивоа буке током дана износе до 15 dB(А) (2003, 2006. и 2007.), 
а у ноћном периоду 2003.г. забележено је прекорачење од чак 23 dB(А). У просеку, највећа 
прекорачења дозвољених нивоа буке су у зони градског центра и зони поред прометних 
саобраћајница, као и у стамбеним зонама.  
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Комунална бука у Београду потиче највећим делом од саобраћаја, док су индустрија, мала привреда, 
грађевинарство и друге активности од мањег значаја. Најчешћи узроци проблема везани су за стара 
возила са високом емисијом буке и застареле производне технологије, затим неадекватно лоцирање 
индустријских постројења, занатских радњи, а посебно угоститељских објеката у урбаним зонама, 
као и неспровођење мера заштите.  

Посебан проблем представља тзв. бука локалних извора (угоститељских и занатских радњи и сл.). 
Статистичким прегледом жалбених захтева грађана тежиште проблема у вези са заштитом од буке 
везано је за специфичне локалне изворе буке. Највећи број притужби односи се на блиске изворе: 
ресторане, кафиће и занатске погоне са којима се станари граниче, или оне који су у њиховој 
непосредној близини. Бука већих индустријских погона, саобраћајна бука, као и бука специфичних 
саобраћајних извора, нпр. железнице, аеродрома или већих друмских саобраћајница су само 
спорадично предмети жалбе грађана. 

Основи узроци проблема у вези са буком су следећи: неадекватни прописи и стандарди у области 
буке; неадекватан и недовољан мониторинг буке у градовима (Београд, Ниш, Суботица, Нови Сад, 
Краљево); застареле производне технологије и стара возила са високом емисијом буке; несистематска 
мерења буке на изворима емитовања; недостатак просторног планирања у циљу одређивања зона које 
регулишу област буке; неадекватно лоцирање индустријских постројења, занатских радњи, а посебно 
угоститељских објеката у урбаним зонама; непостојање пројеката звучне заштите; претварање 
стамбеног у пословни простор без провере да ли звучна заштита задовољава у односу на нову намену 
простора; недовољна контрола нивоа буке коју емитују моторна возила; недовољна мрежа улица са 
аутоматском регулацијом саобраћаја и синхронизација рада семафора на појединим правцима. Као 
последица ових проблема јавља се прекорачење дозвољених нивоа буке, које нарушава квалитет 
живота, али има и негативно дејство на здравље људи. 

У Републици Србији проблематика буке законски је регулисана Правилником о дозвољеном нивоу 
буке у животној средини (Службени Гласник РС, 54/92) и стандардом JUS U J6.205, којима су 
дефинисани дозвољени нивои буке у затвореним просторијама, односно у животној (комуналној) 
средини.  

Да би се успоставио ефикасан систем контроле комуналне буке неопходно је ускладити прописе о 
буци с прописима ЕУ. Пре свега, потребно је донети закон о буци у животној средини, затим нови 
правилник о мерењу буке у животној средини, као и друге правилнике који су неопходни за 
усклађивање са европским прописима и посебно је важно ускладити стандарде за буку са европским 
ISO стандардима.  Такође, потребно је оспособити довољан број акредитованих институција за 
мерење буке и дати им овлашћења, као и успоставити референтне лабораторије. 
 

3.5. Заштићена природна подручја, биодиверзитет и шуме 
 

Према учешћу заштићених површина у укупним, Република Србија је земља са средње нижим 
степеном заштите. Под заштитом је око 6% територије, са перспективом да тај проценат буде 10-15%. 
У Републици Србији је проглашено 5 националних паркова, 14 паркова природе, 17 предела 
изузетних одлика, 72 резервата природе, 313 споменика природе (ботаничког, геолошког и 
хидролошког карактера) и 43 подручја од културно-историјског значаја (простори око непокретних 
културних добара и знаменита места). Као подручја од међународног значаја према критеријумима 
Рамсарске конвенције заштићена су: Лудашко језеро, Обедска бара, Стари Бегеј – Царска бара и 
Слано копово, а према УН Конвенцији о природном и културном наслеђу Голија-Студеница, као 
резерват биосфере.  

Степен биодиверзитета Србије је висок у генетичком, специјском и екосистемском смислу али су 
биолошки ресурси, потенцијални, или који се у већој или мањој мери користе, релативно 
ограничених капацитета. 

Генофонд у Републици Србији је веома богат, са великим бројем сорти и раса аутохтоних популација 
домаћих биљака и животиња. У биогеографском смислу васкуларна флора Србије припада скоро 
половини свих флористичко – вегетацијских регија света и представља центар биодиверзитета 
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Европе. Од шест главних биорегиона Европе, у Србији је заступљено пет, са карактеристикама 
испреплетаности различитих флористичких утицаја и мозаичним распоредом екосистема, уз 
присуство елемената удаљених биорегиона и провинција (иранско-турански, арктички, атлантски и 
други флорни елементи). Од десет главних типова екосистема Европе у Србији су, осим морских, 
заступљени сви остали. У Србији је међу биљним врстама угрожено око 600 а међу животињским око 
500 врста сисара, птица, гмизаваца, водоземаца и риба. 

Притисак на заштићена природна добра и биодиверзитет се највише одражава на стање шумских и 
осетљивих екосистема, (акватични екосистеми, односно влажна и мочварна станишта, степе и 
шумостепе, пешчаре, континенталне слатине, високопланинска станишта и др.) и доводи до 
смањивања, односно губљења биодиверзитета. Посебно су значајни утицаји неконтролисаног развоја 
туризма, нелегалне и непланске градње, саобраћаја, лова, риболова, пољопривреде и шумарских 
делатности у заштићеним природним добрима. 

Под шумама се у Републици Србији налази око 26,6% територије, на укупној површини од 2.349.720 
hа. Државне шуме у Републици Србији покривају 50,2%, а приватне 49,8%; шуме високог порекла 
покривају површину 44,1%, изданачке шуме 45,5%, плантаже 1,6 %, а шикаре и шибљаци 8,8 %. 
Војводина је најмање пошумљена регија у Европи са 6,4% и оптималном шумовитошћу коју треба 
обезбедити од 14,3%. 

Слика 10. Дистрибуција шума и шумског земљишта према Corine Land Cover класификацији 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине РС, 2007. 

 
Изданачке шуме у државном власништву чине 23,5%, а шикаре и шибљаци око 10%. У шумама у 
приватном власништву учешће изданачких и нископродуктивних шума је чак преко 55%. Од укупне 
површине под шумом и шумским земљиштем, под посебном наменом, односно различитим 
режимима заштите је 18%. Око 48% свих државних шума има приоритетну заштитну функцију, док 
остале шуме имају приоритетну производну функцију.  

Основни проблеми у области заштите шума су недовољна шумовитост, бесправна сеча, неадекватан 
мониторинг, шумски пожари итд.  
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3.6. Отпад 
Продукција отпада је резултат укупне економске активности државе, тако да је управно сразмерна 
степену привредног развоја (индустрије, пре свега), животног стандарда, начина живота, навика 
становништва, социјалног миљеа, потрошачких навика (менталитета), као и других специфичних 
особина сваког друштва. У том смислу количина прудукованог отпада се разликује од државе до 
државе, односно може се разликовати и од региона до региона. У Србији се ствара велика количина 
отпада - на сваких 1000 евра БДП-а генерише се око 140 кг отпада, од чега се рециклира мање од 40 
кг, што указује на висок интензитет стварања отпада, као и на друге параметре неефикасности. 

Постојећи систем управљања отпадом у Србији још увек није задовољавајући. Већина градских 
одлагалишта је неуређена, без пратећих објеката и мера заштите, осим у појединачним случајевима. 
Одлагање је доминатни начин поступања са отпадом. Процена је да је у Србији (без територије АП 
Косово и Метохија) 2008. године укупно створено 2,55 милиона тона (347 kg/становнику/год.) 
комуналног отпада, према подацима Агенције за заштиту животне средине. То је у складу и са 
процењеном количином из Стратегије управљања отпадом за период 20102019, коју је Влада 
усвојила априла 2010. године. Према процени Агенције за заштиту животне средине, просечно 
сакупљање отпада износи 60 %. Отпад се сакупља у урбаним срединама, док се у сеоским областима 
углавном не сакупља организовано. Веома лагано расте број средина у којима је организовано 
сакупљање отпада, што јесте позитиван тренд, али се и даље говори само о проценама, без детаљних 
података. У складу са Стратегијом, планира се да сакупљањем отпада буде обухваћено 80 % 
становништва до 2015. године.  

У Србији постоји око 180 депонија – одлагалишта која не одговарају стандардима. Отпад се растура и 
представља потенцијалну опасност по здравље људи. У погледу рока коришћења многе је требало 
затворити и рекултивисати, али то није урађено. Уочава се недостатак документације, механизације и 
радне снаге у области управљања отпадом. И поред уложених напора, споро се формирају 
регионални центри за управљање отпадом, па је од 26, колико је предвиђено Националном 
стратегијом управљања отпадом 2010-2019, до сада изграђено свега неколико. Истовремено је 
регистровано преко 4.000 нелегалних и неконтролисаних сметлишта, од којих је 2/3 очишћено кроз 
акцију ресорног министарства „Очистимо Србију“. Не постоји организовано одвојено сакупљање, 
сортирање и рециклажа отпада. Постојећи степен рециклаже, односно искоришћења отпада није 
довољан.  

Слика 11. Локације одлагања комуналног отпада у РС 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине РС, 2007. 

 

Још не постоје поуздани подаци о количини опасног отпада који ствара индустрија. У новој 
Стратегији управљања отпадом за период 20102019. процењује се да се у Републици Србији ствара 
око 100.000 t/год. опасног отпада који потиче из свих постројења. Процењује се да количина 
заосталог опасног отпада износи такође око 100.000 t. На подручју Републике Србије не постоји 
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депонија за одлагање опасног индустријског отпада. Опасан отпад се привремено складишти у 
неодговарајућим складиштима, од којих нека постоје и више деценија.  

Прецизни подаци о отпадним батеријама и акумулаторима, отпадним гумама и искоришћеним 
возилима још увек не постоје. Значајне количине отпада се продукују у сектору рударства и 
енергетике, односно у сектору хемијске индустрије и металургије и индустрији грађевинског 
материјала. Медицински отпад из здравствених установа и кланични отпад представљају такође 
специфичну врсту отпада која захтева посебан третман. 

Основни проблеми у области управљања отпадом су: непостојање адекватне инфраструктуре због 
чега долази до загађења земљишта, површинских и подземних вода отпадом, често заједничко 
одлагање комуналног и опасног отпада, недостатак података о саставу и токовима отпада, 
непостојање постројења за складиштење, третман и одлагање опасног отпада, неадекватно поступање 
са отпадом који садржи PCB, отпадом из кланичне индустрије итд. 
Главни изазови управљања отпадом у Републици Србији још увек се односе на обезбеђивање добре 
покривености и капацитета за пружање основних услуга као што су сакупљање, транспорт и 
санитарно одлагање отпада.  

 

3.7. Обновљиви извори енергије 
Степен коришћења обновљивих извора енергије је веома низак, изузев искоришћења великих 
водених токова у великим хидроелектранама. Енергетски потенцијал обновљивих извора у 
Републици Србији износи око четвртине укупне потрошње примарне енергије. 

 

Графикон 17. Потенцијали обновљивих извора енергије у Републици Србији 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине РС, 2007 

 
Удео енергије произведене из обновљивих извора 2008. године у укупној потрошњи примарне 
енергије процењен је на 5,86 %, и то само ако се рачуна и примарна произведена електрична енергија 
из хидропотенцијала великих хидроелектрана (а не само потенцијал хидроелектрана до 10 МW).   
 

Графикон 18. Удео обновљивих извора енергије у потрошњи примарне енргије. 

 
Извор: Агенција за заштиту животне средине, Извештај о стању животне  

средине за 2008, 2009. 
 
У циљу подстицања коришћења обновљивих извора енергије, 2009. године је донета Уредба о 
условима за стицање повлашћеног произвођача електричне енергије и критеријумима за оцену 
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испуњености тих услова („Службени гласник РС”, број 72/09), као и Уредба о мерама подстицаја за 
производњу електричне енeргије коришћењем обновљивих извора енергије и комбинованом 
производњом топлотне и електричне енергије („Службени гласник РС”, број 99/09). Политика 
подстицаја подразумева гарантоване откупне цене за сву електричну енергију произведену у малим 
хидроелектранама, постројењима на биомасу, електранама које користе ветар, соларним електранама 
и електранама које користе биогас, депонијски или канализациони гас, у периоду од 12 година од 
почетка производње. 
 
Потенцијал биомасе износи око 2,4 до 2,6 Mtoe годишње (тј. око 63 – 80% укупног потенцијала), од 
чега око 1,0 Mtoe чини потенцијал дрвне биомасе (сеча дрвета и отпаци дрвне масе при њеној 
примарној и/или индустријској преради), а више од 1,4 Mtoe чини пољопривредна биомаса (остаци 
пољопривредних и ратарских култура, укључујући и течни стајњак). У Републици Србији је започета 
производња биодизела из уљане репице, соје и сунцокрета. Око 0,4 Mtoe годишње чини потенцијал 
малих водотокова као вид обновљивих извора енергије. Данас је у погону само тридесетак малих 
хидроелектрана (МХЕ) укупне снаге 35 МW. Постоји могућност обнове напуштених, изградње МХЕ 
адаптацијом воденица, као и ревитализација постојећих МХЕ уз повећање инсталисане снаге.  

Приближно 0,2 Mtoe годишње налази се у постојећим геотермалним изворима који су лоцирани на 
територији Војводине, Посавине, Мачве, Подунавља и ширег подручја централне Србије, као и у 
постојећим бањама. Сложена геолошка грађа и повољни хидрогеолошки односи створили су на 
територији Србије значајно богатство у минералним и термоминералним водама. По густини појава и 
разноврсности у физичким и хемијским одликама тих вода Србија се може убројити у најбогатије 
просторе на европском континенту. Регистровано је близу 1200 појава; у Војводини искључиво 
бушотина, а јужно од Саве и Дунава претежно извора.  

