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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Стратешка процена утицаја на животну средину (СПУ) јесте вредновање потенцијално
значајних утицаја планова и програма на животну средину (тзв. Процена
територијалних утицаја) и одређивање мера превенције, минимизације, ублажавања,
ремедијације или компензације штетних утицаја на животну средину и здравље људи.
Применом СПУ у планирању, отвара се простор за сагледавање насталих промена у
простору и уважавање потреба предметне средине. У оквиру ње се све планом
предвиђене активности критички разматрају са становишта утицаја на животну
средину, након чега се доноси одлука да ли ће се приступити реализацији плана и под
којим условима, или ће се одустати од планираних активности.
Планирање подразумева развој, а стратегија одрживог развоја захтева заштиту животне
средине. У том контексту, стратешка процена утицаја представља незаобилазан
инструмент који је у функцији реализације циљева одрживог развоја.
СПУ интегрише социјално–економске и био–физичке сегменте животне средине,
повезује, анализира и процењује активности различитих интересних сфера и усмерава
политику, план или програм ка решењима која су, пре свега од интереса за животну
средину. То је инструмент који помаже да се приликом доношења одлука у просторном
планирању интегришу циљеви и принципи одрживог развоја, уважавајући при томе
потребу да се избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину, на здравље
и друштвено-економски статус становништва. Значај СПУ огледа се у томе што:
 укључује аспект одрживог развоја бавећи се узроцима еколошких проблема на
њиховом извору,
 обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте,
на пример - кумулативни и социјални ефекти,
 помаже да се провери повољност различитих варијанти развојних концепата,
 избегава ограничења која се појављују када се врши процена утицаја на животну
средину већ дефинисаног пројекта.
 обезбећује локациону компатибилност планираних решења са аспекта животне
средине,
 утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја конкретних пројеката,
укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују
детаљније истраживање, итд.
Препознавши значај заштите пре свега значајних природних добара који могу бити
захваћени утицајем пројекта, Oдељењe за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
општинске Управе Бела Црква, донело је Одлуку о приступању изради Стратешке
процене утицаја Плана детаљне регулације ветроелектране ''Крушчица'' на животну
средину, која је саставни део Одлуке о изради Плана (број. _______, коју је донела
Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној ____.2014. године). Правни
основ за доношење овакве одлуке је Закон о стратешкој процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/10).
Стратешка процена утицаја на животну средину уводи се у нашу праксу израде планова
Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/2004, 36/09 и
72/09 – 43/11 - Уставни суд). Према члану 35. овог закона "Стратешка процена
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утицаја на животну средину врши се за планове, програме и основе у области
просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, енергетике,
индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама и других области и
саставни је део плана, односно програма или основе".
СПУ мора бити усклађена са другим проценама утицаја на животну средину, као и са
плановима и програмима заштите животне средине и врши се у складу са поступком
прописаним посебним законом, тј. Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину.
Правни основ за израду Извештаја о стратешкој процени су:
 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник
РС'', бр. 135/04 и 88/10);
 Закон о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09 и
72/09 – 43/11);
 Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 91/10);
 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12) ;
 Закон о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.
88/10);
 Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 57/11, 80/11, 93/2012 и
124/2012);
 Одлука о утврђивању Стратегије развоја енергетике Rепублике Србије до 2015.
године („Службени гласник РС“, бр. 44/05);
 други релевантни законски и подзаконски акти који се односе на поједине
чиниоце животне средине.
Плански основ за израду и доношење Плана детаљне регулације (у даљем тексту: ПДР)
и СПУ су планови који регулишу предметни простор:
 Регионални просторни план Аутономне покрајне Војводине (''Сл. лист АПВ'', бр.
22/11),
 Просторни план општине Бела Црква („Сл. лист општине Бела Црква“, бр. 8/08).
Планска решења, садржај и начин израде ПДР-а усклађени су са одредбама Закона о
планирању и изградњи, као и другим нормативним актима. ПДР је заснован на:





стратешким смерницама и решењима Просторног плана Републике Србије,
Регионалним просторним планом Аутономне покрајне Војводине,
Просторним планом општине Бела Црква,
Просторном плану подручја посебне намене Специјалног резервата природе
Делиблатска пешчара,
 Стратегији развоја енергетике Републике Србије до 2015. године,
 резултатима истраживања и студија која се односе на планирану намену,
 студијској и документационој грађи формираној у току израде ПДР-а.
СПУ се ради у циљу обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог
развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме
и усвајања планова. Израда СПУ обухвата «припрему извештаја о стању животне
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средине, спровођење поступка консултација, усвајање извештаја и резултата
консултација у поступку одлучивања и доношења или усвајања одређених планова и
програма, као и пружање информација и података о донетој одлуци (Закон о СПУ).
1.1. Кратак преглед садржаја и циљева Плана и
однос са другим плановима и програмима
У складу са релевантном легислативом, ПДР садржи текстуални и графички део.
Текстуални део ПДР-а приређен је тако да садржи Полазне основе плана и Плански
део.
1.1.1. Планска концепција
Намена и концепција уређења и обликовања простора
Простор који је предмет анализе налази се у области јужно и источно од несељеног
места Крушчица као венац по гребену до шимског подручја у котлини са којим се
граничи са јужне стране. Налази се у оквиру катастарских општина односно делова
катастарских општина Бела Црква, Крушчица и Кусић I.
На простору обухваћеном овим ПДР-ом планиране су следеће намене:
 Производња електричне енергије - Простор са наменом за производњу
електричне енергије дефинишу локације намењене за изградњу ветрогенератора.
 Дистрибуција електричне енергије - За потребе дистрибуције електричне
енергије и прикључење на постојећи електрооенергетски систем планирани су
подземни енергетски и телекомуникациони кабловски прикључни водови чије
трасе се претежно протежу постојећим катастарским парцелама атарских путева.
 Саобраћајне и манипулативне површине - У оквиру простора са наменом за
саобраћај и манипулативне површине, планиране су нове привремене
саобраћајнице, као реконструкција постојећих атарских путева, са коридорима
за планиране инфраструктурне системе и простор потребан за технологију
изградње.
 Пољопривреда - Простор планиран са наменом за пољопривреду, подељен је у
неколико категорија:
 земљиште за неометану пољопривредну делатност,
 простор за несметано функционисање ветрогенератора.
Ови простори дефинисани су као заштитни појасеви у време рада
ветрогенератора, простор потребан за формирање градилишта, изградње
приступних саобраћајница и манипулативних површина, као и за постављање
излазних електроводова подземних електроенергетских и телекомуникационих
каблова и делова уземљења из ветрогенератора. Простор за несметано
функционисање ветрогенератора представља зону у непосредном окружењу
локације ветрогенератора у полупречнику од око 70m од осовине стуба. Ова
зона обухвата земљиште преко ког прелеће елиса ветротурбине у свим могућим
положајима ротације. Како је простор на коме је могуће поставити
ветрогенератор дефинисан зоном дозвољене изградње, тако је зона могућег
прелета елисе овим ПДР-ом дефинисана у односу на могуће позиције осовина
стуба. С обзиром да је најнижа тачка елисе ветротурбине на мин. 40м од тла, у
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зони могућег прелета елисе нема посебних ограничења за коришћење
пољопривредног земљишта и обраде земљишта свим врстама пољопривредне
механизације.
Овим ПДР-ом је извршена анализа у урбанистичком смислу за 6 (шест) локација
ветрогенератора за које не постоје ограничења за реализацију. Према условима ПД
"Електровојводина"доо Нови Сад исходованим у овој фази пројекта, остварена је
могућност прикључења на мрежу преноса електричне енергије укупне снаге 9,9 МW
што оставља могућност фазности реализације целокупног пројекта и накнадног
одабира типа ветрогенератора и њихове појединачне снаге, као и могућност
перспективног повећања укупне снаге која би била произведена у овом ветропарку и
прикључена на мрежу уз прибављање додатних услова оператора система за пренос
електричне енергије.
Изградња енергетског објекта, ветрогенератора, имаће вишеструки значај и функцију,
како за локалну општину тако и Републику Србију. Значај предметног енергетског
објекта за локалну самоуправу се огледа у томе:
 да постоји могуцност дуготрајног рентирања или куповине земљишта,
 могућност коришцења ресурса са територије општине у виду грађевинских
потенцијала,
 отварање нових радних места,
 могућност коришћења европских средстава за државе које на својим
територијама имају инсталисане објекте за производњу електричне енергије из
обновљивих извора енергије,
 смањење CО2.
Из горе навединих разлога, Република Србија као и локалане самоуправе би требало да
максимално подрже развој обновљивих извора енергије, који ће довести до
позиционирања државе на светској мапи, која подржава пројекте за производњу
електрицне енергије из обновљивих извора - са основним циљем заштите животне
средине.
Да би се сагледала исплативост изградње једне ветроелектране, потребно је, поред
трошкова анализирати и елементе који утичу на продуктивност ветрогенератора.
Најважнији елементи који утичу на продуктивност, односно на цену електричне
енергије коју продукује ветрогенератор, су поред дефинисаних трошкова и:






средња годишња брзина ветра;
расположивост ветрогенератора;
век трајања ветрогенератора;
амортизациони период;
реална интересна стопа;

Сагледавајући све чињенице, као и могућности и ограничења конкретне локације,
Инвеститор ће се у зависности од накнадно дефинисане динамике реализације
определити за снагу појединачних ветрогенератора и одабрати конкретан тип у
зависности од чега ће идејним и главним пројектом бити разрађени технички детаљи
који су овим Планом дати у основним смерницама.
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Опис објеката и положај у односу на окружење
Ветрогенератори
У наставку су дате техничке карактеристике одређеног типа ветрогенератора, ради
оријентационог сагледавања њихових димензија, захтева за инфраструктурном
опремљеношћу и утицаја на неопсредно окружење. Овај тип може бити одабран и
приликом изградње овог ветропарка, али не и обавезујући за инвеститора, обзиром да
разлика у техничким карактеристикама не утиче значајно на параметре у
архитектонско-урбанистичком смислу који су дефинисани овим ПДР-ом.
Табела 1.1. Техничке карактеристике Вестас В126 3.3 МW турбине
Технички подаци

Вредност

Номинална активна снага електричног генератора
Номинална снага на излазу етрогенератора
Номинални напон ветрогенератора
Улазна брзина ветра
Максимална брзина ветра
Номинална брзина ветра
Класа – IEC

1

3500 kW
3300 kW
20 kV
3 m/s
22,5 m/s
11 m/s
IIIа

Број елиса

3

Пречник ротора

126 m

Пребрисана површина

12469 m2

Висина главчине

117 m

Предвиђени радни век ветроелектране је 20 година. Међутим, стварни век
ветрогенератора зависи како од његових карактеристика, тако и од локалних
климатских прилика, нпр. нивоа турбуленције ветра.
Положај објеката у односу на окружење
Приликом избора сваке позиције ветрогенератора сагледани су сви параметри,
природни и створени услови, могућности и ограничења сваке појединачне локације. У
складу са специфичностима технолошког поступка изградње ветрогенератора и
препорукама произвођача, као и маневарским способностима возила за доставу опреме,
за сваку локацију је извршена анализа диспозиције ветрогенератора и потребног
привременог и трајног заузећа земљишта, како у току изградње, тако и у току
експлоатације. Парецеле предвиђене за изградњу ветрогенератора имају довољну
површину за организацију градилишта и депоновања опреме у току изградње, међутим
у зависности од геометрије парцела на појединим локацијама, може доћи до потребе де
се делови опреме депонују на делове катастарских парцела у непосредном окружењу
локације стуба.

1

Ова снага се односи на електрични генератор који је саставни и један од најбитнијих делова
ветрогенератора. Његова електрична снага је нешто већа од електричне снаге на излазу на излазу
ветрогенератора, тачније разликује се се за губитке снаге у осталим електричним компонентама
ветрогенератора.
9

Приступне саобраћајнице
Планирани саобраћај је у функцији повезивања комплекса са саобраћајним системом
ближег и ширег подручја. У поступку израде детаљног плана регулације извршена је
анализа најпогодније локације за приступ мрежи атарских путева унутар планираног
ветропарка. Приликом дефинисања локације ветрогенератора планирана је максимална
искоришћеност постојеће путне мреже како би се избегло уништавање необрађених
површина, вегетације уз пољопривредне површине и остатке природних или
полуприродних станишта. Приступни путеви за реализацију комплекса захтевају
једнократно ширење путева за технолошки процес у фази изградње ветрогенератора.
Приступне саобраћајнице су планиране као делимична реконструкција постојећих
саобраћајница која произилази из потреба при транспорту елемената ветрогенератора
(делови стубова и елиса) и изградњи објеката. Велике дужине ових делова
ветрогенератора, условљавају да елементи саобраћајница, нарочито радијуси кривина,
буду у функцији несметане доставе материјала на градилиште. Прилаз ветроелектрани
„Крушчица“ омогућен је једном саобраћајницом укупне дужине око 5210m и
технолошки поступак доставе делова ветрогенератора на предвиђене локације је
планиран кружним кретањем доставних возила.
Кабловски водови и повезивање ветрогенератора
У финкцији функцији предметне ветроелектране планирана је реализација подземног
кабловског система којима се међусобно повезују ветрогенератори, као и довођење
електричне енергије произведене у ветрогенераторима до места на којима се према
условима ПД "Електровојводина"доо Нови Сад произведена енергија се испоручује у
дистрибутивни систем. Према условима за прикључење, дефинисано је место испоруке
произведене енергије у новом 20kV расклопном постројењу у склопу постојеће ТС
110/20kV „Бела Црква“. У кабловском рову заједно са електроенергетским кабловима
везаним у сноп полажу се оптички каблови за пренос статуса и сигнала из
појединачних стубова ветрогенератора, као и бакарна ужад која повезују темељне
уземљиваче стубова ветрогенератора у складу са препорукама произвођача
ветрогенератора. Електричне заштите каблова, као и бакарна ужад се уземљују на оба
краја кабловских водова.
Анемометарски стуб
У обухвату плана поставиће се неколико анемометарских стубова како би се кроз
експлоатацију ветроелектране добијале тачне карактеристике ветра тј. да би се
одредиле сезонске варијације у брзини, смеру и правцу ветра. Њихове локације унутар
комплекса ће се дефинисати у складу са усвојеним распоредом стубова
ветрогенератора и технолошко-инжењерским захтевима у погледу микролокацијских
карактеристика ветра, на основу чега ће бити могуће дефинисати и њихове припадајуће
парцеле. У процесу мерења ветра пожељно је да висина мерења буде иста или блиска
висини ротора ветрогенератора, па је препоручљиво да се постави што виши стуб за
мерење, како би и мерни подаци обезбедили истинитији и поузданији прорачун
производње ветроелектране. Након изградње а у току рада ветроелектране, улога
анемометарских стубова је усмерена ка провери укупне производње појединачних
ветргенератора у зависности од брзине ветра и верификације гарантоване производње
од стране произвођача ветрогенератора.
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1.1.2. Циљеви ПДР-а
Реализацијом програмских поставки кроз планска решења би требало да буду
остварени следећи циљеви:
 да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке
погодности, морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна
опремљеност локације) створе плански и правни предуслови за изградњу
ветропарка.
 дефинише систем преноса, начин и техничке карактеристике прикључења на
електро-енергетски систем Србије,
 дефинишу утицаји планираног система на животну средину, насељена места у
ближем и даљем окружењу, постојећу инфраструктуру;
 дефинисање услова под којима је могуће изградити комплекс као и концепције
уређења и организације, заштите простора у обухвату, у складу са планираним
садржајима и анализираним карактеристикама, потенцијалима и ограничењима
простора.
1.1.3. Однос са другим плановима и документима
Извод из Просторног плана Општине Бела Црква:
Између осталих приоритета дефинисанх Важећим Просторним планом општине Бела
Црква („Сл. лист општине Бела Црква“, бр. 8/08) наведено је и планирање и одрживо
коришћење природних ресурса, добара и енергије, као и увођење енергетски
економичнијих технологија и постепени прелазак на максимално могуће коришћење
обновљивих природних ресурса.
Такође је у циљу заштите животне средине предвиђена рационализација коришћења
природних ресурса, уз фаворизовање коришћења обновљивих извора енергије.
У текстуалном делу, коришћење алтернативних облика енергије, део Коршћње енергије
Ветра констатовано је да на територији општине Бела Црква дувају повољни ветрови
(дувају довољан број дана одговарајућег интензитета) и да се за економично
коришћење енергије ветра на територији општине планира простор за изградњу ветро
парка али да подручје плана није деталјније истраживано за могућности
ветроелектрана, па је потребно спровести претходна истраживања.
У смерницама за израду урбанистичких планова и друге развојне документације за
подручје плана, за реализацију ветроелектрана, мини хидроелектрана и других видова
коришћења обновлјиве енергије на локацијама које општина на основу обавлјених
потребних истражних радњи определи за те намене, дефинисана је обавеза даље
урбанистичке разраде.
Инвеститор је у поступку избора адекватне локације за реализацију планираног
комплекса, прибавио Мишљење о условима
и могућностима прикључења на
дистрибутивни електроенергетски систем издатим од стране Привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ доо, Нови Сад, као оператора
преносног система, 13.11.2014.године под бр.1.31.3-9086/7. У поменутом акту наводи
се да, сходно тренутном степену изграђености преносне мреже и Плану, постоји
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могућност прикључења енергетског објекта на преносни систем називног напона 20кВ.
Енергетски објекат ће се прикључити на нову изводно мерну 20кВ ћелију у 20кВ
разводном постројењу у ТС 110/20 кВ “Бела Црква”
Слика 1.1. Положај планиране ветроелектране ''Крушчица''