Изузетно високом температуром издвајају се локалитети Врањска бања (94,1°С на изворима, 111°C 
на устима бушотине), Јошаничка бања 77,2°С (самоизлив), бушотине у Богатићу 75,5°С, Сијаринска 
бања 72,2°С, као и преко 10 локалитета у Војводини са температуром воде на изласку из бушотине од 
60-82°С. Процењено је да се од регистрованог топлотно-водног потенцијала користи незнатан део 
(око 1% обновљивих резерви). До данашњих дана коришћење се практично сводило на здравствено-
балнеолошке потребе и флаширање (стоне воде), а веома мало за топлификацију, иако овај 
енергетски извор има бројне, пре свега економске и еколошке предности у односу на класичне 
енергетске сировине. 

Досадашња истраживања указују да потенцијал енергије ветра износи приближно 0,19 Mtoe 
годишње. На основу анализе, потенцијал у Републици Србији омогућава изградњу више од 1.300 МW 
ветрогенераторских капацитета, ако би се користиле зоне са средњом брзином ветра већом од 5 m/s. 
До сада нису урађене конкретне процене о потенцијалима Републике Србије за инсталацију соларних 
колектора и система, али се може релативно поуздано говорити да се у искоришћењу Сунчевог 
зрачења налази приближно 0,64 Mtoe годишње. 

Основни проблеми у области коришћења обновљивих извора енергије су: лоша просторна 
распоређеност вода, незадовољавајућа инфраструктура за коришћење обновљивих извора енергије, 
непотпун законски оквир за подстицање коришћења обновљивих извора енергије, недостатак 
поузданих података о потенцијалима обновљивих извора енергије, непостојање ефикасног система 
финансијских инструмената ради масовнијег коришћења обновљивих извора енергије. 
 
Циљ Републике Србије је да до краја 2012. године повећа производњу електричне енергије 
произведене из обновљивих извора за 7,4 %   са 9.974 GWh 2007. године на 10.713,1 GWh 2012. 
године. За остварење постављеног циља планирано је привлачење и ангажовање приватних 
инвестиција у износу од 200 милиона евра којима би се изградило 100 MWe нових капацитета који 
користе обновљиве изворе. Тиме би се до краја 2012. производња „зелене електричне енергије” у 
односу на 2007. годину повећала за 7,4 %, тј. за 735 милиона kWh. То је количина електричне 
енергије којом је могуће подмирити годишње потребе за енергијом 175.000 домаћинстава (с 
просечном месечном потрошњом од 350 kWh), при чему би се избегло емитовање близу милион тона 
CO2. Планирано је да се до 2012. године изгради најмање 45 MWe (електричне снаге) капацитета у 
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малим хидроелектранама, 45 MWe постројења која користе енергију ветра, пет MWe соларних 
електрана, два MWe постројења на биомасу и пет MWe на биогас. 

 

3.8. Просторна диференцијација животне средине 
На основу стања животне средине припремљена је просторна диференцијација Републике Србије 
према категоријама загађености, деградације и притиска, приказана у табели 21. (Прилог). 
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4. ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
 

Члан 14. Закона 
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. 

У складу са законским одредбама, у овом поглављу су приказани општи и посебни циљеви и 
индикатори Стратешке процене. 
 
4.1. Општи и посебни циљеви стратешке процене 
Општи циљ Стратешке процене припремљен је на основу прикупљених података о стању животне 
средине, стратешких питања заштите животне средине од значаја за Републику, као и циљева и 
захтева у области заштите животне средине релевантних секторских докумената. У том контексту, 
као општи циљ Стратешке процене дефинисана је заштита основних чинилаца животне средине и 
одрживо коришћење природних вредности, као и унапређење управљања отпадом и 
рационално коришћење минералних и енергетских ресурса са циљем смањивања загађења и 
притисака од људских активности у еколошки угроженим подручјима. 
Посебни циљеви стратешке процене представљају разраду општих циљева. Они се дефинишу на 
основу наведених општих циљева стратешке процене, дефинисаних планских поставки и концепција. 

Као посебни циљеви Стратешке процене издвојени су: 
1. Заштита ваздуха, заштита и одрживо коришћење вода и земљишта; 
2. Заштита биодиверзитета и станишта; 
3. Заштита и одрживо коришћење природних добара и предела; 
4. Унапређење управљања отпадом (по принципу смањење количине-поновна употреба–

рециклажа–депоновање); 
5. Рационална експлоатација минералних сировина; 
6. Веће коришћење обновљивих извора енергије (биомасе, хидро-енергије, соларне, геотермалне 

и енергије ветра); 
7. Смањење загађивања у урбаним, рударским, индустријским, пољопривредним и другим 

еколошки угроженим подручјима; и 
8. Смањење притиска од привредних, саобраћајних и стамбених активности на животну 

средину. 

4.2. Индикатори стратешке процене 
На основу дефинисаних посебних циљева, врши се избор одговарајућих индикатора који ће се 
користити у изради стратешке процене. Индикатори су веома прикладни за мерење и оцењивање 
планских решења са становишта могућих штета у животној средини и за утврђивање које неповољне 
утицаје треба смањити или елиминисати. Представљају један од инструмената за систематско 
идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. 
Они су средство за праћење извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости, а неопходни 
су као улазни подаци за планирање. Индикатори Стратешке процене су припремљени у складу са 
напреднаведеним циљевима Стратешке процене, а на основу индикатора Стратегије одрживог развоја 
Републике Србије, те су приказани у следећој табели. 
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Табела16. Циљеви и индикатори Стратешке процене 

Циљеви 
Стратешке 

процене 
Област 
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Амбијенталне концентрације загађујућих материја у урбаним срединама 
Дефиниција: Амбијенталне концентрације загађења ваздуха озоном, СО, 
суспендованим честицама, SО2, NОx, прашкастим, органским и неорганским 
материјама.  
Јединица мере: µg/m3, ppm или ppb; или број (%)прекорачења у току 24 h и 
календарске године 

В
од
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Годишња количина исцрпљене подземне и површинске воде, апсолутно и као део 
од укупне обновљиве количине воде 
Дефиниција: Укупна годишња количина исцрпљене подземне и површинске воде као 
удео укупне годишње обновљиве воде за пиће.  
Јединица мере: m3, % 
Потрошња воде по секторима 
Дефиниција: Удео потрошене воде по секторима (домаћинства, индустрија, 
пољопривреда).  
Јединица мере: % од укупно исцрпљене воде 
Присуство фекалних бактерија у води за пиће 
Дефиниција: Удео воде за пиће намењене за кућну употребу која садржи 
концентрације фекалних бактерија више од препоручених према упутствима СЗО за 
квалитет воде за пиће.  
Јединица мере: % 
БПК5 у водотоцима  
Дефиниција: Количина кисеоника потребна или потрошена за микробиолошко 
разлагање (оксидацију) органских материја у води.  
Јединица мере: mg/l кисеоника потрошеног у 5 дана на константној температури од 
20°C. 
Проценат отпадних вода које се пречишћавају 
Дефиниција: Удео отпадних вода које се подвргавају неком облику третмана.  
Јединица мере: % 
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Промена намене земљишта 
Дефиниција: Удео промене намене коришћења земљишта у одређеном временском 
периоду.  
Јединица мере:% 
Деградација земљишта 
Дефиниција: Промене у природи ресурса земљишта у зависности од врсте и 
географске локације, које укључују: физичко стање земљишта; диверзитет или густину 
прекривености вегетацијом; дебљину површинског слоја, салинитет или алкалитет итд.  
Јединица мере: ha (величина области и интензитет промена са побољшањем или 
погоршањем стања). 
Земљиште угрожено ерозивним процесима 
Дефиниција: Мера величине земљишта угрожено ерозивним процесима и његов удео у 
националној територији.  
Јединица мере: Површина (ha) или % земљишта угроженог ерозијом. 
Употреба минералних ђубрива 
Дефиниција: Обим коришћења ђубрива у пољопривреди по јединици површине 
пољопривредног земљишта. Јединица мере: kg/ha 
Употреба пестицида 
Дефиниција: Коришћење пестицида по јединици површине пољопривредног 
земљишта  
Јединица мере: t активне материје пестицида на 10 km2 пољопривредног земљишта 
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Циљеви 
Стратешке 

процене 
Област 

Посебни 
циљеви 
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Удео шумског земљишта у укупном земљишту 
Дефиниција: Удео природног и сађеног шумског земљишта негованог у периоду 
времена у укупном земљишном фонду.  
Јединица мере: % 
Удео заштићених области у односу на укупну површину 
Дефиниција: Површина заштићених екосистема на земљишту или у унутрашњим 
водама, изражени као удео у укупној површини екосистема.  
Јединица мере: %. 
Површине под изабраним значајним екосистемима 
Дефиниција: Процена трендова у постојећим областима идентификованих значајних 
екосистема, ради процене релативне ефективности мера за заштиту биодиверзитета на 
нивоу екосистема и као алат за оцену потребе за посебним мерама заштите ради 
одржања биодиверзитета. 
Јединица мере: Површина (km2 или ha) одабраних врста екосистема 
Учешће угрожених врста у укупном броју врста 
Дефиниција: Учешће угрожених врста у укупном броју врста биљака, сисара, птица, 
риба и водоземаца.  
Јединица мере: % 
Учешће деградираних површина у односу на укупну површину 
Дефиниција: Удео рекултивисаних површина у укупној површини деградираних 
површина.  
Јединица мере: % 
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Стварање отпада  
Дефиниција: Годишња количина индустријског и комуналног чврстог отпада који 
настаје у производњи и потрошњи.  
Јединица мере: t/становнику, t/1000$ БДП 
Стварање опасног отпада  
Дефиниција: Укупна годишња количина опасног отпада настала при индустријским и 
другим активностима, према дефиницији опасног отпада.  
Јединица мере: t/јединици БДП 
Количина отпада који се подвргава третману 
Дефиниција: Удео отпада који се подвргава рециклажи, компостирању, инсинерацији. 
Јединица мере: % 

Н
ео

бн
ов

љ
ив

и 
и 

об
но

вљ
ив

и 
ре

су
рс

и 

Ра
ци

он
ал

но
 к

ор
иш

ће
њ

е 
не

об
но

вљ
ив

их
 и

 в
ећ

е 
ко

ри
ш

ће
њ

е 
об

но
вљ

ив
их

 
ен

ер
ге

тс
ки

х 
ре

су
рс

а 

Потрошња финалне енергије по глави становника 
Дефиниција: Количина финалне енергије (нафта, угаљ, гас и електрична енергија) по 
становнику расположива за дату годину 
Јединица мере: GJ/становнику или toe (тона еквивалентне нафте) по становнику 
Рационална експлоатација минералних сировина 
Дефиниција: Количина експлоатисаних минералних сировина у односу на укупне 
билансне резерве те сировине 
Јединица мере: t/год или % 
Учешће обновљивих извора енергије у укупној потрошњи енергије 
Дефиниција: Удео енергије добијене из обновљивих извора у укупној потрошњи 
енергије и повећање тог удела.  
Јединица мере: % 

* Напомена: за област Смањење притиска на животну средину у угроженим подручјима нису издвојени 
посебни индикатори у Табели, пошто су индикатори (укључујући дефиниције и јединице мере) који се односе 
на циљ Смањење загађивања у еколошки угроженим срединама и циљ Смањење притисака од људских 
активности на животну средину већ дефинисани у оквиру области Заштита и одрживо коришћење основних 
чинилаца животне средине, као и у оквиру области Унапређење управљања отпадом, рационално коришћење 
необновљивих и веће коришћење обновљивих енергетских ресурса 
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4.3. Компатибилност циљева Стратешке процене и Просторног плана 
 
Ради одређивања степена компатибилности циљева Стратешке процене и циљева Плана, изабрани су 
следећи циљеви Плана: 

1. Територијална кохезија 
1.1. Равномеран регионални развој 
1.2. Равномерна опремљеност и доступност саобраћајне и других техничких инфраструктура, јавних 
служби и информација  
2. Већа конкурентност 
2.1. Развој урбаних центара 
2.2. Већи привредни раст и стандард становништва 
2.3. Квалитетнији и ефикаснији просторни развој јединица локалне самоуправе и регионалних 
целина. 
3. Просторно-функционална интегрисаност у окружење 
3.1. Функционално повезивање јединица локалне самоуправе и регионалних целина са регионима у 
окружењу 
4. Одржива животна средина 
4.1. Рационално коришћење природних ресурса 
4.2. Повећање енергетске ефикасности, коришћење обновљивих енергетских извора и увођење чистих 
технологија 
4.3. Решавање проблема отпада 
4.4. Смањење негативних утицаја у урбаном и руралном окружењу 
4.5. Пошумљавање и уређење предела 
5. Заштита, уређење и одрживо коришћење природног и културног наслеђа и природних ресурса 
5.1. Даљи развој мрежа вредних/заштићених природних целина и културних предела, посебно 
еколошки и културно осетљивих подручја 
5.2. Заштита, уређење и коришћење природног и културног наслеђа према европским стандардима.  

Степен компатибилности је одређен попуњавањем матрице, квалитативном проценом на основу 
експертског мишљења. 

Табела 17. Матрица компатибилности циљева Стратешке процене и Плана  

Циљ Стратешке процене/циљ 
Плана 

Заштита чинилаца 
животне средине и 

одрживо коришћење 
природних 
вредности 

 

Унапређење 
управљања отпадом, 

рационално 
коришћење 

минералних и 
енергетских ресурса 

Смањивање загађења 
и притисака у 

еколошки угроженим 
подручјима 

1. Територијална кохезија √ √ √ 
2. Већа конкурентност М М М 

3. Просторно-функционална 
интегрисаност у окружење √ √ √ 

4. Одржива животна средина √ √ √ 
5. Заштита, уређење и одрживо 
коришћење природног и 
културног наслеђа и 
природних ресурса 

√ √ √ 

√ - компатибилан; М – компатибилност је условљена применом мера заштите 
 
Први циљ Плана – територијална кохезија, којом се обезбеђује равномеран регионални развој и 
равномерна опремљеност и доступност саобраћајне и других техничких инфраструктура, јавних 
служби и информација, у великој је мери компатибилна са циљевима Стратешке процене. Смањење 
загађивања и притиска на животну средину, као и унапређење управљања отпадом, може се 
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обезбедити равномернијом дистрибуцијом становништва и активности, посебно оних са негативним 
утицајима по животну средину и оних које су извор значајних количина отпада. 