Такође у фази истражних радова Инвеститор врши мерење брзине, правца, учесталости
ветра, као И других релевантних параметара како би се што квалитетније дефинисале
микролокације ветрогенератора са што бољим резултатима производње енергије.
Како се на подручју Просторног плана општине налази СРП Делиблатска пешчара,
потребно је ускладти предвиђене режиме и мере заштите са коришћењем простора. У
складу са тим у фази анализе предметног подручја извршен је Једногодишњи
мониторинг стања орнитофауне и хироптерофауне на простору обухваћеном ПДР-ом и
исходовани услови Покрајинског завода за заштиту природе
1.2. Преглед карактеристика стања животне средине
1.2.1. Географски положај
Територија општине Бела Црква налази се у југоисточном делу Аутономне Покрајине
Војводина (Слика 1.2) у Белоцркванској котлини. Белоцркванска котлина спуштена је
између Вршачких планина на северу, до Дунава на југу и Карпатских планина на
истоку. Она је отворена према западу - Панонској низији, због чега у односу на њу
представља њен повећи залив. Ветрови су у котлини навејали лес и песак. Лес покрива
све ниже пределе котлине, док је песак навејан на западној страни у облику дугачких
дина у правцу југоисток-северозапад. Овај песак одваја Белу Цркву од Делиблатске
пешчаре.
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На северу се граничи са општином Вршац, на истоку са општином Ковин, јужну
границу чини река Дунав која је истовремено и граница са ужом Србијом, док је на
источној страници граница са Румунијом (Слика 1.3).
Бела Црква се налази у централном делу проширења реке Нере наслањајући се на њен
северни, виши обод, а јужније спушта се у влажну и баровиту Нерину долину. Ово
више земљиште врло је погодно за виноградарске културе, а остало земљиште за
земљорадњу. Као тле некадашњег Панонског мора, ово земљиште има велики
привредни значај.
Земљиште око Беле Цркве пружа повољне услове за развој виноградарства и воћарства.
Због тако погодних услова, котлина је густо насељена. Бела Црква лежи у тој плодној и
винородној котлини на надморској висини од 89.5 метара, географској ширини 44° 53'
55'' и географској дужини 21° 25' 24''.
Кроз белоцркванску котлину протичу реке Караш и Нера а пресеца је и канал Дунав Тиса - Дунав.Нера је лева и најмања притока Дунава. Она извире у Румунији а у нашу
земљу улази код села Кусића. Од тог места па до ушћа у Дунав, Нера представља
граничну реку према Румунији у дужини од 27 km.
У околини Беле Цркве постоји шест вештачких језера, насталих у удубљењима из којих
се вадио шљунак. Различите су величине и дубине а највећи је у непосредној близини
Беле Цркве.

Слика 1.2. Географски положај општине Бела Црква
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Слика 1.3. Положај општине Бела Црква у односу на општине јужног Баната
Иако има периферан положај општина је саобраћајно веома добро повезана са
суседним општинама. Саобраћајна повезаност огледа се у мрежи регионалних и
магистралних путева, међународним граничним прелазом - Калуђерово, најстаријом
железницом на Балкану из 1856. године, воденим саобраћајницама Дунавом,
хидросистемом Дунав-Тиса-Дунав, као и аеродромом у Ц категорији.
Највеће природно богатство и потенцијал развоја представља свакако река Дунав, која
представља природну везу са Европом. Прате је упечатљиви предели који обилују
јединственим културним вредностима. Природна богатства су и река Караш у коју се
уливају се три потока: Прушњацки, Долина и Фабијански, и река Нера у коју се уливају
потоци: Најдашки, Крајњи и Јаруга , и бројни вештацки канали.
Делиблатска пешчара, по својој специфичној клими и заступљености биљног и
животињског света представља јединствен феномен у Европи. На површини од 1500 ha
налазе се ловишта и узгајалишта свих врста дивљачи а и станиште је најразличитијих
врста птица.
Пољопривредне површине представљају најобимнији природни ресурс, и као такве
обухватају 77,% укупне територије општине Бела Црква. Целокупно подручје општине
захвата површину од 35.345 ha, од чега је 21.499 ha под ораницама, 6.158 ha под
ливадама и пашњацима, под виноградима и воћем око 160 ha, а под шумом је 2.704 ha.
Простор предвиђен за изградњу ветроелектране Крушчица налази се на територији
општине Бела Црква у јужном Банату, АП Војводина (Слика 1.4), на пољопривредном
земљишту јужно и источно од села Крушчице, у непосредној близини државне границе
са Румунијом.
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Слика 1.4. Положај локације ветроелектране Крушчица у јужном Банату.
Извор: Google Earth 2014 са модификацијом, Бранко Карапанџа, оригинал.
Према плану ветроелектране Крушчица који је добијен од инвеститора на почетку
спроведеног мониторинга (Kaртa 1), локација има облик издуженог неправилног
полигона чија се најдуже осa пружа у смеру југоyзапад-североисток у дужини од око
6.2 km, ширине од 300 до максимално 950 m. Северна граница обухвата плана у
највећем делу дефинисана је заштитном зоном насеља Крушчице, а јужна почетком
пада надморске висине терена, тј. падином лесне заравни.

Kaртa 1. Првобитни план ветроелектране Крушчица са границама обухвата ПДР и
иницијалним позицијама ветрогенератора. Извор: Енергетико д.о.о.
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Слика 1.5. Поглед са локације на нижи суседни предео Белоцркванског речног
проширења и алувијалну раван реке Нере и планине Мунци Локвеј у румунском делу
Баната. Фото: Милан Пауновић, оригинал.
У геоморфолошком смислу локација ветроелектране налази се на Јужнобанатској
(Делиблатској) лесној заравни, на самој њеној граници према Белоцркванском речном
проширењу (котлини) (STEVANOVIĆ et STEVANOVIĆ 1995; DAVIDOVIĆ et al. 2003), у
распону надморских висина од око 165 до 220 m. Белоцркванско речно проширење која
се простире јужно и југозападно од локације представља благо заталасану равницу
приметно ниже надморске висине (Слика 1.4) – 85 до 95 m. Лесна зараван на којој се
простире локација одликује се осим вишим надморским висинама и изразитије
заталасаним рељефом (Слика 1.6) са карактеристичним морфолошким облицима –
лесним динама, лесним вртачама и лесним долинама (DAVIDOVIĆ et al. 2003).

Слика 1.6. Карактеристичан заталасани рељеф лесне заравни на предметној локацији.
Фото: Милан Пауновић, оригинал.
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У биогеографском смислу, локација се налази у Панонској провинцији Понтског
биогеографског региона, а карактерише је изворно шумо-степска вегетација и умерено
континтентална клима, са приметним централноевропским и медитеранским утицајима.
У целој провинцији изворна вегетација и аутохтони екосистеми су вишевековним
антропогеним активностим веома редуковани, фрагментисани и трансформисани,
највећим делом у агробиоценозе, а ови процеси и даље трају (MATVEJEV et PUNCER 1989;
STEVANOVIĆ et STEVANOVIĆ 1995; STEVANOVIĆ et VASIĆ 1995).

Слика 1.7. Елементи шумо-степске вегетације на локацији се јављају углавном поред
појединих пољских путева. Фото: Милан Пауновић, оригинал.
Тако и локација, посматрана сама за себе без окружења, има оскудну аутохтону шумостепску вегетацију, али њени фрагменти и елементи ипак постоје. Ови фрагменти
углавном се јављају у лесним долинама и долинама некадашњих потока, као и у виду
линеарне вегетације поред појединих пољских путева (Слика 1.7). Најзначајнији
комплекс шумо-степске вегетације на локацији, који чини око 15% површине локације,
налази се уз источну границу у зони некадашњег Букановог потока (Слика 1.8).

Слика 1.8. Најзначајнији комплекс шумо-степске вегетације на локацији у зони
некадашњег Букановог потока, поглед са локације. Фото: Пауновић, оригинал.
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Много значајнији комплекси релативно очуване шумске и шумо-степске вегетације
јављају се у непосредној околини локације, нарочито на падинама лесне заравни, у
лесним долинама и долинама некадашњих потока. Највећа таква целина обухвата
шумске комплексе који се уз југозападну и јужну границу локације пружају на потезу
Сига – Голо брдо – Влајковац – Преки поток – Ћетин Поток – Крајњи поток (Слика
1.9). Само веома мали периферни делови овог комплекса додирују јужну границу
локације у зони Крушчичког брега и Селишта.
Још један значајан комплекс аутохтоне шумо-степске вегетације пружа се уз
југоисточну и источну границу локације долином Букановог потока, а његов само мали
и слабије развијен део улази периферно и у саму локацију (Слика 1.8).

Слика 1.9. Поглед са југа на најзначајнији комплекс аутохтоне шумо-степске
вегетације у непосредној околини локације уз њену јужну границу. Фото:
Милан Пауновић, оригинал.
Најнижим деловима ових долина некад је доминирао комплекс водених и влажних
станишта, од кога су данас преостали само занемарљиви фрагменти ритске вегетације и
малобројне и крајње мале периодичне баре, уз изузетак само малог сталног језерцета у
долини испод Сиге.
Водених и влажних станишта и ритске вегетације на самој локацији нема, а и у
непосредној околини данас су сведени само на поменуте веома мале фрагменте.
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Слика 1.10. Неколико малих фрагмената шумске вегетације на локацији, веома густог
склопа, настали су углавном парложењем некадашњих воћњака. Фото: Милан
Пауновић, оригинал.
Осим малобројних елемената шумо-степске вегетације, на самој локацији постоји и
неколико малих фрагмената шумске вегетације, максималне површине 0.25 ha,
смештених углавном такође поред пољских путева. Шест од ових фрагмената су
веома густог склопа, тешко проходни или потпуно непроходни, састављени од
мешавине аутохтоних биљних врста карактеристичних за шумо-степу и багрема, а
често и воћака, па се може закључити да су углавном настали парложењем воћњака
(Слика 1.10). Ови фрагменти су веома важни као склоништа локалних популација
ловних врста сисара и птица (срна, зечева, јазаваца, лисица, фазана, јаребица), као и
бројних других животињских врста, које се хране у околним агрикултурним
стаништима. Преостала два фрагмента представљају мале комерцијалне засаде (Слика
1.11).

Слика 1.11. На локацији постоје два мала комерцијална засада дрвећа. Фото: Милан
Пауновић, оригинал.
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Слика 1.12. Вегетацијски тунел око пољског пута Крушчица-Кусић. Фото: Бранко
Карапанџа, оригинал.
Дрвенаста и жбунаста вегетација на локацији, осим у оквиру шумских фрагмената,
значајније је заступљена још само у виду готово непрекидне линеарне структуре уз обе
стране пољског пута Крушчица-Кусић, која у појединим сегментима формира
вегетацијски тунел (Слика 1.12), а само крајње фрагментарно поред осталих пољских
путева.

Слика 1.13. Дрвенаста и жбунаста вегетација на већинем делу предметне локације је
веома оскудна. Фото: Милан Пауновић, оригинал.
Са изузетком поменутих шумских фрагмената, у највећем делу локације дрвенаста и
жбунаста вегетација је ретка и састоји се углавном од појединачних стабала и жбунова
(Слике 1.13 и 1.14), позиционираних најчешће уз пољске путеве.
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Присуство мозаично распоређених фрагмената и линеарних елемената шумских и
релативно очуваних аутохтоних станишта, нарочито у окружењу великих
пространстава под агроекосистемима равничарских крајева, доприноси не само
очувању биодиверзитета него и еколошкој стабилности целокупног претежно
агрикултурног екосистема (STEVANOVIĆ et VASIĆ 1995). Приоритетан значај оваквих
фрагмената за заштиту биодиверзитета препознаје и Закон о заштити природе
(SLUŽBENI GLASNIK RS br. 36/2009а, 88/2010b) чији Члан 18, став 6 гласи: „Очување
биолошке и предеоне разноврсности станишта унутар агроекосистема и других
неаутономних и полуаутономних екосистема спроводи се првенствено очувањем и
заштитом рубних станишта, живица, међа, појединачних стабала, групе стабала, бара и
ливадских појасева, као и других екосистема са очуваном или делимично измењеном
дрвенастом, жбунастом, ливадском или мочварном вегетацијом“.

Слика 1.14. Пољопривредно земљиште са ратарским монокултурама и воћњацима
доминира предметном локацијом. Фото: Милан Пауновић, оригинал.
Иако еколошки изузетно важни, поменути шумо-степски и шумски фрагменти и
линеарни елементи, чине максимално око 0.5% укупне површине локације. Посматрано
у целини, локација ветроелектране је компактна просторна целина смештена у
агрикултурном пределу. Обухвата највећим пољопривредно земљиште са интензивно
обрађиваним њивама под ратарским монокултурама, између којих не постоје зарасле
међе, живице ни дрвореди (Слика 1.14). Око 20% површине локације заузимају
воћњаци (Слике 1.14 и 1.15) који у извесној мери могу имати и еколошку улогу
шумских фрагмената, што је посебно значајно с обзиром да су од шумских фрагмената
много заступљенији. Присуство запарложених њива је мало, готово занемарљиво, а
присутније су уз источну границу локације и у већој мери ван ње. У овом делу локације
заступњене су и појединачне ливаде и пашњаци, а такође у много већој мери и ван
граница.
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Слика 1.15. Бројни воћњаци присутни су широм локације. Фото: Милан Пауновић,
оригинал.
На самој локацији нема асфалтних путева, али у непосредној близини, на 200-500 m од
северозападне границе плана, пролази пут Бела Црква – Крушчица. Читава локација и
околина испресецана је густом мрежом пољских, земљаних, атарских путева (Слика
1.16) који служе за прилаз агрикултурним парцелама. На неким деловима пољских
путева присутна су иницијална сеоска ђубришта, а нарочито у источној зони око
насеља (Слика 1.17), на које се наставља сеоски пашњак веће површине.

Слика 1.16. Развијена мрежа пољских путева омогућава прилаз њивама. Фото: Милан
Пауновић, оригинал.
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Слика 1.17. Ђубриште на источном рубу насеља Крушчице. Фото: Милан Пауновић,
оригинал.
Локација ветроелектране не обухвата зону околних насеља. У границама плана нема
објеката типа салаша ни било каквих других објеката.
У непосредној околини локације налази се само насеље Крушчица (Слика 1.18), на око
500 m северно од границе. Иако се граница плана пружа у непосредној близини насеља,
позиција најближег ветрогенератора удаљена је од насеља више од 800 m, што
представља адекватну заштитну зону.

Слика 1.18. Крушчица, насеље најближе локацији – поглед са локације. Фото: Милан
Пауновић, оригинал.
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Слика 1.19. Карактеристични дински рељеф и степска станишта на истоку
Делиблатске пешчаре. Фото: Бранко Карапанџа, оригинал.
На удаљености од 13 до 20 km југозападно и западно од предметне локације налази се
Делиблатска пешчара чији је највећи део заштићен као специјални резерват природе
(SLUŽBENI GLASNIK RS br. 3/02, 81/08). Овај простор стављен је „... под заштиту као
највеће европско подручје изграђено од наслага еолског песка са израженим облицима
динског рељефа и карактеристичним пешчарским, степским (Слика 1.19) и шумским
екосистемима, са јединственим мозаиком животних заједница и типичним и
специфичним представницима флоре и фауне. Многи од њих су природне реткости...
(строго заштићене и заштићене и врсте)... значајне по међународним критеријумима...“
(SLUŽBENI GLASNIK RS br. 3/02, 81/08). Делиблатска пешчара има и статус IBA, са кодом
RS015IBA, (SLUŽBENI GLASNIK RS br. 102/2010). Са 180 забележених врста птица
(PUZOVIĆ et al. 2009) и 21 врстом слепих мишева (подаци аутора), један је од
најважнијих центара диверзитета фауне птица и фауне слепих мишева у Србији и
најважнији центара диверзитета фауне слепих мишева у АП Војводини (PAUNOVIĆ et al.
2004).
На око 13 km југозападно од локације ветроелектране налази се Лабудово окно –
комплекс ритских и водених станишта Дунава у зони Делиблатске пешчаре (Слика
1.20). Највећи део овог комплекса, тј. банатско приобаље и ток Дунава између Дубовца
и Старе Паланке, Дубовачки рит, ада Жилово и Чибуклија и ушћа Караша, обухваћен је
границама СРП Делиблатска пешчара (SLUŽBENI GLASNIK RS br. 3/02, 81/08).
Шире подручје које обухвата и целокупан ток Дунава од ушће Нере и границе са
Румунијом до ушћа Могиле, укључујући и подручје око ушћа Нере, Завојску аду, као и
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узак приобални појас десне стране Дунава (PUZOVIĆ et al. 2006), такође има статус IBA
(RS016IBA), као и Рамсарског подручја (национални код 3RS005, број 1655) (SLUŽBENI
GLASNIK RS br. 102/2010). Ово подручје је најзначајније гнездилиште, зимовалиште и
миграторна станица птица водених и влажних станишта у Србији (Puzović et al. 2006,
2009).
Са још дужим делом тока Дунава и ширим прибалним појасом са обе стране ово
подручје, тј. Доње подунавље, предвиђено је за заштиту актуелним Просторним планом
Републике Србије до 2020. године (SLUŽBENI GLASNIK RS br.88/2010а). Такође, на ово
подручје у суседној Румунији надовезује се Национални парк Порциле де Фиер.