Компатибилност другог циља Плана - веће конкурентности, која се постиже развојем урбаних 
центара, већим привредним растом и стандардом и квалитетнијим и ефикаснијим просторним 
развојем јединица локалне самоуправе и регионалних целина, зависи од врста утицаја предвиђеног 
развоја на животну средину и од примене мера заштите – уколико се ради о одрживом развоју и 
примени одговарајућих мера заштите животне средине, ови циљеви могу бити компатибилни. 

Трећи циљ Плана – просторно-функционална интегрисаност у окружење, компатибилан је са свим 
циљевима Стратешке процене, јер се реализује функционалним повезивањем јединица локалне 
самоуправе и регионалних целина са регионима у окружењу, чиме се обезбеђује размена и 
унапређење у области животне средине, заштите природне и културне баштине, техничке 
инфраструктуре и саобраћаја, пољопривреде, туризма итд. 

Четврти циљ Плана је у потпуности је компатибилан са циљевима Стратешке процене, јер се 
односи на заштиту животне средине и одрживи развој. 

Пети циљ Плана, који се односи на заштиту, уређење и одрживо коришћење природних, културних 
и других осетљивих области, компатибилан је са свим циљевима Стратешке процене јер реализација 
овог циља захтева заштиту и одрживо коришћење природних вредности, смањење загађивања и 
притисака у заштићеним подручјима и око њих, и унапређење управљања отпадом. 
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5. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
 

Члан 15. Закона 
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. 

 

У складу са Законом, у овом поглављу је дат приказ вишекритеријумске квалитативне процене 
утицаја Плана на животну средину, односно на циљеве Стратешке процене, укључујући процену 
утицаја два варијантна решења (варијанте 1 – status quo или сценарио рецесивног раста - према којој 
неће доћи до реализације планских концепција и решења; и варијанте 2 – сценарио одрживог развоја 
- према којој ће се предложена планска решења у потпуности спровести) на животну средину. 
Припремљена су стратешка решења у области заштите животне средине. 

Избор решења за која је урађена Стратешка процена извршен је према следећим принципима: 
- Планска решења организационе природе (израда различитих програма, планова развоја по 

секторима итд.) нису разматрана; 
- Процена је вршена само за планска решења стратешког нивоа, којима су одређене основе 

будућег просторног развоја Републике Србије; 
- Тежило се да се изабраним планским решењима на најрационалнији начин обухвати и 

прикаже основни концепт просторног развоја предвиђен Планом; и 
- За решења у области заштите и унапређења квалитета животне средине (осим области 

Управљање отпадом), као и у области биодиверзитета и управљање природним непогодама и 
технолошким удесима није вршена Стратешка процена, јер су ова решења у функцији 
заштите животне средине и самим тим по својој природи у усклађена са циљевима и 
решењима Стратешке процене.  

У складу са наведеним принципима, за потребе израде Стратешке процене идентификовани су 
следећи основни концепти Просторног плана: 
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СЕКТОРИ 
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Коришћење и заштита пољопривредног земљишта предвиђени су повећањем 
производног потенцијала (наводњавање, мелиорације, сточарство), применом 
технолошко-организационих решења за смањење негативних утицаја, заустављањем 
ерозије, рекултивацијом и ревитализациијом деградираног земљишта, укрупњавањем и 
модернизацијом газдинстава, инспекцијским надзором коришћења агрохемикалија, 
коришћењем локалних специфичности, применом традиционалних производних 
система, формирањем информатичке базе о земљишним ресурсима, и др. уз обнављање 
села и задржавање становништва у руралним срединама. 

Одрживо управљање шумским ресурсима могуће је постићи: унапређивањем стања 
шума, повећањем површина под шумама (450 km2 до 2014. године), задовољавањем 
одговарајућих економских, еколошких (очување биодиверзитета, карактеристика 
екосистема и др.) и социјалних функција (рекреација и лов), уз заштиту интереса 
локалног становништва и поштовање међугенерацијске равноправности. 

Заштита, уређење и коришћење вода путем интегралних вишенаменских система 
(регионални и речни системи), уз заштиту локалних изворишта, ослањање на локалне 
капацитете и акумулације, обнову и одржавање инфраструктуре, заштиту подземних 
вода, коришћење вода за технолошке потребе из водотокова, рационално коришћење 
вода, коришћење хидроенергије, одбрану од поплава, одржавање каналских система у 
равници, заштиту квалитета вода изградњом постројења за пречишћавање и другим 
мерама. 

Заштита, уређење и развој високопланинских подручја као изузетног природног ресурса 
Србије, према високим стандардима и нормама, уз могућност одрживог развоја који неће 
нарушити равнотежу природе, природних система и елемената, и који ће омогућити 
квалитетнији живот и привређивање локалног становништва и стварање услова за одмор и 
рекреацију посетилаца у складу са капацитетима природе. 

Планско и економично коришћење минералних сировина и подземних вода, 
засновано на детаљним истраживањима, технолошком осавремењавању експлоатације и 
прераде, вишенаменском коришћењу термалних вода (бање, извор енергије), повећањем 
надлежности регионалне и локалне управе, јачање еколошке и предеоне компоненте код 
експлоатације камена, уз инсистирање на рекултивацији након завршетка експлоатације. 

Повећање учешћа обновљивих извора енергије у енергетском билансу Србије, при 
чему се мисли на енергију биомасе, сунца и ветра, малих хидроелектрана и геотермалну 
енергију. То захтева већа истраживања и промоцију, реализацију пројеката на 
регионалном и локалном нивоу, отварање постројења, изградњу инфра- и 
супраструктуре, итсл. 

Очување биодиверзитета на принципима одрживог коришћење биолошких ресурса уз 
поштовање критеријума: одрживост (коришћење компоненти биолошког диверзитета не 
сме довести до његовог дугорочног смањења); количина; употребљивост/ 
експлоатација; угроженост и осетљивост; обновљивост биолошких ресурса. При томе се 
мисли на: заштићена подручја, заштићене врсте, еколошке мреже и станишта од 
међународног значаја. Стратешки приоритети су: смањење губитака биодиверзитета, 
смањење притисака на биодиверзитет и успостављање система заштите и одрживог 
коришћења биолошких ресурса. 
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Заштита и унапређење животне средине као основа уравнотеженог развоја, 
коришћења и уређења простора Републике Србије – заустављање даље деградације, 
превентивна заштита од свих планираних активности које могу угрозити постојећи 
квалитет природне и животне средине, уз санацију и ревитализацију угрожених 
подручја. 
Развијање одрживог система управљања отпадом у циљу смањења загађења животне 
средине и деградације простора, кроз: усаглашавање прописа са директивама ЕУ; 
доношење регионалних и локалних планова управљања отпадом; промоцију и 
подстицање рециклаже и поновног искоришћења отпада; изградњу 27 регионалних 
центара за управљање комуналним отпадом (8 до 2014.); изградњу постројења за 
третман и одлагање опасног отпада и успостављање система за управљање посебним 
токовима отпада; затварање и санацију постојећих сметлишта, ремедијацију 
контаминираних локација опасног отпада и ревитализацију простора. 
Укључивање климатских промена у секторске стратегије (укључујући доношење 
националног програма мера и акција за успоравање и ограничавање емитовања гасова са 
ефектом стаклене баште после 2012. године) и развијање одрживог система управљања 
ризиком од климатских промена у Србији; унапређењем мониторинга и прогнозирања, 
израдом мапа ризика од природних непогода, јачањем адаптације привредних субјеката 
и осетљивих група на измењене климатске услове и др. 
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Заштита и одрживо коришћење природног наслеђа, кроз: очување и унапређење 
биолошке разноврсности, вредности геонаслеђа и предела и развој јавних функција 
заштићених подручја, првенствено у области научноистраживачког и образовног рада, 
културе, спорта и рекреације; одрживи развој заштићених подручја и остварење 
доборобити локалних заједница кроз планско, контролисано и ограничено коришћење 
природних ресурса и простора као грађевинске категорије, развој туризма и 
пољопривреде; повезивање и усклађивање националног са међународним системом 
заштите природе. 
Културно наслеђе треба артикулисати као развојни ресурс; заштитити га, уредити и 
користити на начин који ће допринети успостављању регионалног и локалног 
идентитета у складу са европским стандардима заштите. То се остварјуе: дефинисањем 
културних подручја, ограничењем интензитета коришћења, конзервацијом, 
децентрализацијом појединих вредности, међународном сарадњом, и тсл. 
Управљање квалитетом предела и физичке структуре насеља ради формирања 
разноврсних, високо-квалитетних и адекватно коришћених предела и физички уређених 
за живот и боравак пријатних руралних и урбаних насеља, постиже се развојем 
усклађеним са карактером предела и физичке структуре насеља, заштитом и 
унапређењем културних и природних вредности, развојем свести итд. 
Интегрално управљање природним непогодама и технолошким удесима као основa 
за обезбеђење услова за ефикасан просторни развој, очување људских живота и матери-
јалних добара. Неопходно је створити добро организоване и опремљене службе које ће 
моћи да успешно раде на превенцији од ових катастрофа, као и на одбрани и отклањању 
последица, уколико се јаве. 
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Просторни развој и улога градова и урбаних насеља на принципима просторног, 
функционалног, економског, социјалног и еколошки уравнотеженог урбаног развоја. 
Реиндустријализација градова која уважава технолошке, еколошке и економске ефекте 
на просторни развој; третман природног и културног наслеђа као развојног ресурса 
града или урбаног насеља и његово одрживо планирање и коришћење; интеграција 
питања климатских промена у одлуке о просторном развоју градова, смањење загађења 
и притисака на животну средину, коришћење природних ресурса тако да остану 
расположиви и за будуће генерације; развијање и примена нових технологија у градњи, 
употреба нових, ефикаснијих и према животној средини одговорних материјала; забрана 
изградње на јавним, зеленим, отвореним и заштитним површинама и строго и 
рационално контролисање изградње на пољопривредном земљишту. 
 
Урбана обнова и рециклажа у правцу подизања економског, функционалног и 
естетског нивоа да би се креирала нова радна места и унапредила животне средине; 
реконструкција градова путем мегапројеката, урбаних репера, покретача 
гентрификације, уколико то финансијска ситуација дозвољава. У том смислу потребно 
је: креирати урбану обнову и рециклажиу као систем који омогућава бољи квалитет 
животне средине истовремено користећи и штитећи градитељско наслеђе; активно 
штитити градитељско наслеђе у оквиру регенерације запуштених делова, њихово 
унапређење и прилагођавање савременим стандардима; обнављати и унапређивати 
инфраструктуру – мобилност у градовима у духу еколошких смерница; смањење 
угљендиоксида у центрима градова; користити нова технолошка достигнћа са жељом ка 
бољој еколошкој средини. 
 
Очување и одрживи развој комуналних система у градским насељима као 
предуслов квалитетног живота и рада, промоције урбаног идентитета егзистенција 
корисника и исходиште будућих потреба у градовима и градским насељима Србије. 
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Ј Развој села и руралних подручја и повећање квалитета живљења у руралним 

подручјима кроз очување, обнову и одрживи развој њихове економске, социјалне и 
еколошке виталности, као резултат децентрализације градова и општина. 
 
Комунално опремање и уређење села кроз: унапређење постојећих и изградњу 
неопходних комуналних система који омогућавају квалитетнији живот и рад на селу и 
отварају перспективу развоја; очување, комплетирање, модернизација и ширење 
комуналних система у односу на локалне услове и потребе села; трансформацију 
комуналних система; повећање степена транспарентности; интеграцију комуналних 
система у плановима развоја села и пажљиву децентрализацију комуналних подсистема; 
успостављање институционалне одговорности и ефикасне организованости управљања 
развојем сеоске инфраструктуре, у оквиру будућих функционалних урбаних подручја. 
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Заустављање даље бесправне изградње и формирања нових неформалних насеља, 
односно пажљиво и рационално интегрисање тих насеља у укупну урбану структуру и 
њихово адекватно комунално опремање како би се неутралисао негативан утицај на 
квалитет основних чинилаца животне средине и на здравље становништва. Обезбедити 
сталне резерве комунално опремљеног и уређеног грађевинског земљишта за стамбену и 
социјално стамбену изградњу. Израђена нова генерација урбанистичких планова који 
треба да предвиде финансијске механизме доприноса становника неформалних насеља у 
циљу њиховог унапређења. Потребно је донети одговарајуће пореске олакшице за 
планирање и спровођење санације и реконструкције неформалних насеља, као и пореске 
мере које ће спречити и санкционисати даљу бесправну изградњу. 
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Просторна дистрибуција и развој индустрије кроз опоравак, повећање секторске и 
територијалне конкурентности и запослености обезбеђењем повољних општих, 
инфраструктурних и просторних услова, као и њена равномернија просторна 
дистрибуција усклађена са потенцијалом регионалних, урбаних и руралних подручја, 
захтевима климатских промена и смањења притиска на ресурсе. 

Oптимална и рационална производња минералних сировина што подразумева: 
комплексно третирање минералног лежишта и његових сировина на начин којим се 
деградација животне средине своди на минимум; повећање производње енергије и 
ослањање на сопствене изворе засниваће се превасходно на већем коришћењу домаћих 
лигнита што захтева отварање нових површинских копова; експлоатација необновљивих 
енергетских ресурса на начин који најмање деградира животну средину и угрожава 
здравље људи; предузимање свих законски и техничко-технолошких мера да се смањи 
деградирање животне средине; доследно остваривање краткорочних и дугорочних 
програма и планова санације и рекултивације деградираних површина. 
Развој туризма који се заснива на просторно-еколошкој подршци остваривању 
концепта одрживог развоја туризма, компромисним интегрисањем принципа развоја 
туризма, заштите и уређења туристичких простора, уз оптимално задовољавање 
социјалних, економских, просторно-еколошких и културних потреба националног и 
локалног нивоа, интереса тржишта и услова прекограничне и међународне сарадње. 
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Унапређење саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, посебно коридора X, 
повезивање са окружењем и унутар Србије, унапређење квалитета путне мреже, 
унапређење јавног превоза, унапређење стања железничке инфраструктуре, унапређење 
функционисања лука и аеродрома уз развој мреже аеродрома и бициклистичког 
саобраћаја. 