Слика 1.20. Поглед на Дубовачки рит и Дунав (Лабудово окно) са јужног обода
Делиблатске пешчаре. Фото: Милан Пауновић, оригинал.
На 19 до 20 km северно од локације налази се још једно заштићено подручје – ПИО
Вршачке планине (SLUŽBENI LIST OPŠTINE VRŠAC br. 6/2005) (Слика 1), И ПИО Вршачке
планине, такође IBA (RS014IBA) (SLUŽBENI GLASNIK RS br. 102/2010), са 218
забележених врста птица, сврстано је међу најзначајнија подручја за заштиту птица у
Србији (PUZOVIĆ et al. 2009) и може имати известан утицај на фауну птица
истраживане локације.
Сва наведена заштићена подручја веома су важна не само за птице него и за слепе
мишеве и пресудно доприносе да јужни Банат буде један од центара диверзитета
слепих мишева у Србији (PAUNOVIĆ et al. 2004). Ипак, услед њихове удаљености и
одвојености од локације широком зоном, интензивним пољопривредним активностима
веома измењених станишта, њихов могући утицај на стање фауне слепих мишева на
локацији је занемарљив.
На око 4-4,5 km јужно од локације пружа се долина реке Нере, на удаљености између
12 и 14 km локацију од југозапада до југа делимично окружује и део тока Дунава, а на
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14 до 15 km западно пружају се река Караша и канал Дунав-Тиса-Дунав (Слика 1).
Токови и обалски појасеви Караша, Нере и Дунава заштићени су законом као еколошки
коридори од међународног значаја и део еколошке мреже Србије (SLUŽBENI GLASNIK RS
br. 102/2010). Долина Дунава, али и канал ДТД, значајни су миграциони коридори како
птица тако и слепих мишева током пролећног и јесењег периода. На удаљености од 4
до 6 km југозападно од локације налази се и комплекс водених и влажних станишта
Белоцркванских језера, који такође може имати утицај на стање и састав фауне птица
на подручју предметне локације, а у мањој мери и слепих мишева.
1.2.2. Климатске карактеристике
Сагледавање климатских елемената за простору општине Бела Црква, је извршено на
основу података са најближе метеоролошке станице у Белој Цркви објављених у
студији ''Клима Војводине''. Бела Црква и околина имају умерено континенталну климу
коју карактеришу дуга и топла лета, нешто хладнија, а понекад хладна и снеговита
зима, краћа пролећа и топлија јесен. Клими овог краја посебну специфичност даје
кошава. То је јак, сув и слаповит ветар који дува и до три недеље. Кошава је
југоисточни ветар који дува у правцу северозапада. Осим кошаве доста често дува
северац и северозападни ветар. Северац је хладан ветар и најчешће дува зими, а
северозападни ветар доноси кишу.
Температура ваздуха - Средња годишња температура ваздуха износи 11,4 ºС при чему
је најхладнији месец јануар са средњом температуром ваздуха -0,5 ºС а најтоплији јули
са 21,7 ºС. Апсолутно максимална температура ваздуха је забележена 28.08.1950. год. и
износи 40,4 ºС, а апсолутно минимална од -28 ºС забележена 24.01.1963. године при
чему апсолутна годишња амплитуда износи 68,9 ºС. Датуми првог и последњег дана са
мразом, са минималном температуром ваздуха од 0 ºС се јављају од 23.10. до 16.06.
Средње годишњи број дана са минималном температуром ваздуха <0 ºС годишње
износи 91,3 дана, што је више од просека за Војводину.
Влажност ваздуха - Просечна релативна влажност ваздуха за посматрани простор
износи 75 %, што је знак релативно сувог времена. Највећа релативна влажност је у
децембру 85 % а најмања у јулу и августу 68 %. Апсолутни минимум релативне
влажности ваздуха износи 12% и забележен је маја 1949. године.
Облачност и осунчаност - Средња годишња вредност облачности за Белу Цркву
односно Врачев Гај износи 52%. Облачност опада од зимских ка летњим месецима.
Средњи број ведрих дана чија средња дневна облачност није виша од 20 % просечно
годишње износи 83 дана, а број облачних дана при средње дневној облачности од 80%
(и већој) је већи од броја ведрих дана, а износи просечно годишње око 97 дана.
Осунчавање је у тесној вези са облачношћу. Према подацима, највећа годишња
вредност осунчаности је у јулу 301,4 часова а најмања у децембру 53,5 часова.
Просечна годишња вредност сијања сунца је око 2148,6 или 5,9 часова дневно те је
дужина осунчавања задовољавајућа.
Падавине - Просечна годишња количина падавина која се излучи над овим простором
износи 669 mm, са максимумом у јуну 89 mm и минимумом у октобру. Гледано по
годишњим добима, највише воденог талога се излучи током лета 217 mm, а најмање у
јесен 130 mm. У вегетационом периоду распоред падавина је повољан јер падне око
58% укупне годишње суме. Апсолутна дневна максимална висина падавина износи 65,5

26

mm, забележена 20.06.1956. године. Укупан број дана са падавинама у току године
просечно износи 129,2 дана, најмање у септембру 6,7 дана а највише у децембру 13,6
дана. Број дана са падавинама у облику снега просечно годишње се јавља 23,3 дана, док
се снежни покривач задржи у просеку 26 дана што је далеко мање од просека за
Војводину. Средњи број дана са грмљавином годишње износи око 29,6 дана.
Ветровитост – У структури годишње учесталости доминирајући су ветрови из правца
југоисток-северозапад са 179 ‰, док су најслабије заступљени ветрови из правца
североистока са 20 ‰ и југа 35 ‰. Посматрано по годишњим добима најучесталији су
ветрови из југоисточног правца (током зиме, пролећа и јесени) и северозападног (лети).
У погледу просечних брзина, највећу брзину имају такође ветрови из југоисточног
правца 4,17 m/sec и источног 3,79 m/sec, док најмању брзину имају ветрови из
југозападног 1,94 m/sec и западног правца 2,09 m/sec. Просечно годишње учешће
тишина износи 398 ‰, највише зими 424 ‰ а најмање у пролеће 338 ‰. Број дана са
јаким ветром (јачине 6 и више Бофора) у просеку годишње износи 18,3 дана што је
далеко мање од просека за Банат и Војводину (50,1 односно 35,2).
1.2.3. Геоморфолошке карактеристике подручја
Рељеф општине Бела Црква са околином је веома изражен. Идући од југозапада према
североистоку издвајају се следеће морфолошке целине: Банатска пешчара,
јужнобанатска лесна зараван, абразиона тераса панонских седимената, Калуђеровско
проширење, лесна тераса, долина Караша, Нере и Дунава.
Банатска пешчара у белоцркванској општини се простире у атарима Банатске Паланке,
Дупљаје, Кајтасова и Гребенца. Банатска пешчара има изразити дински рељеф који се
пружа правцем северозапад-југоисток. Међудинске депресије су углавном издужене и
прате правац дина. Јужнобанатска лесна зараван је једна од већих морфолошких целина
у Банату.
У белоцркванској општини налазе се југоисточни делови Јужнобанатске лесне заравни.
Граница је уочљива на југу и њу чини нижа лесна тераса између заравни и долине Нере.
На њој се може уочити већи број различитих морфолошких облика (греде, долине,
депресије, сурдуци, лесне вртаче, лесне дине, лесни одсеци и лесни прегиби).
Абразиона тераса се налази у источном делу општине на висини од 210-231m.
Издужена је у правцу запад-исток. Састављена је од језерских седимената а дисецирана
је многобројним поточним долинама. Калуђеровско проширење захвата крајњи
источни део општине. Лесна тераса у општини Бела Црква не представља јединствену
морфолошку целину. Састављена је од флувијално-песковито-глиновитих серија и
еолског песка, што значи да припада типу акумулативних тераса полигенетског
порекла.
Долина Караша је веома интересантна морфолошка целина, која се завршава на
подручју белоцркванске општине, где има и највећу ширину око 5km. Усечена је у
лесу, песку и језерско-глиновитом материјалу. У морфолошком погледу у долини
Караша могу се издвојити алувијална раван, односно инундациона раван и речне
терасе.Долина Нере се простире у јужном делу белоцркванске општине и припада типу
композитних долина. Она је заравњена и састављена од песковито-иловасте серије и
наслага шљунка.
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Слика 1.22. Геолошка карта Војводине (Извор: Просторни план општине Бела Црква)
Последња морфолошка целина на простору општине Бела Црква је долина Дунава која
има карактеристике панонске долине, са много ада, мањим падом и великом ширином.
У погледу геолошког састава на простору белоцркванске општине издвајају се наслаге
квартарних седимената, терцијарних наслага, мезозојске и најстарије палеозојске
формације.
1.2.4. Хидрографске и хидролошке карактеристике
Територија општине Бела Црква у хидрографском погледу гравитира Дунаву преко
сливних подручја Нере, Караша и канала ДТД. Њено богатство у водама је изузетно по
количини и квалитету. Алувијалне равни река карактерише богатство површинских и
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подземних вода, док је лесна зараван сиромашна водама и практично се не одводњава
вештачким каналима – системима. Кретање нивоа подземних вода у великој мери је
условљено променом водостаја у Дунаву и осталим рекама и каналима.