Реформа енергетског система која подразумева успостављање нових квалитетних 
услова рада, пословања и развоја у производњи и потрошњи енергије, који ће 
подстицајно деловати на привредни развој Србије, заштиту животне средине и 
интеграцију у регионално и европско тржиште енергије и обезбеђивање сигурности и 
економичности снабдевања привреде и становништва енергијом. 
Коришћење обновљивих извора енергије уз смањење негативних утицаја на животну 
средину. Поштовање принципа одрживости приликом коришћења ОИЕ; образовање и 
информисање из области ОИЕ; подршка истраживању и развоју науке и технологија 
ОИЕ; успостављање комуникације са одговарајућим државним и другим органима и 
институцијама. 
Повећање енергетске ефикасности у зградарству, индустрији, саобраћају и 
комуналним услугама што је у економском интересу Србије, од значаја за заштиту 
животне средине, а све у контексту одрживог коришћења и очувања природних ресурса. 

Унапређење водне инфраструктуре се обезбеђује снабдевањем водом из регионалних 
система (вода за пиће) и интегралних речних система (технолошка вода), мелиорацијама 
(обнова и унапређење рада постојећих система за наводњавање и одводњавање), 
хидроенергетика (унапређење рада хидроелектрана на Дунаву, Дрини, Великој и 
Западној Морави, Лиму, Великом Рзаву), пловидба (обнављање каналске мреже ХС 
ДТД, проширење делова Велике, Јужне и Западне Мораве за пловидбу), рибарство, 
регулисање експлоатације песка и шљунка, одбрана од поплава и регулација река, 
антиерозиона заштита (посебно билошке мере заштите), заштита квалитета вода 
(заштита од загађивања, изградња постројења за пречишћавање отпадних вода итд.). 
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СЕКТОРИ 
ПЛАНА КОНЦЕПТИ ПЛАНСКОГ РАЗВОЈА 
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 Одрживо коришћење и уређење грађевинског земљишта, путем успоравања 

конверзије пољопривредног и шумског земљишта у грађевинско, ограничавањем 
физичког ширења грађевинских реона насеља уз стимулисање урбане обнове, 
активирањем запуштених локалитета („brownfield“), заустављањем и сузбијањем 
бесправне изградње на свим локалитетима и насељима, остваривањем планских намена 
простора; рационалним коришћењем земљишта и успостављањем економски ефикасног 
и социјално праведног система управљања грађевинским земљиштем. 

 
На основу наведених концепата просторног развоја дефинисаних Планом, идентификована су 
решења за која се процењује утицај на животну средину: 
 
1. У области природа и њени ресурси: 

1.1. Заштита и рационално коришћење пољопривредног земљишта 
1.2. Унапређење квалитета и повећање површина шумског земљишта 
1.3. Унапређење квалитета вода, управљање заштитом и коришћењем вода  
1.4. Развој високопланинских подручја 
1.5. Планско и економично коришћење минералних сировина 
1.6. Веће коришћење обновљивих извора енергије 

 
2. У области заштита и унапређење квалитета животне средине: 

2.1. Унапређење управљања отпадом 
 

3. У области заштита, уређење и одрживо коришћење природног и културног наслеђа, и 
предела: 
3.1. Заштита и одрживо коришћење природног наслеђа 
3.2. Заштита и коришћење културног наслеђа 
3.3. Очување и унапређење квалитета предела и физичке структуре насеља 
 

4. У области одрживог урбаног развоја: 
4.1. Просторни развој и улога градова и урбаних насеља 
4.2. Урбана обнова и рециклажа 
4.3. Очување и одрживи развој комуналних система у градским насељима 

 
5. У области одрживог руралног развоја: 

5.1. Комунално опремање и уређење села 
 
6. У области социјалне кохезије: 

6.1. Заустављање бесправне изградње 
 
7. У области одрживог развоја економије: 

7.1. Просторна дистрибуција и развој индустрије 
7.2. Oптимална и рационална производња минералних сировина 
7.3. Развој туризма  

 
8. У области инфраструктуре: 
 8.1. Развој саобраћајне инфраструктуре 
 8.2. Коришћење обновљивих извора енергије 
 8.3. Повећање енергетске ефикасности 
 8.4. Развој водопривредне инфраструктуре 
 
9. У области коришћења земљишта: 

9.1. Одрживо коришћење грађевинског земљишта 
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5.1. Процена утицаја на животну средину и поређење варијантних решења  

У процесу Стратешке процене анализирана су два сценарија просторног развоја Србије, односно: 
Варијантно решење 1 (варијанта рецесивног раста) - уколико не дође до спровођења односно 
реализације Просторног плана Републике Србије; и 

Варијантно решење 2 (варијанта одрживог развоја) – уколико дође у потпуности до спровођења/ 
реализације концепција предложених у Просторном плану Републике Србије. 

Процена утицаја варијантних решења на циљеве Стратешке процене урађена је како би се омогућило 
поређење анализираних варијантних решења, и указало на повољније решење са становишта заштите 
животне средине. Процена утицаја и поређење варијантних решења на животну средину приказани су 
у следећој табели. 

Табела 18. Процена утицаја варијантних решења на животну средину 

Циљ стратешке процене 
Варијантно решење 1 
(status quo / рецесивни 

раст) 

Варијантно решење 2 
(релизација Плана / 

одрживи развој) 

Заштита чинилаца 
животне средине и 

одрживо коришћење 
природних вредности 

1. Заштита ваздуха, заштита и 
одрживо коришћење вода и 
земљишта 

- М 

2. Заштита биодиверзитета и 
станишта - М 

3. Заштита и одрживо 
коришћење природних добара 
и предела 

- М 

Унапређење 
управљања отпадом, 

рационално 
коришћење 

минералних и 
енергетских ресурса 

4. Унапређење управљања 
отпадом - + 

5. Рационална експлоатација 
минералних сировина 0 + 

6. Веће коришћење 
обновљивих извора енергије 0 + 

Смаивање загађења и 
притисака у 

еколошки угроженим 
подручјима 

7. Смањење загађивања у 
урбаним, рударским, 
индустријским, и др. 
еколошки угроженим 
подручјима 

- + 

8. Смањење притиска од 
привредних, саобраћајних и 
стамбених активности на 
животну средину 

- +  

+ тенденција позитивног тренда (унапређење животне средине)  
- тенденција негативног тренда (деградација животне средине) 
0 без значајних промена (постојеће стање животне средине) 
М зависи од примене мера заштите 

Варијантно решење 1 (status quo / рецесивни раст) које се односи на нереализовање Планских 
решења, неповољније је са аспекта заштите животне средине, нарочито због недекватне или пак 
потпуног изостанка имплементације решења Просторног плана Републике Србије (усвојеног 1996. 
године), као и промена у простору и квалитету животне средине до којих је дошло у последњих 15 
година. Последњих деценија се стање животне средине веома погоршало, изазвано неодговарајућим 
управљањем чврстим отпадом и отпадним водама, док је загађивање из великих извора, као што су 
копови угља и термоелектране настављено, због примене застарелих („семифункционалних“) 
технологија, подржано недостатком бриге о загађивању животне средине, ретким инспекцијским 
контролама загађивача и занемарљиво ниским (дестимулативним) казнама. То је узроковало честа 
акцидентна загађења ваздуха у индустријским срединама (Панчево, Бор и др.), повремена акцидентна 
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загађења површинских речних токова са поморима читавог рибљег фонда (нпр. у Тиси, Тимоку, 
Колубари и др.), загађивање пољопривредног земљишта и подземних вода неконтролисаном/ 
нестручном употребом пестицида, деградацију станишта угрожених врста (нарочито на планинама 
услед неконтролисаног развоја туризма и нелегалне градње) и др. Обновљиви извори енергије се у 
Србији још увек сматрају алтернативним, а у односу на истражене потенцијале, њихово истраживање 
и коришћење је на далеко нижем нивоу у односу на европске земље. Урбани и рурални развој нису 
праћени одговарајућом инфраструктурном опремљеношћу (мисли се на водоводну и канализациону 
мрежу, санитарне депоније, постројења за пречишћавање отпадних вода и др.) што негативно утиче 
на квалитет животне средине и угрожава здравље становника. Притисци на простор, ресурсе и 
животну средину у целини се повећавају у већ угроженим и еколошки деградираним подручјима, 
због слабе примене мера инспекције, компензације, рекултивације и др. 

Варијантно решење 2 (сценарио одрживог развоја) које се односи на реализовање Плана, значајно је 
повољније са аспекта заштите животне средине и има посебно позитиван утицај укада је реч о 
унапређењу управљања отпадом (формирање регионалних центара, постројења за рециклажу и др.) и 
већем коришћењу обновљивих извора енергије (промоција, отварање постројења, реализација 
пројеката и др.). Планска решења у области заштите појединачних чинилаца животне средине, 
биодиверзитета, природних станишта и природних вредности имаће утицај који је директно 
условљен стриктном применом мера заштите у области развоја привреде (нарочито у индустрији, 
експлоатацији угља и производњи електричне енергије), изградње/ грађевинарства, развоја руралних 
и урбаних насеља, инфраструктурног опремања и др. Унапређење саобраћајне мреже, и генерално 
инфраструктурне опремљености (водовод и канализација, депоније и др.), увођење ефикаснијих и 
еколошки безбедних (тзв. environmentally sound) технологија, уз примену прописаних мера заштите 
свих елемената животне средине и контролу изградње, довешће до смањења притиска од привредних, 
саобраћајних и стамбених активности на животну средину, те тако позитивно утицати на смањење 
загађивања у урбаним, рударским, индустријским, и др. еколошки угроженим подручјима. 

5.2. Процена утицаја планских решења на животну средину 
Процена утицаја планских решења на животну средину извршена је путем квалитативне анализе и 
евалуације могућих утицаја, са циљем да се утврди значај утицаја према критеријумима из прилога I 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, на основу чега је припремљена збирна 
матрица утицаја на животну средину. 

Приликом евалуацији су узете у обзир следеће карактеристике утицаја: 
1. Врста утицаја;  
2. Вероватноћа да се утицај појави; 
3. Временска димензија односно трајање утицаја је одређено према временском хоризонту Плана и 

то:  
- краткорочни утицаји – период до 2014. године;  
- средњорочни утицаји – период до 2020. године;  
- дугорочни утицаји - период након 2020. године; 

4. Учесталост утицаја; 
5. Просторна димензија утицаја. 

Наведене карактеристике утицаја су вредноване према врсти планског документа, како је приказано у 
следећој табели. 

Табела 19. Вредновање карактеристика утицаја 

Врста утицаја Вероватноћа утицаја Трајање утицаја Учесталост 
утицаја 

Просторна 
димензија утицаја  

Позитиван 
Негативан 
Неутралан 

Сигуран (С) 
вероватан (В) 

мало вероватан (МВ) 

Краткорочан (К) 
Средњорочан (Ср) 

Дугорочан (Д) 

Повремен (П) 
Сталан (Ст) 

Локални (Л) 
Регионални (Р) 

Национални (Н) 
Међународни (М) 
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У складу са врстом планског документа, карактеристикама планског подручја и стањем животне 
средине, изабране су карактеристике које одређују стратешки значајан утицај и то: 
- Сигуран утицај 
- Дугорочан утицај 
- Сталан утицај 
- Национални и међународни ниво утицаја. 

Евалуација утицаја вршена је се за изабране концепте и решења стратешког нивоа, квалитивно-
описно, на основу чега је припремљена коначна матрица која показује одрживост Плана. Евалуација 
утицаја је у збирној табели приказана коришћењем одговарајућих боја (зелена за позитивне утицаје, 
црвена за негативне, бела за неутралне) а интензитетом боје значај утицаја, према броју 
карактеристика које су дефинисане као значајне (постојање једне или две карактеристике) и врло 
значајне (три или четири карактеристике), како је приказано у следећој табели. 
 

Табела 20. Евалуација утицаја 

Врста/значај утицаја 
Стратешки значајан 
утицај (једна или две 

карактеристике) 

Стратешки веома значајан 
утицај (три или четири 

карактеристике) 
Позитиван   
Негативан   
Неутралан   

 
Збирна матрица утицаја Просторног плана на животну средину приказана је у Табели 22. у Прилогу. 
 

5.3. Решења и мере за смањење негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину 
Решења за смањење негативних и увећање позитивних утицаја Просторног плана на животну средину 
припремљена су за сваку категорију према постојећем степену загађености, деградације и притисака 
на животну средину, у форми стратешких решења и концепата којима се унапређује стање животне 
средине у категоријама загађене и деградиране животне средине, односно обезбеђује задржавање 
постојећег стања у категоријама квалитетне животне средине. 

У складу са наведеним, предвиђени су следећи концепти и решења заштите животне средине: 

1. За подручја загађене и деградиране животне средине изложене великом притиску, са негативним 
утицајима на човека, живи свет и квалитет живота, обезбеђују се решења и опредељења којима се 
спречава даља деградација и умањују ефекти ограничавања развоја. 

У овим подручјима је потребно предузети мере на заустављању даљег загађивања, деградације и 
притиска на животну средину, ограничити лоцирање делатности које су велики загађивачи и 
предузети мере заштите при лоцирању нових извора загађивања и деградације, посебно у случају 
великих загађивача животне средине. Унапређење квалитета живота за становништво које живи у 
подручјима која припадају овој категорији следећи је неопходан услов којим се компензује 
загађеност животне средине унапређењем квалитета и већом приступачношћу образовним, 
здравственим, културним, спортским, рекреативним и другим услугама и службама. 

2. За подручја угрожене животне средине са негативним утицајима на човека, живи свет и квалитет 
живота, обезбеђују се решења и опредељења којима се спречава даља деградација и побољшава 
постојеће стање, како би се умањили ефекти деградиране животне средине као ограничавајућег 
фактора развоја. 