Слика 1.23. Хидрогеолошка карта Војводине
(Извор: Просторни план општине Бела Црква)
Праћење и регистровање нивоа подземних вода врши се систематски на преко 94
пијезометрија и 6 бунара. Брањене терене највише угрожавају подземне воде на
простору обухваћеном дренажним системом ''Нера-Караш-Кајтасово'' због утицаја
режима спољних површинских вода из Дунава, Нере и канала ДТД. Изграђени насипи
штите простор од спољних вода, али је процес филтрације под утицајем разлике нивоа
спољних вода и вода у дренажном систему сталан – 4,0 m. Такође, су богати подземним
водама простори Делиблатске пешчаре и алувијон реке Нере.
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Најзначајнији природни потенцијал општине Бела Црква је такорећи неограничена
количина квалитетне сирове воде у рекама, каналима и у првој фреатској издани у
алувионима река Дунав, Караш и Нера.
У погледу сизмичности, према карти макросеизмичке рејонизације за повртани период
од 200 година, подручје општине Бела Црква налази се у зони са могућим интензитетом
земљотреса од 80 MCS, те су нужне пасивне и активне мере заштите од трусних
померања.
1.2.5. Педологија, сеизмика, природне вредности
Педолошке карактеристике
Општина Бела Црква има веома хетерогену педолошку слику, са чак 22 врсте и
подврсте земљишта, од којих се нека не могу пронаћи нигде у Војводини, осим на овој
територији.
По својој заступљености издвајају се смонице и то: смоница са терцијарним глинама
17,33% и смоница са терцијарним глинама огајњачена 16,38%, од укупне територије
општине. Смонице преовлађују и источном делу општине Бела Црква, док су у осталим
деловима општине доста измешани педолошки типови. Смонице спадају у теже и
тешке глинуше.
У доба киша честице смонице знатно набубре и смањују пропустљивост, а за време
суша обично се скупе и отварају врло дубоке вертикалне пукотине. И поред тешког
механичког састава и малог удела хумуса, смонице имају релативно високу
потенцијалну плодност у условима примене савремених агротехничких мера.
По површинама које обухватају могу се још издвојити алувијална земљишта и то:
алувијално забарено земљиште 12,79%, алувијално песковито земљиште 6,65% и
алувијално иловасто земљиште 4,19%. Ова земљишта су заступљена дуж водотокова.
Алувијална земљишта настала су као продукт таложења речних наноса и готово по
правилу имају значајне производне потенцијале. Међутим ако су при том забарена, ова
чињеница може знатно да умањи производне капацитете алувијума.
Значајне површине обухватају и различити типови чернозема, који се простиру у
централним и западним деловима општине, обухавтајући укупно нешто преко 20%
(20,43%) територије општине. Черноземи спадају (и то готово сви од реда) у
најпродуктивнија и најпожељнија пољопривредна земљишта Панонске низије и велика
је штета што у општини Бела Црква обухватају релативно мале површине. Близу 15%
територије захватају различити облици песковитог земљишта, хетерогених особина и
пољопривредне вредности.
Сва остала земљишта обухватају неупоредиво мање површине.
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Слика 1.24. Педолошка карта општине Бела Црква
Сеизмичке карактеристике
У погледу сизмичности, према карти макросеизмичке рејонизације за повртани период
од 200 година, подручје општине Бела Црква налази се у зони са могућим интензитетом
земљотреса од 80 MCS, те су нужне пасивне и активне мере заштите од трусних
померања.
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Слика 1.25. Сеизмолошка карта општине Бела Црква
(Извор: Захедница за сеизмологију СФРЈ, Београд, 1987.)
Природне вредности
На територији општине Бела Црква се налази заштићено природно добро СРП
''Делиблатска пешчара'' и подручја у поступку заштите: потес ''Сига'', Стари парк у
центру Беле Цркве и Стари дрворед липа.
Део СРП ''Делиблатска пешчара'', који је у обухвату општине Бела Црква, са моћним
наслагама еолског песка и израженим динским рељефом, присутним пешчарским,
степским и шумским екосистемима, са карактеристичним мозаиком животних
заједница и типичним представницима флоре и фауне, представља природни феномен
јединствен у Европи. Специфична флора и вегетација обилује раритетима, реликтима,
ендемима и субендемима, а међу природним реткостима бројне су и животињске врсте
којима је СРП ''Делиблатска пешчара'' једино, или једно од ретких станишта код нас.
Овај простор, као највећа оаза пешчарско-степске и шумске вегетације која је некада
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доминирала Панонском низијом, један је од најважнијих европских центара биолошке
разноврсности и најзначајније је степско подручје на простору јужнословенских
земаља. Као таква, СРП Делиблатска пешчара је и јединствен научни полигон.
Истовремено, ово подручје је вековима под утицајем човека, а нарочито за последњих
готово двестa година интензивних радова у шумарству, који су у многоме изменили
предеони лик СРП Делиблатска пешчара. Део Резервата у обухвату плана је, такође,
зониран кроз тростепени режим заштите. СРП ''Делиблатска пешчара'' је заштићен на
основу важеће Уредбе о заштити (''Службени гласник РС'' бр.3/2002) и укључена у
листу најзначајнијих станишта птица у Европи -IВА, No 38 и No 39 као највредније и
најбогатије подручје са преко 150 врста гнездарица. Од 1997. године је на националној
листи Rезервата биосфере, а влажна станишта су у поступку проглашења за
међународно значајно влажно подручје по Рамсарској конвенцији.
Подручја предвиђена за заштиту су остаци меандра Карашa, влажна станишта на ушћу
Нере и степска станишта на Малом песку код Дупљаје и Гребенца.
Подручја уз Дунав код ушћа Караша и Нере предложена су за упис на листу водених
станишта од Светског значаја по Рамсарској конвенцији. Од 1989., ово подручје је у
саставу IBA подручја (''Дубовац-Рам'') са преко 250 рецентних гнездарица и преко 250
забележених врста. Дунавски део СРП ''Делиблатска пешчара'' планиран је за
успостављање новог резервата биосфере у Србији. Степска станишта на Малом Песку
код Дупљаје и Гребенца представљају значајно станиште природних реткости: бројних
врста птица, сисара, гмизаваца и пешчарских биљних станишта (гороцвет, текуница,
слепо куче, дневне птице грабљивице и др.). На овим стаништима се према Уредби о
заштити природних реткости (''Службени гласник РС'', бр. 50/93) се уважава I степен
режима заштите.
Посебан вредан део природе представљају Белоцркванска језера које чини комплекс од
седам вештачки формираних басена насталих у депресијама створеним експлоатацијом
шљунка који је наталожила Нера. Ова језера се углавном користе за
туристичко-рекреативне сврхе.
1.2.6. Орнитофауна и хироптерофауна
На основу извршених једногодишњих опсервација орнитофауне и хироптерофауне на
простору предвиђеном за изградњу ветропарка ''Крушчица'' дошло се до конкретних
податакама о бројности и врстама летеће фауне на подручју ветропарка и ширем
окружењу.
Истраживано подручје локације ветроелектране припада изворно шумо-степским
пределима који су одавно измењени у пољопривредно земљиште, односно култивисану
степу. На предметној локацији дрвенаста вегатација и елементи изворне шумо-степске
вегетације значајније су заступљени на источној периферији локације (око 15% укупне
површине) док су у осталом делу локације представљени само малобројним и малим
фрагметима (укупно до 0,5% површине локације). Влажна станишта на локацији не
постоје. Много већа и значајнија станишта са релативно очуваном шумо степском, а
крајње фрагментарно и ритском вегетацијом налазе се у непосредној околини локације.
Веома мали део земљишта локације и непосредне околине је трајно или привремено
необрађен и под коровом, тако да мозаично станиште култивисане степе обухвата око
85% површине локације, при чему око 20% чине воћњаци. У оваквим стаништима
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антропогене активности, тј. интензивна земљорадња праћена коришћењем пестицида,
по правилу доводе до, из аспекта животних потреба не само птица и слепих мишева већ
и осталих врста животиња, оскудности трофичких и криптичких ресурса. То је
нарочито изражено током хладнијег периода године, јер је ионако огољено земљиште
типа њива тада без и иначе оскудне вегетације, услед чега животиње остају без
заштите, односно неопходних склоништа. Међутим, познато је да присуство мозаично
распоређених фрагмената и линеарних елемената шумских и релативно очуваних
аутохтоних станишта, па и овако скромно, значајно доприноси биодиверзитету
целокупног претежно агрикултурног екосистема (STEVANOVIĆ et VASIĆ 1995).
Очекивано је да овакав значај у извесној мери имају и воћњаци. Зато је, пре почетка
теренских истраживања, на локацији било очекивано присуство представника фауне
птица и слепих мишева, али, због очекиване оскудности трофичких и криптичких
ресурса на самој локацији, за разлику од непосредне и шире околине, не и велика
разноврсност и бројност. Иако се у широј околини налазе од раније позната важна
станишта птица и слепих мишева, нарочито СРП Делиблатска пешчара са Лабудовим
окном, ПИО Вршачке планине, као и еколошки коридори од међународног значаја
Дунав и канал ДТД, сматрало се да ово не може имати битнији утицај, јер у тим
стаништима, за разлику од локације ветроелектране, постоје еколошки ресурси
потребни за задовољавање свих животних потреба птица и слепих мишева.
Ипак, овим мониторингом од јануара до децембра 2014. године утврђено је да су на
самој локацији ветроелектране и у непосредној околини присутни представници 118
врста птица и најмање 17 врста слепих мишева. Иако су многе од њих биле бележене у
крајње малом броју и само периферно на локацији, овакав резултат се може
окарактерисати не само као очекиван, него и као фаунистички значајан. На ужем
предметном простору доминирају врсте којима за живот погодују станишта културне
степе отвореног склопа, претежно њива, без присуства већих фрагмената жбунасте и
шумске вегетације.
1.2.6.1. Мониторинг орнитофауне
На ужем простору предвиђеном за изградњу ветроелектране од јануара до децембра
2014. године је укупно забележено присуство представника 118 врста птица (Табеле 6
и 7). Представници многих од забележених врста били су присутни у крајње малом
броју. Од наведеног броја врста 29 је сврстано у категорију циљних врста с обзиром
на њихов национални и међународни значај и статус очувања и заштите, као и на
основу подложности ризику од колизије са ветротурбинама услед њихове специфичне
биономије, понашања, начина и висине летења и евентуалног нарушавања станишта
изградном ветрогенераторских инфраструктура.
Број