У овим подручјима је потребно спречити даље загађивање и деградирање животне средине, 
ограничити лоцирање делатности које загађују и деградирају животну средину и предузети мере 
заштите при лоцирању нових делатности, посебно оних са изразито негативним утицајима на 
животну средину.  



 82

3. За подручја релативно квалитетне животне средине, са преовлађујућим позитивним у односу 
на негативне утицаје на човека, живи свет и квалитет живота, обезбеђују се решења и опредељења 
којима се елиминишу или умањују постојећи извори негативних утицаја односно увећава ефекат 
позитивних утицаја, који се користи као компаративна предност у планирању развоја. 

У овим подручјима је потребно спречити лоцирање делатности које загађују или деградирају 
животну средину, а све остале делатности спроводити уз примену одговарајућих мера заштите. 

4. За подручја веома квалитетне животне средине, у којима доминирају позитивни утицаји на 
човека, живи свет и квалитет живота, обезбеђују се решења и опредељења којима се унапређује 
постојеће стање које се користи као компаративна предност у планирању развоја. 

У овим подручјима је потребно спречити лоцирање делатности које загађују или деградирају 
животну средину, а све остале делатности спроводити уз примену одговарајућих мера заштите. 

 
У складу са планским решењима и Табелом 13, највећи негативни утицаји Просторног плана на 
животну средину и мере заштите животне средине које се морају узети у обзир су следеће: 

У области заштите и рационалног коришћења пољопривредног земљишта предвиђен је одрживи 
развој пољопривреде, унапређење производње и прераде пољопривредних производа, изградња 
инфраструктуре, укрупњавање и модернизацију газдинстава и коришћење локално специфичних 
погодности за производњу органске и друге хране посебних одлика квалитета и др.  За ублажавање 
негативних утицаја захтевају се мере заштите биодиверзитета, станишта и предела (израда пописа 
биолошке разноврсности, успостављање ефикасног система биомониторинга, спровођење 
ефективних мера контроле ГМО и др.). Укрупњавање пољопривредних поседа и парцела породичних 
газдинстава је решење које може имати неповољне утицаје на животну средину, односно које захтева 
ограничавање коришћења агрохемијских средстава и друге мење очувања плодног пољопривредног 
земљишта, вода, ваздуха и живог света и предела при интензивној пољопривредној производњи. 
Принципи органске пољопривреде, који подразумевају мање поседе на којима се пољопривредна 
производња обавља коришћењем природних средстава и мера, у дугорочном смислу је повољнији 
облик производње од интензивне пољопривреде. 
 
У области унапређења квалитета и повећања површине под шумама предвиђено је утврђивање 
зона са диференцираним режимима заштите и одрживог коришћења у односу на полифункционални 
систем планирања, одрживи развој еколошки прихватљивих делатности и активности, у односу на 
полифункционални значај шума и др. За ублажавање негативних утицаја захтева се примена мера 
заштите биодиверзитета, станишта и предела (унапређење метода за одрживо коришћење генофонда 
и формирање банке за очување генетичког материјала, успостављање еко коридора за фрагментисане 
фрагилне екосистеме, успостављање управљања појединачним стаништима, врстама и коридорима 
миграторних врста од међунардоног значаја и др.).  
 
У области вода, управљања заштитом и коришћењем вода предвиђено је обезбеђење регионалних 
система за снабдевање водом насеља и индустрије, изградња алумулација и заштита вода. За 
ублажавање негативних утицаја захтева се примена мера заштите земљишта (спречавање даљег 
губитка земљишта и очување и побољшање његовог квалитета,  заштита од ерозије, ажурирање 
катастра клизишта и нестабилних падина и др.) и заштите биодиверзитета (подручја и врста), 
станишта и предела. 
 
У области коришћења минералних сировина, предвиђено је: интензивирање и окончање основних 
геолошких и хидрогеолошких истраживања; извођење детаљних истраживања у ширим зонама 
познатих лежишта; коришћење научних сазнања у сврху проналажења нових, економски значајних 
концентрација минералних сировина; јачање еколошке и предеоне компоненте код експлоатације 
камена; рекултивација простора после завршетка експлоатације; дефинисање резерви и квалитета 
подземних вода. За ублажавање негативних утицаја захтева се примена мера заштите вода 
(санација и ремедијација загађених водотокова, дефинисање зона изворишта и одређивање зона и 
мера санитарне заштите свих изворишта, отпадне воде из привредних објеката неопходно је да 
испуне стандарде ефлуента, успостављање мониторинга подземних вода и др.) и заштите 
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биодиверзитета, станишта и предела (успостављање ефикасног система биомониторинга, израда 
пописа биолошке разноврсности, унапређење метода за одрживо коришћење генофонда и формирање 
банке за очување генетичког материјала и др.). При предвиђеној експлоатацији минералних 
сировина, посебно угља, неопходно је предузети комплексне и одговарајуће мере заштите уз обавезно 
коришћење најбољих доступних техника. 
 
При лоцирању индустрије и привреде уопште у индустријским зонама, парковима итд, неопходно је 
водити рачуна о кумулативном утицају лоцираних делатности на животну средину, не само у погледу 
загађивања, већ и у погледу рационалности при коришћењу воде, енергије, сировина и управљању 
отпадом. Принципи еко-индустријских паркова који су у свету дали позитивне резултате, засновани 
на сарадњи делатности у погледу снабдевања сировинама и енергијом и депоновања отпада, 
представљају ефикасно средство које треба искористити у планирању и функционисању ових зона и 
паркова. 
 
У области рударства - оптимална и рационална производња минералних сировина предвиђено је 
повећање површинске и подземне експлоатације угља и отварање нових рудника. За ублажавање 
негативних утицаја захтева се примена мера заштите ваздуха (смањењем загађења ваздуха, 
пошумљавањем и формирањем заштитних појасева на деградираним површинама), земљишта 
(спречавање даљег губитка земљишта, заштита од деградације, ремедијација контаминираних 
локалација са листе приоритета и др.), биодиверзитета, станишта и предела (успостављање 
мониторинга компоненти биодиверзитета, израда пописа биолошке разноврсности и др.), али пре 
свега смањење загађења у еколошки угроженим подручјима, као што су Колубарски и Костолачки 
басен. Унапређење квалитета живота, посебно становништва у загађеним, деградираним и 
подручјима изложеном притисцима на животну средину, у погледу бољег квалитета образовних, 
здравствених, културних, рекреативних, спортских, информатичких и других услуга и делатности, од 
виталне је важности за бољи живот становништва у нематеријалном смислу и за заштиту животне 
средине у целини.  
 
У области саобраћајне инфраструктуре предвиђа се  развој друмског саобраћаја и путне 
инфраструктуре, изградња и модернизација железничке инфраструктуре, развој речног транаспорта и 
развој мреже аеродрома и пратеће инфраструктуре. За ублажавање негативних утицаја захтева се 
примена мера заштите ваздуха (смањење удела саобраћаја у загађењу ваздуха и емисији буке 
побољшањем квалитета моторног горива и возила, смањењем употребе фосилних горива, 
унапређењем система праћења квалитета ваздуха у урбаним срединама и др.), заштите земљишта 
(побољшање квалитета земљишта, развој система за праћење, заштиту и побољшање 
квалитета земљишта од стране загађивача и др.) и заштите биодиверзитета, станишта и предела 
(успостављање ефикасног система биомониторинга, успостављање мониторинга компоненти 
биодиверзитета, успостављање еко коридора за фрагментисане фрагилне екосистеме, 
успостављање управљања појединачним стаништима, врстама и коридорима миграторних 
врста и др.). 
 
У области коришћења обновљивих извора енергије захтева се примена мера заштите биодиверзитета, 
станишта и предела (успостављање еко коридора за фрагментисане фрагилне екосистеме, 
побољшање заштите посебних заштићених зона за птице, развој еколошке мреже у складу са 
међународним стандардима и др.). Иако је Просторним планом предвиђено подстицање истраживања 
и веће коришћење обновљивих извора енергије, неопходно је ово решење реализовати у свим 
подручјима која објективно имају капацитете за коришћење овог вида енергије 
 
У области развоја водопривредне инфраструктуре предвиђено је развијање  водоснабдевања, развој 
канализационе инфраструктуре, постројења за пречишћавање отпадних вода, одбрана од поплава. За 
ублажавање негативних утицаја захтева се примена мера заштите земљишта (смањена угроженог 
земљишта ерозијом, ремедијација контаминираних локалација са листе приоритета, заштита од 
деградације и др.) и заштите вода (успостављање економског вредновања воде и услуга, заштита и 
унапређење квалитета воде у акумулацијама намењеним за водоснабдевање, побољшање стања 
квалитета воде у водотоцима, пре свега изградњом и ефикаснијим радом постојећих постројења за 
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пречишћавање отпадних вода, као и контролисаним коришћењем ђубрива и средстава за заштиту 
биља, рeшaвaњe прoблeмa кoмунaлних вoдa и др.). 
 
Приоритети у заштити животне средине су: 
1. Санација загађених индустријских и рударско-енергетских локација што подразумева: 
спровођење поступка деконтаминације и ремедијације црних тачака (hot spots) - контаминираних 
индустријских локација, рекултивацију и ремедијацију локација најоштећенијих експлоатацијом 
минералних сировина (Колубарски и Костолачки лигнитски басени), и санацију и ремедијацију 
загађених водотокова (деоница Великог Бачког канала, канал отпадних вода Јужне индустријске зоне 
у Панчеву и др.); 
2. Смањење загађења ваздуха које потиче из енергетике и индустрије што подразумева: израду 
регистра загађивача са билансом емисије, изградњу постојења за одсумпоравање и денитрификацију 
у термоенергетским постројењима, и уградњу нових или реконструкцију постојећих електрофилтера 
у постројењима која емитују суспендоване честице изнад ГВЕ и која представљају највећи ризик по 
животну средину и здравље људи; 
3. Побољшање квалитета површинских и подземних вода што подразумева: израду плана 
управљања водама за непосредни слив Дунава (ICPDR), изградњу система за прикупљање, одвођење 
и пречишћавање отпадних вода насеља и индустрија у насељима која су најугроженија и са највећим 
ризиком по здравље људи и животну средину, и обезбеђење рационалног коришћења воде у 
индустрији и енергетици, увођењем нових технологија и рециркулације; 
4. Спречавање даљег губитка земљишта и очување и побољшање његовог квалитета што 
подразумева: санацију деградираног и контаминираног земљишта у индустријским областима, и 
спровођење мера за заштиту од ерозије; 
5. Смањивање нивоа буке поред саобраћајница и индустрија које угрожавају становање што 
подразумева: идентификацију најфреквентнијих делова државних путева који захтевају мониторинг 
буке, и смањивање нивоа буке на угроженим локацијама, поред саобраћајница и индустрија, које 
тангирају становање; 
6. Успостављање и проширење мониторинга и даље развијање интегралног катастра 
загађивача што подразумева: модернизацију мреже мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, 
успостављање аутоматског мониторинга над значајним емитерима, модернизацију лабораторија за 
испитивање квалитета ваздуха, успостављање мреже мониторинга емисије отпадних вода, развијање 
мониторинга квалитета земљишта, и даље развијање интегралног катастра загађивача; 
7. Подстицање рационалног коришћења природних ресурса, смањење емисије загађујућих 
материја и увођење чистије производње што подразумева: израду инвентара гасова са ефектом 
стаклене баште - GHG у сектору енергетике, индустрије, пољопривреде, транспорта и управљања 
отпадом, ревитализацију застарелих производних енергетских објеката уз могућност побољшања 
технолошких и оперативних перформанси, оспособљавање и унапређивање постојећих система за 
заштиту у циљу смањења емисије штетних материја из термоенергетских капацитета, побољшања 
постојећег и даљи развој система даљинског грејања уз гашење низа малих локалних котларница, 
реконструкцију цементара и железара у складу са техничким захтевима за коинсинерацију, увођење 
најбољих доступних техника (BAT) за сва постројења за чији је рад потребно прибављање 
интегрисане дозволе у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања, 
увођење и примена стандарда ISO 14000 за управљање животном средином у предузећима, изградња 
и увођење система ЕМАЅ, и супституцију фосилних горива унапређивањем расположивих 
капацитета за коришћење обновљивих извора енергије. 

Примена наведених решења у области заштите животне средине обезбедиће планирану просторну 
диференцијацију Републике Србије према категоријама загађености, деградације и притиска на 
животну средину, приказану у Табели 21. у Прилогу. 
 
Стратешко опредељење развоја усмерено је на реализацију заштите просторних целина са значајним 
природним вредностима и санацију, заштиту и унапређење природних и радом створених вредности. 
У циљу заштите природних ресурса, спречиће се њихова даља деградација унапређењем комуналне 
инфраструктуре насеља, увођењем гасификационе мреже, адекватним газдовањем шумама и др.  
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Акционим планом за спровођење Националне стратегије одрживог развоја од 2009. до 2017. 
године детаљно су утврђене мере и активности, како у делу економског и социјалног  развоја, тако и 
у делу заштите животне средине, односно заштита животне средине на принципима одрживог 
развоја. Спровођење Акционог плана је успешно започело у 2009. години. Током спровођења у 2009. 
години увидело се да поједине мере и активности треба редефинисати или додатно дефинисати, тако 
да је припремљен иновирани текст Акционог плана за 2010. годину. Овим Акционим планом на 
основу циљева утврђених Стратегијом,  дефинисане су:  

 специфичне мере и/или активности за спровођење Стратегије; 
 надлежне институције и партнери у спровођењу мера и/или активности; 
 рокови за спровођење мера и/или  активности; 
 укупни трошкови спровођења мера и/или активности и извори финансирања. 
 индикатори за праћење спровођења мера и/или активности. 

 
Специфичне мере и активности за спровођење Националне стратегије одрживог рaзвоја дефинисане 
су за сваки од специфичних циљева утврђених стратегијом, имајући у виду визију одрживог развоја 
Републике Србије, као и националне приоритете и принципе.  
 