Врста

ОТ1

ОТ2
+

ОТ3

OT4

1

Phalacrocorax carbo

+

+

2

Nycticorax nycticorax

+

3

Egretta garzetta

4

Ardea cinerea

5

Ardea purpurea

+

6

Ciconia nigra

+

7

Ciconia ciconia

+

8

Anser fabalis

+

+
+
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+

+

+

+

+

+

Број
9

Врста

ОТ1

Anser anser

11

Anas platyrhynchos

ОТ3

+

Anser albifrons

10

ОТ2

OT4
+

+
+
+

+

+

+

12

Pernis apivorus

13

Haliaeetus albicilla

+

14

Circaetus gallicus

+

15

Circus aeruginosus

+

+

+

+

16

Circus cyaneus

+

+

+

+

17

Circus pygargus

+

+

+

+

18

Accipiter gentilis

+

+

+

19

Accipiter nisus

+

+

+

+

20

Buteo buteo

+

+

+

+

21

Aquila pennata
+

+

+

+
+

22

Falco tinnunculus

23

Falco vespertinus

+

24

Falco columbarius

+

25

Falco subbuteo

26

Falco cherrug

27

Falco peregrinus

28

Perdix perdix

+

29

Coturnix coturnix

+

30

Phasianus colchicus

31

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Grus grus

+

+

32

Charadrius dubius

+

33

Pluvialis squatarola

34

Vanellus vanellus

+

+

35

Larus ridibundus

+

+

36

Larus cachinnans

+

+

+

+

37

Columba livia f. domestica

+

+

+

+

38

Columba oenas

+

+

+

+

39

Columba palumbus

+

+

+

+

40

Streptopelia decaocto

+

+

+

41

Streptopelia turtur

+

+

+

42

Psittacula krameri

43

Cuculus canorus

44

Strix aluco

45

Apus apus

+

+

+

+

46

Merops apiaster

+

+

+

+

47

Coracias garrulus

48

Upupa epops

49

Jynx torquilla

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
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+

+

+

+

+

Број

Врста

ОТ1

ОТ2

ОТ3

OT4

50

Picus viridis

+

51

Dendrocopos major

52

Dendrocopos syriacus

+

53

Dendrocopos medius

+

54

Galerida cristata

55

Lullula arborea

56

Alauda arvensis

+

+

+

+

57

Riparia riparia

+

+

+

+

58

Hirundo rustica

+

+

+

+

59

Delichon urbicum

+

+

+

+

60

Anthus campestris

+

+

+

61

Anthus trivialis

+

+

+

+

62

Anthus pratensis

+

63

Motacilla flava

+

+

+

+

64

Motacilla feldegg

+

+

+

+

65

Motacilla alba

+

+

+

+

66

Troglodytes troglodytes

+

+

+

+

67

Erithacus rubecula

+

+

+

+

68

Luscinia megarhynchos

+

+

+

+

69

Phoenicurus ochruros

70

Phoenicurus phoenicurus

71

Saxicola rubetra

72

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Saxicola rubicola

+

+

+

+

73

Oenanthe oenanthe

+

+

+

+

74

Turdus merula

+

+

+

+

75

Turdus pilaris

+

+

+

+

76

Turdus philomelos

+

+

+

+

77

Turdus iliacus

+

78

Turdus viscivorus

+

79

Acrocephalus palustris

80

Sylvia nisoria

+

+

+

+

81

Sylvia curruca

+

+

+

+

82

Sylvia communis

+

+

+

+

83

Sylvia borin

+

+

+

+

84

Sylvia atricapilla

+

+

+

+

85

Phylloscopus collybita

+

+

+

+

86

Phylloscopus trochilus

+

+

+

87

Muscicapa striata

+

+

+

+

88

Aegithalos caudatus

+

+

+

+

+
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Број

Врста

ОТ1

ОТ2

ОТ3

OT4

89

Parus palustris

+

+

+

90

Parus caeruleus

+

+

+

+

91

Parus major

+

+

+

+

92

Sitta europaea

+

+

93

Oriolus oriolus

+

+

+

+

94

Lanius collurio

+

+

+

+

95

Lanius minor

+

+

96

Lanius excubitor

+

+

+

+

97

Garrulus glandarius

+

+

+

+

98

Pica pica

+

+

+

+

99

Coloeus monedula

+

+

+

+

100

Corvus frugilegus

+

+

+

+

101

Corvus cornix

+

+

+

+

102

Corvus corax

+

+

+

+

103

Sturnus vulgaris

+

+

+

+

104

Passer domesticus

+

+

+

105

Passer montanus

+

+

+

+

106

Fringilla coelebs

+

+

+

+

107

Fringilla montifringilla

+

+

108

Serinus serinus

+

+

+

+

109

Carduelis chloris

+

+

+

+

110

Carduelis carduelis

+

+

+

+

111

Carduelis spinus

+

+

+

+

112

Carduelis cannabina

+

+

+

+

113

Pyrrhula pyrrhula

+

114

Coccothraustes coccothraustes

+

+

+

+

115

Emberiza citrinella

+

+

+

+

116

Emberiza hortulana

+

+

+

+

117

Emberiza melanocephala

118

Emberiza calandra

+

+

+

+

+

+

+

Укупан број врста

93

85

83

106

Укупан број циљних врста

16

14

12

25

Табела 2.1. Листа свих врста чији су припадници забележени (ознака +) на локацији
ветроелектране Крушчица по осматрачким тачкама. Циљне врсте су посебно истакнуте
(осенчене и болдоване).
На дну Табеле 2.1. је приказан укупан број свих врста и циљних врста забележен по
осматрачким тачкама (ОТ) у периоду истраживања. Ту је видљиво да су врсте
релативно равномерно присутне, са минимумом од 83 забележених на ОТ 3 и
максимумом од 106 врста забележених на ОТ 4. Број забележених циљних врста је са
сличним трендом и релативно је уједначен на ОТ1, ОТ2 и ОТ3, а истиче се на ОТ 4.
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На основу података из Табеле 2.2, од 118 забележених врста птица 108 се налази на
Додацима Бернске конвенције (SLUŽBENI GLASNIK RS br. 102/2007а) и то 80 у Додатку II –
строго заштићене врсте, и 28 у Додатку III – заштићене врсте. У оквиру Бонске
конвенције (SLUŽBENI GLASNIK RS br. 102/2007б) припадници 39 врсте на листи Додатка
II. У оквиру Директиве за птице Европске Уније (OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN
UNION [09/147/EC]) у Додатак I је сврстано 26 врста, у Додатак II 27, а у Додатак III 6
врста. У домаћем законодавству из области заштите природе, од 118 регистрованих на
предметном подручју, 93 су проглашене строго заштићеним врстама, а 23 врсте су
сврстане у заштићене (SLUŽBENI GLASNIK RS br. 5/2010). Укупно 14 врста су сврстане у
ловну дивљач заштићену ловостајем у одређеном периоду године (SLUŽBENI GLASNIK RS
br. 75/2010), док две забележене врсте немају никакав статус заштите – домаћи голубови
и папагај мали александар. Голубови Columba livia f. domestica живе у насељима
Крушчица, Калуђерово и Бела црква, и повремено у мањим и већим јатима бораве у
стаништима предметног подручја. Један примерак папагаја врсте мали александар
Psittacula krameri забележен је 7. јуна на ОТ 3. Према понашању и начину лета могло се
закључити да је побегао из кавеза одгајивача непосредно пре посматрања.
Број