Просторни план Републике Србије је усаглашен са постојећим стратешким и планским документима 
на нивоу Републике Србије, што укључује и Националну стратегију одрживог рзавоја. Имајући у 
виду да је стратегија мултисекторски стратешки документ, те да је један од услова за њену успешну 
примену усаглашеност са осталим стратегијама и плановима, као и да је концепт одрживог развоја 
базиран на интеграцији свих компоненти развоја, у Акционом плану дефинисане су и оне мере и 
активности које представљају део постојећих акционих планова, а битне су са становишта 
одрживости. Све предвиђене мере битне су и за Стратешку процену утицаја Просторног плана 
Републике Србије на животну средину.  
 
5.3.1. Мере заштите ваздуха  
  
Заштита ваздуха ће се обезбедити следећим мерама:  

 смањењем загађења ваздуха из сектора енергетике и индустрије;  
 побољшањем квалитета горива и постепено избацивање оловног бензина и дизела са високим 

садржајем сумпора;  
 унапређењем система праћења квалитета ваздуха у урбаним срединама; 
 унапређењем приступа јавности информацијама о квалитету ваздуха и подизањем јавне 

свести о климатским променама и обуком привреде за учешће у механизмима Кјото 
протокола; 

 јачањем институционалног оквира и административних капацитета за бављење питањима, 
заштите ваздуха, климатских промена и заштите озонског омотача; 

 поступним смањивањем потрошње супстанци које оштећују озонски омотач (HCFC) у складу 
са донетим планом смањења; 

 пошумљавањем и формирањем заштитних појасева дуж путева и на деградираним 
површинама. 

 
5.3.2. Мере заштите вода  
  
У циљу заштите квалитета површинских и подземних вода предузеће се следеће активности:   

 повећање доступности квалитетне воде кроз пораст прикључености становништва на јавне 
системе за водоснабдевање;  

 смањење губитака у водоводним системима; 
 заштита и унапређење квалитета воде у акумулацијама намењеним за водоснабдевање; 
 побољшање стања квалитета воде у водотоцима, пре свега изградњом и ефикаснијим радом 

постојећих постројења за пречишћавање отпадних вода, као и контролисаним коришћењем 
ђубрива и средстава за заштиту биља; 

 санација и ремедијација загађених водотокова; 
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 успостављање економског вредновања воде и услуга, применом принципа „загађивач плаћа” 
и „корисник плаћа”; 

 одговарајућа институциoнaлнa и тeритoријaлнa oргaнизaцијa сeктoрa вoдa;  
 дeфинисaњe прaвнoг стaтусa и влaсничка трaнсфoрмaција вoдoприврeдних прeдузeћa; 
 рeшaвaњe прoблeмa кoмунaлних вoдa, пo мoдeлу јaвнo-привaтнoг пaртнeрствa зa вeћe 

грaдoвe, a прeкo државних инвестиционих aктивности за мaњa нaсeљa; 
 увођење регулаторне функције; 
 дефинисање зона изворишта и одређивање зона и мера санитарне заштите свих изворишта 

(републичких, регионалних и локалних) површинских и подземних вода.  
 обавезно очување квалитета површинских и подземних вода у складу са зехтеваном класом;  
 унапређење систематског мерења и осматрања квалитета површинских вода и подземних 

вода, развијање културе становништва о потреби чувања водних ресурса;  
 спровођење рестриктивних мера у циљу очувања вода у изворишним подручјима и у 

подручјима од посебног природног или амбијенталног значаја;  
 рационализација потрошње воде код индивидуалних потрошача; 
 контрола квалитета воде за пиће (физичко-хемијски и микробиолошки стандарди) од стране 

стручних служби на локалном нивоу;  
 отпадне воде из привредних објеката неопходно је да испуне стандарде ефлуента;  
 одвођење и пречишћавање комуналних отпадних вода у насељима са преко 100 000 

еквивалент становника; 
 повећање степена обухваћености јавним канализационим системима; 
 успостављање мониторинга подземних вода на целокупној територији Републике Србије; 
 успостављање референтне лабораторије за испитивање вода. 

 
5.3.3. Мере заштите земљишта  
  
Заштита земљишта се обезбеђује применом следећих мера:   

 спречавање даљег губитка земљишта и очување и побољшање његовог квалитета, посебно у 
домену индустријских, рударских, енергетских, саобраћајних и осталих активности; 

 заштита од деградације, промене намене и уређења пољопривредног земљишта; 
 забраном неорганизованог одлагања отпада и санацијом неуређених одлагалишта отпада у 

циљу заштите земљишта;  
 контролисана примена хемијских средстава у пољопривредној производњи и агротехничких 

мера;  
 заштита од ерозије ветром (формирањем заштитних појасева); 
 смањена угроженог земљишта ерозијом за 40% извођењем антиерозионих радова и увођењем 

ефективних мера за контролу ерозије 
 ажурирање катастра клизишта и нестабилних падина Републике Србије;  
 ремедијација контаминираних локалација са листе приоритета;  
 развој система за праћење, заштиту и побољшање квалитета земљишта од стране загађивача; 
 израда савремених стандардних операционих процедура и упутстава за извршавање обавеза у 

области заштите земљишта; 
 смањење сиромаштва као допринос у борби против дезертификације и ублажавање последица 

суше; 
 унапређење субрегионалне, регионалне и међународне сарадње између страна захваћених 

сушом у области заштите животне средине и очувања земљишта и водних ресурса. 
 
5.3.4. Мере заштите биодиверзитета и шума и заштита природе 
 
Заштита биодиверзитета и шума и заштита природе обезбеђује се применом следећих мера:  

 повећање површина заштићених природних добара до 10% територије Републике Србије, 
односно проширење мреже заштићених подручја, успостављање еколошких коридора и 
мреже еколошки  значајних подручја; 
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 успостављање ефикасног система биомониторинга; 
 успостављање информационог система о живом свету и другим природним вредностима 

Републике Србије; 
 израда пописа биолошке разноврсности у Републици Србији; 
 успостављање мониторинга компоненти биодиверзитета; 
 спровођење ефективних мера контроле генетички модификованих организама (ГМО) у 

складу са праксом ЕУ; 
 унапређење метода за одрживо коришћење генофонда и формирање банке за очување 

генетичког материјала, уз повећање подршке очувању генетичких ресурса, те повећање 
броја субјеката и подручја укључених у послове очувања. 

 унапређивање стања шума: превођењем изданачких шума у високе, мелиорацијом 
деградираних шума и изданачких шума лошег квалитета, подржавањем природног 
обнављања и заштите шума; 

 унапређење одрживог газдовања шумама и заштићеним природним добрима; 
 повећање површина под шумом на 35% територије Републике Србије до 2015. године; 
 очување, унапређење и проширење постојећих шума (повећање површина под шумама и 

унапређење структуре шума);  
 унапређење система управљања заштићеним подручјима од националног и међународног 

значаја (укључујући информациони систем, надзор над економским активностима и 
туризмом, имплементацију планова управљања на период од 10 год, усаглашавање 
компетенција итд.); 

 успостављање еко коридора за фрагментисане фрагилне екосистеме; 
 побољшање заштите посебних заштићених зона за птице;  
 развој еколошке мреже у складу са међународним стандардима; 
 успостављање система управљања еколошком мрежом (Емералд мрежа, НАТУРА 2000, 

коридори, трансгранична подручја у оквиру Зеленог појаса ЕУ- у Србији, трансгранични 
Резервати Биосфере, и др.); 

 успостављање управљања појединачним стаништима, врстама и коридорима миграторних 
врста. од међунардоног значаја на територији Србије. 

 
5.3.5. Мере заштите животне средине у сектору индустрије  
  
Мере које треба предузети у сектору индустрије: 

 изградња и/или реконструкција инфраструктуре у индустрији намењене за заштиту 
животне средине (постројења за пречишћавање отпадних гасова и отпадних вода, третман 
отпада); 

 реконструкција или иновирање постојећих технолошких процеса, успостављање система 
издавања интегрисаних дозвола за индустријска постројења и активности у складу са 
Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине, увођење 
ВАТ-а и ВЕР-а; 

 санација стања загађених индустријских локација; 
 увођење чистије производње и повећање енергетске и сировинске ефикасности уз 

смањено стварање отпада; 
 примена управљања животном средином у предузећима ISO 14000, система EMAS; 
 успостављање интегралног катастра загађивача, успостављање мониторинга и 

самомониторинга. 
 
5.3.6. Мере заштите животне средине у сектору енергетике  
 
Мере које треба предузети у сектору енергетике: 

 значајно побољшање енергетске ефикасности у циљу смањења потрошње енергије, самим 
тим смањења увозне зависности и смањења негативног утицаја сектора енергетике на 
животну средину, повећања конкурентности индустрије и повећања стандарда грађана 
(Република Србија заостаје у овом домену за окружењем, а поготово за ЕУ);  
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 сигурност и стабилност снабдевања, остваривање економски исплативе производње 
довољних количина енергије усклађене са ЕУ стандардима; 

 подстицање коришћења обновљивих извора енергије; 
 усклађивање националних прописа из области природних ресурса, управљања отпадом, 

управљање квалитетом ваздуха са прописима ЕУ; 
 усвајање и примену међународних уговора који се односе на загађење ваздуха, климатске 

промене и оштећење озонског омотача; 
 подстицање рационалног коришћења природних ресурса, смањење емисије загађујућих 

материја у ваздух, смањење настајања и веће искоришћење отпада; 
 смањење ризика од загађења ваздуха и оштећења озонског омотача; 
 решавање проблема поступања са отпадом у енергетици; 
 интензивирање истраживања потенцијала обновљивих извора енергије у циљу њихове 

верификације и реалнијег билансирања; 
 дефинисање технологија за које је оправдано увођење подстицајних мера и компаративна 

анализа могућих подстицајних механизама;  
 доношење прописа за подстицање коришћења енергије из обновљивих извора (пореске 

олакшице, подстицајне цене електричне енергије из обновљивих извора и др.);  
 повећање обима коришћења обновљивих извора енергије. 

 
5.3.7. Мере заштите животне средине у сектору саобраћаја 
  
Мере које треба предузети у сектору саобраћаја: 

 смањење удела саобраћаја у загађењу ваздуха и емисији буке побољшањем квалитета 
моторног горива и возила, смањењем употребе фосилних горива;  

 подигнут квалитет саобраћајних услуга и услуга саобраћајне инфраструктуре; 
 повећано учешће интермодалног транспорта у укупном превозу робе и путника 

интензивнијим коришћењем речног и железничког саобраћаја за 25% у односу на 2005. 
године; 

 повећање безбедности у саобраћају; 
 јединствени системи превоза путника прилагођени кориснику, на регионалном нивоу у 

Републици Србији; 
 јачање спољне димензије тржишта – транзитног саобраћаја, извоза и увоза роба и услуга; 
 даља операционализација циљева из стратегије развоја саобраћаја Србије.   

 
5.3.8. Мере заштите животне средине у сектору пољопривреде 
 
Мере које треба предузети у сектору пољопривреде: 

 подстицање инвестиција у смањење загађења из пољопривреде, очување агродиверзитета 
и традиционалних (комбинованих) фармских система ради очувања предеоног и 
специјског биодиверзитета у осетљивим агроеколошким условима, развој система 
заштите добробити животиња, смањење ерозије, те очување и унапређење животне 
средине у целини; 

 повећање површина под органском и другим еколошки прихватљивим системима 
пољопривредне производње; 

 подизање и развијање јавне свести пољопривредних произвођача о проблемима животне 
средине, уз уважавање принципа заштите биодиверзитета и добробити животиња;  

 увођење кодекса добре пољопривредне праксе. 
 
5.3.9. Мере заштите животне средине у сектору туризма 
 
Мере које треба предузети у сектору туризма: 

 побољшати смештајне капацитете, развити туристички систем квалитета и систем 
заштите потрошача; 
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 развити туристички информациони систем (информативни центри, брошуре, имиџ, 
позиционирање итд.); 

 развити додатну туристичку понуду уз постизање економске исплативости и локалног 
просперитета (трговина, гастрономија, угоститељство, активности, путничке агенције 
итд.) отварањем нових радних места и уз максимално очување културног богатства и 
природне разноврсности; 

 идентификовати и отклонити актуелне и потенцијалне конфликте између туризма и 
других активности везаних за коришћење ресурса. 

 
5.3.10. Мере заштите животне средине приликом изградње инфраструктуре  
  
Приликом израде техничке документације потребно је применити савремена решења уз поштовање 
важећих стандарда и норми за сваку област, као и услове надлежних институција. Све радове на 
уређењу простора и изградњи објеката извршити према верификованој техничкој документацији. 
 
Приликом изградње инфраструктурних система на простору Републике Србије неопходно је 
придржавати се услова и мера заштите које прописује закон и то: у току изградње, у току редовног 
рада, након експлоатације инфраструктурних објеката. 
 
Опште мере предвиђене законским и другим прописима, подразумевају нормативе и стандарде, који 
се примењују при изградњи објеката, као и при избору опреме и уређаја. Овим мерама обухваћени су 
и услови надлежних органа и организација код издавања услова, одорења и сагласности за изградњу 
објеката, извођење радова и употребу објеката. При изградњи морају се поштовати сви технички 
прописи са предвиђеним Законом. Опрема треба да буде атестирана, прописно заштићена, обележена 
и са свим упуствима за безбедан рад. Током рада на изградњи потребна је максимална заштита 
постојеће вегетације. У току ископа, обавезно се мора издвојити хумус, који ће се користити, након 
завршених земљаних радова, за санацију и нивелацију са околним простором.  
 
Код изградње нових саобраћајних капацитета, потребно је придржавати се постојећих законских 
прориса и правилника, у циљу смањења деградације природе и смањења заузимања земљишта. 
Реконструкцију постојећих саобраћајних капацитета, категорисаних путева и железничке пруге 
потребно је реализовати уз поштовање прописаних режима и мера заштите. 
 
5.3.11. Мере заштите животне средине од прекограничних утицаја 
У складу са Законом за стратешкој процени утицаја на животну средину, потребно је да се опишу 
потенцијални значајни прекогранични утицаји на животну средину који ће бити узроковани 
реализацијом Просторног плана.  

Као потписница Еспоо конвенције и везаног Кијевског Протокола, Република Србија се такође 
обавезала да обавести друге државе о пројектима који могу имати прекограничне утицаје на животну 
средину.  

Такође, као потписница Рамсар конвенције, Република Србија има обавезу да активно ради на 
подржавању Конвенције, која захтева и консултације са другим странама, нарочито у погледу 
прекограничних мочварних подручја, заједничких водних система и заједничких врста.  
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6. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ 
НИВОИМА 
 
 

Члан 16. Закона 
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. 

 
Стратешка процена утицаја на животну средину ради се за стратешке документе у области 
просторног планирања и то за: 
- регионалне просторне планове 
- просторне планове подручја посебне намене 
- просторне планове општина.  
При изради стратешке процене за наведене документе процењују се стратешки утицаји стратешки 
значајних решења и концепата на животну средину, у складу са врстом и нивоом детаљности сваког 
документа. 
Поред просторних планова, стратешка процена врши се и за планове, програме и основе у области 
урбанистичког планирања, 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. С обзиром на интердисциплинарност Просторног плана РС и просторне 
импликације разних активности потребно је да орган надлежан за припрему плана и програма да 
донесе одлуку о стратешкој процени за све планове и програме из горе наведених области.   

Процена утицаја на животну средину врши се за пројекте из области индустрије, рударства, 
енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљање отпадом и 
комуналних делатности, као и за све пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у 
заштићеној околини непокретног културног добра, како је то прописано Законом о процени утицаја 
на животну средину. Предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене 
технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу 
имати значајан утицај на животну средину.  
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7. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 

Члан 17. Закона 
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. 

 
Стање животне средине у погледу реализације предвиђених утицаја и примене мера и решења 
заштите прати се у оквиру постојећих програма за праћење животне средине и у оквиру праћења 
имплементације Просторног плана. 

Према Закону о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр.135/04), Република односно јединица 
локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује континуалну контролу 
и праћење стања животне средине у складу са овим и посебним законима. Према члану 69. наведеног 
Закона, циљеви Програма праћења стања животне средине били би: 

– обезбеђење мониторинга, 
– дефинисање садржине и начина вршења мониторинга, 
– одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга, 
– дефинисање мониторинга загађивача, 
– успостављање информационог система и дефинисање начина достављања података у 

циљу вођења интегралног катастра загађивача,  и 
– увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном садржају 

извештаја о стању животне средине. 

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем 
индикатора стања и загађења животне средине које обухвата праћење природних фактора, односно 
промена стања и карактеристика животне средине. 

Квалитет ваздуха у Републици Србији контролише се и прати мерењем емисије и нивоа загађујућих 
материја. Мерење емисије обезбеђују загађивачи ваздуха, у складу са Уредбом о граничним 
вредностима емисије. Њихова обавеза, у складу са законским одредбама је да: 
- Податке о стационарном извору загађивања ваздуха и свакој његовој промени (реконструкцији) 
достави надлежном министарству, односно Агенцији за заштиту животне средине и Општини;  
- Обавља мониторинг емисије;  
- Обавља континуелна мерења емисије када је то прописано за одређене загађујуће материје и/или 
изворе загађивања самостално, путем аутоматских уређаја за континуелно мерење;  
- Обезбеди контролна мерења емисије преко референтне лабораторије, ако мерења емисије обављају 
самостално;  
- Обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног лица, а најмање 
једанпут годишње;  
- Обезбеди мерења нивоа загађујућих материја по налогу надлежног инспекцијског органа преко 
овлашћеног правног лица;  
- Води евиденцију о обављеним мерењима са подацима о мерним местима, резултатима и 
учесталости мерења; 
- Води евиденцију о врсти и квалитету сировина, горива и отпада у процесу спаљивања;  
- Води евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије загађујућих материја, као и 
мерних уређаја за мерење емисије. 
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Систематско мерење нивоа загађујућих материја обезбеђује Република. Мерење нивоа загађујућих 
материја врши се у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
„Службени гласник РС“, бр. 11/10, чија је законска основа садржана у Закону о заштити ваздуха 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09).  

Систематска мерења нивоа загађујућих материја врше се у оквиру мреже мерних места, постављене у 
више нивоа:  

1. основна мрежа метеоролошких станица и основна мрежа урбаних метеоролошких станица;  
2. локална мрежа урбаних станица за мерење нивоа основних загађујућих материја и локална 

мрежа урбаних станица за мерење нивоа специфичних загађујућих материја;  
3. основна мрежа станица за праћење утицаја загађеног ваздуха на здравље људи. 

Систематска контрола квалитета површинских и подземних вода спроводи се у складу са Уредбом 
о систематском испитивању квалитета вода, коју доноси Влада Републике Србије. Испитивања 
квалитета површинских вода врше се ради оцене стања квалитета воде водотока, праћења тренда 
загађења и очувања квалитета водних ресурса. Испитивања квалитета воде на извориштима и 
акумулацијама врше се ради оцене исправности воде за потребе водоснабдевања и рекреације 
грађана, а у циљу заштите водоизворишта и здравља становништва. 

Републички хидрометеоролошки завод врши систематско праћење квантитативних и квалитативних 
карактеристика површинских и подземних вода на успостављеној мрежи хидролошких станица са 
дефинисаним програмом рада, док Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ спроводи 
систематска испитивања квалитета воде за пиће из водоводних система у Републици Србији. 

Испитивања квалитета земљишта на нивоу Републике финансира Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, које је у протеклом периоду издвајало средства за испитивање квалитета 
земљишта у оквиру макропројекта „Контрола плодности и утврђивања садржаја опасних и штетних 
материја у земљиштима Републике Србије“, као и путем систематске контроле плодности обрадивог 
пољопривредног земљишта (од I до V класе) за физичка лица. Макропројекат се реализује у сарадњи 
са Пољопривредним факултетом из Земуна – Катедром за пестициде и Катедром за агрохемију и 
физиологију биљака, и Институтом за земљиште у Београду. 
 
Права и обавезе надлежних органа 
 
Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне средине, она 
произилазе из Закона о заштити животне средине, односно чланова 69-78. овог Закона. Према 
наведеним члановима, права и обавезе надлежних органа су: 

a. Влада доноси програм мониторинга за период од две године, 
b. Јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији који мора 

бити у сагласности са програмом Владе, 
c. Република и јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства за обављање 

мониторинга, 
d. Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда мерних места, мрежу 

мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, методологију 
рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и начин достављања 
података. 

e. Мониторинг може да обавља само овлашћена организација. Министарство прописује ближе 
услове које мора да испуњава овлашћена организација и одређује овлашћену организацију по 
претходно прибављеној сагласности министра надлежног за одређену област.  

f. Влада утврђује врсте емисије и других појава које су предмет мониторинга загађивача, 
методологију мерења, узимања узорака, начин евидентирања, рокове достављања и чувања 
података, 

g. Државни органи, односно организације и јединице локалне самоуправе, овлашћене 
организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга достављају Агенцији за 
заштиту животне средине на прописан начин, 
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h. Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система, методологију, 
структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања података, као и садржину 
информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност, 

i. Информациони систем води Агенција за заштиту животне средине, 
j. Министар прописује методологију за израду интегралног катастра загађивача, као и врсту, 

начине, класификацију и рокове достављања података, 
k. Влада једанпут годишње подноси Народној скупштини извештај о стању животне средине у 

Републици, 
l. Надлежни орган локалне самоуправе једанпут у две године подноси скупштини извештај о 

стању животне средине на својој територији, 
m. Извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима Републике и 

јединице локалне самоуправе, 

Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације дужни су да 
редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању животне средине, 
односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга нивоа загађујућих материја и емисије, као и 
мерама упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и здравље људи, у 
складу са Законом о заштити животне средине и другим прописима. Такође, јавност има право 
приступа прописаним регистрима или евиденцијама које садрже информације и податке у складу са 
овим законом. 
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8. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ 
 
 

Члан 12. тачка 6. Закона 
Извештај о стратешкој процени садржи приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене. 

Главни задатак стратешке процене утицаја на животну средину је да олакша благовремено и 
систематично разматрање могућих утицаја на животну средину на нивоу стратешког доношења 
одлука о плановима и програмима уважавајући принципе одрживог развоја. Интегрисањем поступка 
стратешке процене утицаја у процес припреме, израде и доношења Просторног плана РС омогућава 
се ефикаснија инструментализација стратешке процене утицаја на животну средину у планирању 
простора. 

Стратешком проценом су процењена планска решења са аспекта заштите животне средине и 
дефинисана решења и мере за смањење негативних и увећање позитивних утицаја на животну 
средину.  

Овде је примењена методологија процене која је код нас развијана и допуњавана у последњих 
неколико година и која је углавном у сагласности са новијим приступима и упутствима за израду 
стратешких процена утицаја у Европској Унији. 

Израда стратешке процене прилагођена је врсти планског документа, и обухвата процењивање 
стратешких утицаја који су од суштинске важности за развој Србије са аспекта заштите животне 
средине и потребе за одрживим развојем.  
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9. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 
 
 

Члан 12. тачка 7. Закона 
Извештај о стратешкој процени садржи приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за 
избор датог плана или програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на 
који су питања животне средине укључена у план или програм. 

Просторни план Републике Србије је у погледу заштите животне средине припремљен као одржив, са 
предвиђеним одрживим развојем у погледу развоја привреде, равномерног регионалног развоја, 
развоја инфраструктуре и унапређења квалитета живота. Захтеви за заштитом животне средине 
уграђени су највећим делом у решења Просторног плана, како би био омогућен неопходан развој са 
минималним последицама по животну средину.  

У току израде Стратешке процене разматрана су два варијантна решења, нереализовања и 
реализовања Просторног плана. Због садашњег стања животне средине у Републици Србији и 
потребе за усклађивањем просторног развоја, оцењено је да је варијантно решење реализовања 
Просторног плана повољно са аспекта заштите животне средине.  

Чланом 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише се учешће 
заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење о Извештају о стратешкој 
процени утицаја на животну средину у року од 30 дана. Пре упућивања захтева за добијање 
сагласности на Извештај о стратешкој процени, орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће 
јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени (члан 19). Орган надлежан за припрему плана 
обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину извештаја и достављање мишљења, као и 
времену и месту одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења 
плана. 
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10. ЗАКЉУЧЦИ (НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ) 
 
 

Члан 12. тачка 8. Закона 
Извештај о стратешкој процени садржи закључке до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности. 

Стратешка процена утицаја на животну средину, као поступак који обезбеђује услове за одговарајућу 
заштиту животне средине у току израде Просторног плана, припремљена је у складу са законским 
одредбама и Одлуком о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана Републике Србије на 
животну средину. 

Просторни план Републике Србије припремљен је за временски период до 2021. године. Предвиђен 
развој у области привреде и инфраструктуре, повећање броја становника и заштита животне средине, 
природних и културних вредности. Предвиђено је одрживо коришћење природних ресурса – 
минералних сировина, вода, пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта уз унапређење 
квалитета и рационалност при коришћењу уз веће коришћење обновљивих извора енергије. Заштита 
и унапређење биодиверзитета, природних добара и предела саставни је део предвиђеног развоја. 
Привредни развој се остварује развојем ефикасне и одрживе привреде са ослањањем на регионалне и 
локалне капацитете и заснован је на развоју индустријских зона, малих и средњих предузећа и 
туризма. Унапређење стања, квалитета и приступачности инфраструктурних система - саобраћајница, 
хидротехничких, енергетских и телекомуникационих објеката и унапређење управљања отпада 
предвиђено је Просторним планом. Ублажавање негативних тенденција демографског развоја, 
равномернији територијални размештај становништва, праћен деметрополизацијом, унапређење 
квалитета живота, уравнотежен урбани развој, коришћење културног наслеђа као развојног ресурса, 
очување предела и развој и уређење села, основни су концепти Просторног плана у области 
становништва и мреже насеља. Унапређење животне средине, заштита и одрживо коришћење 
културних и предеоних вредности саставни је део развоја предвиђеног Просторним планом. 

Релевантни плански и секорски документи, пре свега Стратегија просторног развоја РС и важећи 
Просторни план Републике Србије, као и стратешки развојни документи у области секторског развоја 
- националне стратегије у области развоја пољопривреде, локалног одрживог развоја, водопривреде, 
енергетике, управљања отпадом и заштите животне средине, садрже циљеве заштите животне 
средине али и секторског развоја значајне за израду Стратешке процене. Ови циљеви су основа за 
обезбеђење оптималног управљања земљиштем, водама, квалитетом ваздуха, отпадом и отпадним 
водама, ризиком од удеса, заштитом природних и културних добара и живог света, коришћењем 
ресурса, заштитом здравља и квалитетом живота уопште. 

Стање животне средине у Републици Србији је одређено је различитим факторима, од којих су 
најзначајнији постојање урбаних и рударско-енергетско-индустријских подручја са великом 
концентрацијом становника, индустрије и саобраћаја, која врше притисак на животну средину и 
простор и имају за последицу у угрожен квалитет животне средине са једне стране и рурална и 
заштићена подручја са трендом депопулације, у којима је животна средина у већој или мањој мери 
очувана, са друге стране. На основу стања животне средине идентификована су подручја веома 
угрожене, угрожене, претежно квалитетне и квалитетне животне средине у Републици Србији. 

Основна питања и проблеми животне средине разматрани у току Стратешке процене везани су за: 
постојање подручја са изузетно загађеном животном средином и великим притисцима на простор, 
ресурсе, становништво и животну средину; осетљива подручја у погледу загађивања и притисака на 
животну средину; неопходност рационалног коришћења природних ресурса; и управљање чврстим 
отпадом. Питања која нису разматрана у току израде Стратешке процене су: климатске промене и 
заштита озонског омотача; управљање ризиком од технолошких удеса и природних непогода; и 
смањење буке, вибрација, јонизујућег и нејонизијућег зрачења. 
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У оквиру стратешке процене су припремљена два варијантна решења за релевантне секторе 
Просторног плана. Прво варијантно решење се односи на нереализовање Просторног плана а друго 
на реализовање Просторног плана.  

Процена утицаја вршена је за варијантна и планска решења. Поређењем добијених резултата за 
варијантна решења закључено је да је варијантно решење, односно реализовање Просторног плана, 
повољније са аспекта заштите животне средине. Процена утицаја планских решења на циљеве 
стратешке процене вршена је тако што су изабрана она планска решења за које се сматра да су 
стратешког карактера, а затим је утврђен значај утицаја према карактеристикама из Прилога I Закона 
- врста, вероватноћа, учесталост, временска и просторна димензија утицаја. За сва планска решења су 
утицаји приказани у збирној матрици. 

Решења и мере за смањење негативних и увећање позитивних утицаја Просторног плана на животну 
средину припремљени су на основу резултата процене утицаја, у облику стратешких решења и 
смерница за заштиту животне средине у Републици и у облику мера заштите. Припремљеним 
решењима и мерама предвиђена је нова просторна диференцијација подручја Републике Србије према 
степену загађивања и притисака на животну средину, у којој ниједно подручје бише није у категорији 
веома загађене животне средине. 

На нижим хијерархијским нивоима стратешке процене ће се радити за регионалне, просторне 
планове подручја посебне намене и општинске просторне планове. 

Програм за праћење стања животне средине обезбеђује се у оквиру редовног мониторинга 
ваздуха, вода и земљишта у Републици као и праћењем имплементације Просторног плана. 

Методологија коришћена у изради стратешке процене заснована је на прилагођавању поступка врсти 
планског документа уз процењивање стратешких, суштинских утицаја на животну средину.  

У оквиру начина одлучивања, закључује се да је Просторни план Републике Србије припремљен са 
високим степеном одрживости у области развоја привреде, равномерног регионалног развоја, развоја 
инфраструктуре и унапређења квалитета живота.  
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ПРИЛОЗИ  

 
Табела 21. Просторна диференцијација Републике Србије према стању животне средине 

Катего
рија 

Опис 
подручја 

према 
степену 

загађенос
ти 

Карактеристике 
подручја Подручје Републике Србије 

I 

Подручја 
веома 

загађене и 
деградиран
е животне 
средине 

 

- прекорачене граничне 
вредности емисија у 
ваздуху 
- урбана и индустријска 
подручја 
- речни токови IV класе и 
ван класе 
- прекорачене вредности 
загађујућих материја у 
земљишту 
- интензивна ерозија и 
суша 
- коридори аутопутева 
- подручја експлоатације 
минералних и енергетских 
сировина са изразитом 
деградацијом и 
загађивањем 
- велике депоније 
комуналног, 
индустријског и другог 
отпада 

- Панчево, Бор, Обреновац, Лазаревац Смедерево, 
Београд, Нови Сад, Суботица, Лозница, Костолац, 
Чачак, Лучани, Крушевац, Шабац, Кикинда, 
Прахово 
- насеља у колубарском басену 
- коридори аутопута Београд-Нови Сад, Београд-
Шид и Београд-Ниш-Лесковац 
- Браничевски, Борски и Јужно-банатски округ 
- Зрењанин, Рума, Ваљево, Косјерић, Нови 
Поповац, Краљево, Ниш, Врање, Зајечар, 
Мајданпек, Врбас, Младеновац, Смедеревска 
Паланка, Пожаревац, Сремска Митровица, 
Крагујевац, Горњи Милановац, Ужице, Прибој, 
Трстеник, Прокупље, Пирот, Нови Пазар, Лесковац, 
Јагодина, Параћин 
- водотоци четврте класе и ван класе 

II 

Подручја 
загађене и 
угрожене 
животне 
средине 

- повремена прекорачења 
граничних вредности 
загађујућих материја у 
ваздуху 
- речни токови III класе 
- зоне интензивне 
пољопривреде  
- државни путеви I и II 
реда 
- железничке пруге 
- приградске зоне урбаних 
центара 
- аеродроми 
- речна пристаништа 
- туристички комплекси и 
места са недовољно 
контролисаном посетом 

- Сомбор, Апатин, Црвенка, Кула, Оџаци, Бачка 
Паланка, Бајмок, Србобран, Нови Кнежевац, Чока, 
Сента, Ада, Темерин, Бачка Топола, Кањижа, Бечеј, 
Тител, Бач, Бела Црква, Ковин, Инђија, Стара 
Пазова, Шид, Кучево, Пожега, Ивањица, Ариље, 
Гуча, Рашка, Ћуприја, Неготин, Бујановац,  
Димитровград, Књажевац, Сјеница, Пријепоље, Уб, 
Осечина, Мионица, Крупањ, Петровац, Жагубица, 
Сврљиг, Бела Паланка, Свилајнац, Голубац, 
Кладово 
- зоне интензивне пољопривреде (Војводина, Стиг, 
Браничево, већи део Мачве и Поморавља) 
- туристички центри на Копаонику, Златибору и 
Дивчибарама 
- линије државних путева I и II реда и пруга 
- речна пристаништа (12 лука, од којих је 8 
међународних: Апатин, Бачка Паланка, Нови Сад, 
Београд, Панчево, Смедерево и Прахово на реци 
Дунав и Сента на реци Тиси и 4 националне луке: 
Ковин, Сремска Митровица, Шабац и Сомбор) 
- аеродроми (Београд и Ниш) 
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- подручја експлоатације минералних сировина: 
Јелен До, Крупањ, Нови Пазар, околина Кањиже, 
Кикинде и Новог Бечеја, Церово, Чикатово-Главица 
(Глоговац), Благодат, Црнац, Сува руда, Суво 
рудиште, Бела Стена, Златокоп и др. 

III 

Подручја 
претежно 

квалитетне 
животне 
средине 

- без прекорачења 
граничних вредности 
загађујућих материја у 
ваздуху 
- речни токови II класе 
- шумска подручја 
- туристички комплекси и 
места са контролисаном 
посетом 
- подручја вештачких 
акумулација 
- локални путеви и пруге 
- сеоска насеља 
- пољопривредна подручја 
- подручја са природном 
деградацијом 
- ливаде и пашњаци 
- ловна и риболовна 
подручја 

- Сремски Карловци, Гроцка, Врњачка Бања, 
Сокобања, Топола, Аранђеловац, Љиг, Златибор 
- делови Старе планине 
- приградске зоне са викенд градњом 
- зоне са воћарством (Ваљевска подгорина, 
Поцерина, подручје Лознице, Ариља, Краљева, 
Драгачева, Пожеге и Гроцке, Бранковина, 
Браничево и други мањи рејони) и виноградарством 
(Тимочки рејон, Нишавско-јужноморавски рејон, 
Западноморавски рејон, Шумадијско-
великоморавски рејон, Поцерски, Сремски и 
Банатски рејон и рејон суботичко-хоргошке 
пешчаре) 
- коридори локалних путева и територије сеоских 
насеља општина које припадају II категорији 
- подручја са природном деградацијом: еродиране 
површине, заслањена земљишта, клизишта, плавни 
терени и др. 
 

IV 

Подручја 
квалитетне 

животне 
средине 

- подручја заштићених 
природних добара 
- мочварна подручја 
- подручја заштићена 
међународним 
конвенцијама 
- планински врхови и 
тешко приступачни 
терени 
- речни токови I класе 
- шумске површине са 
ограниченом 
експлоатацијом 

- 5 националних паркова: Фрушка гора, Ђердап, 
Копаоник, Тара и Шар-планина, 14 паркова 
природе, 17 предела изузетних одлика, 72 резервата 
природе, 313 споменика природе (ботаничког, 
геолошког и хидролошког карактера) и 43 подручја 
од културно-историјског значаја (простори око 
непокретних културних добара и знаменита места) 
- посебни резервати природе: Делиблатска пешчара, 
Горње Подунавље, Карађорђево, Ковиљско-
Петроварадински рит, пашњаци Велике Дропље, 
Слано Копово, Засавица,  Копачки рит 
- заштићена природна добра са међународним 
статусом по критеријумима Рамсарске конвенције: 
Лудашко језеро, Обедска Бара, Стари Бегеј – 
Царска Бара и Слано Копово 
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   Табела 22. Збирна матрица утицаја Просторног плана на животну средину 
 

 
          Циљеви стратешке  

процене 
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предела 
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1.1. Заштита и 
рационално 
коришћење 
пољопривредног 
земљишта 
 

 В  Д 
П  Р 

В  Д 
Ст Н 

С  Д 
Ст Р 

С  Д 
Ст Р   В Д 

П Р 

1.2. Унапређење 
квалитета и 
повећање 
површине под 
шумама 

С  Д 
Ст Л 

В  Д 
П  Р 

С  Д 
Ст Л В  Д 

Ст Р/Н 
С  Д 
Ст Л   В  Д 

Ст Л В  Д 
П  Р 

В  Ср 
Ст Л 

1.3. Унапређење 
квалитета вода, 
управљање 
заштитом и 
коришћењем вода  

 С   Д 
Ст Н 

С  Д 
Ст Р В  Д 

Ст Р 
С  Д 
Ст Л  С        Д 

П/Ст   Р/Н 
В        Д 

П/Ст  Л/Р С  Д 
Ст Л 

1.4. Развој 
високопланинских 
подручја 

Мв Д 
П    Р 

В  Д 
Ст  Р 

В  Д 
Ст  Р В  Д 

Ст  Р 
В  Д 
Ст  Р 

Мв  Д 
Ст  Р   В  Д 

П  Р 
В  Д 
Ст  Р 

В  Д 
Ст  Р 

В  Д 
Ст Л 

1.5. Планско и 
економично 
коришћење 
минералних 
сировина 
 

В  Д 
П  Р 

С  Д 
Ст Р 

С  Ср 
Ст Р 

В  Д 
Ст Л/Р 

С  Д 
Ст Р  В  Д 

Ст Л 
С Ср 
Ст Р 

1.6. Веће 
коришћење 
обновљивих извора 
енергије 

   С        Д 
П/Ст   Л/М  С  Д 
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В  Д 
Ст Л 

За
ш

ти
та

 и
 

ун
ап

ре
ђе

њ
е 

кв
ал

ит
ет

а 
ж

ив
от

не
 

ср
ед

ин
е 2.1. Унапређење 

управљања 
отпадом 
 

 В  Д 
Ст Л 

С  Д 
Ст Л 

С  Д 
Ст Л 

С      Д 
П/Ст Н  В  Д 

Ст Н 

од
рж

ив
о 

ко
ри

ш
ће

њ
е 

пр
ир

од
но

г 
и 

ку
лт

ур
но

г 

3.1. Заштита и 
одрживо 
коришћење 
природног наслеђа 

В  Д 
Ст Л 

В  Д 
Ст Р 

С  Д 
Ст Р 

С  Д 
Ст Л/М   В  Д 

Ст Л 

3.2. Заштита и 
коришћење 
културног наслеђа 

   С  Д 
Ст Л/Р   
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          Циљеви стратешке  
процене 
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чинилаца животне 

средине 
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одрживо 

коришћење 
природних 

вредности и 
предела 

Унапређење управљања 
отпадом, рационално 

коришћење 
необновљивих и веће 

коришћење обновљивих 
енергетских ресурса 
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3.3. Очување и 
унапређење 
квалитета предела 
и физичке 
структуре насеља 

  С  Д 
Ст Л/Р 

С  Д 
Ст Р   С  Д 

Ст Л 

О
др

ж
ив

и 
ур

ба
ни

 р
аз

во
ј 

4.1. Просторни 
развој и улога 
градова и урбаних 
насеља 

В       
Д 

П/Ст 
Н 

С  Д 
Ст Л 

С  Д 
Ст Л 

С  Д 
Ст Л   В  Д 

Ст Н 

4.2. Урбана обнова 
и рециклажа   С  Д 

Ст Л     

4.3. Очување и 
одрживи развој 
комуналних 
система у градским 
насељима 

В  Д 
Ст Л 

С  Д 
Ст Р 

В  Д 
Ст Л 

С  Д 
Ст Л 

С  Д 
Ст Р  С  Д 

Ст Л 

О
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 5.1. Комунално 
опремање и 
уређење села 

Мв  Д 
Ст Л 

С  Д 
Ст Л 

В  Д 
Ст Л 

С  Д 
Ст Л 

С  Д 
Ст Л  В  Д 

Ст Л 
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6.1. Заустављање 
бесправне 
изградње 

 С  Д 
Ст Л 

С  Д 
Ст Л 

В  Д 
Ст Л   В  Д 

Ст Л 
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7.1. Просторна 
дистрибуција и 
развој индустрије 

В  Д 
Ст Л 

В  Д 
Ст Л 

В  Д 
Ст Л  С  Д 

Ст Л 
В  Д 
Ст Р 

В  Д 
Ст Л 

7.2. Oптимална и 
рационална 
производња 
минералних 
сировина 

С  Д 
Ст Р 

В  Д 
Ст Р 

С  Д 
Ст Р 

С  Д 
Ст Р 

С  Д 
Ст Р 

В  Д 
Ст Р 

В  Д 
Ст Н 

С  Д 
Ст Р 

7.3. Развој туризма  М  Д 
Ст Л 

В  Д 
Ст Р 

М  Д 
Ст Л 

М  Д 
Ст Л 

В  Д 
Ст Л   М  Д 

Ст Л 
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8.1. Развој 
саобраћајне 

инфраструктуре 

С  Д 
Ст Л В     Д 

П Л/М 
В  Д 
Ст Н 

В  Д 
Ст Н    С  Д 

Ст Л 
8.2 Коришћење 
обновљивих извора 
енергије 

С  Д 
Ст Н 

В  Д 
Ст Н  В        Д 

П/Ст  М/Н  С  Д 
Ст Н 

В  Д 
Ст Л 

8.3 Повећање 
енергетске 

В  Д 
Ст Л     В  Д 

Ст Н  
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          Циљеви стратешке  
процене 

 
 
                 
 
 
 

 
Планска решења 
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коришћење основних 
чинилаца животне 

средине 
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коришћење 
природних 

вредности и 
предела 

Унапређење управљања 
отпадом, рационално 

коришћење 
необновљивих и веће 

коришћење обновљивих 
енергетских ресурса 
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ефикасности 
8.4. Развој 
водопривредне 
инфраструктуре  

С  Д 
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9.1. Одрживо 
коришћење 
грађевинског 
земљишта 
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