Врста

Берн

Бон

Bird
directive

Заштита
у Србији

Ловостај
у Србији

П

Х

1

Phalacrocorax carbo

III

2

Nycticorax nycticorax

II

I

СП

3

Egretta garzetta

II

I

СП

4

Ardea cinerea

III

5

Ardea purpurea

II

II

I

СП

6

Ciconia nigra

II

II

I

СП

7

Ciconia ciconia

II

II

I

СП

8

Anser fabalis

III

II

IIa

П

Х

9

Anser albifrons

III

II

IIb IIIb

П

Х

10

Anser anser

III

II

IIa IIIb

СП

11

Anas platyrhynchos

III

II

IIa IIIa

П

12

Pernis apivorus

II

II

I

СП

13

Haliaeetus albicilla

II

II

I

СП

14

Circaetus gallicus

II

II

I

СП

15

Circus aeruginosus

II

II

I

СП

16

Circus cyaneus

II

II

I

СП

17

Circus pygargus

II

II

I

СП

18

Accipiter gentilis

II

II

П

19

Accipiter nisus

II

II

СП

20

Buteo buteo

II

II

СП

21

Aquila pennata

II

II

I

СП

22

Falco tinnunculus

II

II

I

СП

23

Falco vespertinus

II

II

I

СП

24

Falco columbarius

II

II

I

СП

25

Falco subbuteo

II

II

I

СП

26

Falco cherrug

II

II

I

СП

27

Falco peregrinus

II

II

I

СП
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П

Х

Х

Х

Број

Врста

Берн

Бон

28

Perdix perdix

III

29

Coturnix coturnix

III

30

Phasianus colchicus

III

31

Grus grus

II

II

32

Charadrius dubius

II

II

33

Pluvialis squatarola

III

II

34

Vanellus vanellus

35

II

Bird
directive

Заштита
у Србији

Ловостај
у Србији

IIa IIIa

П

Х

IIb

П

Х

IIa IIIa

П

Х

I

СП
СП

IIb

СП

III

IIb

СП

Larus ridibundus

III

IIb

П

36

Larus cachinnans

III

IIb

П

37

Columba livia f. domestica

-

-

38

Columba oenas

IIb

СП

39

Columba palumbus

IIa IIIa

П

Х

40

Streptopelia decaocto

III

IIb

П

Х

41

Streptopelia turtur

III

II

IIb

П

Х

42

Psittacula krameri

-

-

-

-

-

43

Cuculus canorus

III

СП

44

Strix aluco

II

СП

45

Apus apus

III

СП

46

Merops apiaster

II

II

47

Coracias garrulus

II

II

48

Upupa epops

II

СП

49

Jynx torquilla

II

СП

50

Picus viridis

II

СП

51

Dendrocopos major

II

СП

52

Dendrocopos syriacus

II

СП

53

Dendrocopos medius

II

54

Galerida cristata

III

55

Lullula arborea

III

I

СП

56

Alauda arvensis

III

IIb

СП

57

Riparia riparia

II

СП

58

Hirundo rustica

II

СП

59

Delichon urbicum

II

СП

60

Anthus campestris

II

61

Anthus trivialis

II

СП

62

Anthus pratensis

II

СП

63

Motacilla flava

II

СП

64

Motacilla feldegg

II

СП

65

Motacilla alba

II

СП

66

Troglodytes troglodytes

II

СП

67

Erithacus rubecula

II

СП

68

Luscinia megarhynchos

II

СП

69

Phoenicurus ochruros

II

СП

-

-

III
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СП
I

I

СП

СП
СП

I

СП

-

Број
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у Србији

70

Phoenicurus phoenicurus

II

СП

71

Saxicola rubetra

II

СП

72

Saxicola rubicola

II

СП

73

Oenanthe oenanthe

II

74

Turdus merula

III

IIb

СП

75

Turdus pilaris

III

IIb

СП

76

Turdus philomelos

III

IIb

СП

77

Turdus iliacus

II

IIb

СП

78

Turdus viscivorus

II

IIb

СП

79

Acrocephalus palustris

II

II

СП

80

Sylvia nisoria

II

II

СП

81

Sylvia curruca

II

II

СП

82

Sylvia communis

II

II

СП

83

Sylvia borin

II

II

СП

84

Sylvia atricapilla

II

II

СП

85

Phylloscopus collybita

II

II

СП

86

Phylloscopus trochilus

II

II

СП

87

Muscicapa striata

II

II

СП

88

Aegithalos caudatus

II

СП

89

Parus palustris

II

СП

90

Parus caeruleus

II

СП

91

Parus major

II

СП

92

Sitta europaea

II

СП

93

Oriolus oriolus

II

94

Lanius collurio

II

I

СП

95

Lanius minor

II

I

СП

96

Lanius excubitor

II

97

Garrulus glandarius

IIb

П

98

Pica pica

IIb

П

99

Coloeus monedula

IIb

П

100

Corvus frugilegus

IIb

П

101

Corvus cornix

IIb

П

102

Corvus corax

103

Sturnus vulgaris

104

Passer domesticus

105

Passer montanus

III

П

106

Fringilla coelebs

III

СП

107

Fringilla montifringilla

III

СП

108

Serinus serinus

II

СП

109

Carduelis chloris

II

СП

110

Carduelis carduelis

II

СП

111

Carduelis spinus

II

СП

СП

СП

СП

П

III
IIb

П
П
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Х

Х
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Врста

112

Carduelis cannabina

II

СП

113

Pyrrhula pyrrhula

II

СП

114

Coccothraustes coccothraustes

II

СП

115

Emberiza citrinella

II

116

Emberiza hortulana

II

117

Emberiza melanocephala

II

СП

118

Emberiza calandra

II

СП

Ловостај
у Србији

СП
I

СП

Табела 2.2. Листа врста птица чији су припадници забележени на простору планиране
ветроелектране Крушчица од јануара до децембра 2014. године са категоријама заштите
у оквиру Бернске (Додаци II или III) и Бонске конвенције (Додаци I или II), Директиве о
очувању птица Европске уније (Додаци I, II или III), националних аката о заштити
природе (П - заштићена, СП - строго заштићена) и дивљачи и лову (Х-ловостај).
Иако се укупан број од 118 врста птица може окарактерисати као значајан са
фаунистичког аспекта, у квантитативном смислу број бележених јединки је релативно
оскудан. Од еколошких група птица које су осетљиве на ветротурбине, те им је стога
била посвећена посебна пажња и које су посебно сврстане у тзв. циљне врсте, могу се
истакнути роде и чапље (Ciconiiformes), пловуше (Anseriformes) и дневне грабљивице
(Falconiformes).
Због недостатка водених и влажних станишта предметна локација не погодује
присуству и задржавању прве две еколошке групе, јер недостају станишта за њихову
исхрану, сакривање и гнежђење. Због тога се припадници малог броја врста чапљи,
рода и пловуша срећу у веома малом броју и са врло ниском фреквенцијом бележења.
То је посебно интересантно за миграторна јата гусака која су била малобројна и уз то
и ретко бележена. Чапље и роде су бележене спорадично и то појединачни примерци
или по неколико птица заједно.
Дневне грабљивице су, пак, стално присутне на предметној локацији. То се може
објаснити чињеницом да на предметном простору постоји значајна трофичка база за
птице ове еколошке групе, а то су пре свега глодари (Rodentia) коју представљају
значајан елемент фауне у агрикултурним стаништима. Из тог разлога на предметној
локацији у првом реду су најбројнији мишари (Buteo buteo) и ветрушке (Falco
tinunnculus), а затим сезонски и друге грабљивице попут еја (Circus sp.) и соколова
(Falco sp.). Шири спектар плена имају јастреб (Accipiter gentilis) и кобац (Accipiter
nisus), али су припадници ове две врсте бележени у изузетно ниском броју. Најмање
бројни су најважнији налази степског сокола (Falco cherrug), орла белорепана
(Haliaeetus albicilla) и патуљастог орла (Aquila pennata) који су посматрани у само
неколико наврата у пролазу.
Од осталих циљних врста птица значајни, али малобројни су сезонски прелети малих
јата ждралова (Grus grus) током миграције, без спуштања на локацију и у високом
прелету, као и мале групе вивака (Vanellus vanellus) такође током миграторних периода.
Златовране (Coracias garrulus) су бележене само једном у летњем периоду, док је
пчеларица (Merops apiaster) била заступљенија са мањим и већим јатима, а у време
касне миграције бележено је само њихово оглашавање са великих висина.
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Птице певачице су заступљене са већим бројем врста, али углавном малим бројем
представника на које потенцијална ветроелектрана не би имала значајан утицај. Ипак,
као значајни налази могу се издвојити бројни примерци и јата пољских шева (Alauda
arvensis), чворака (Sturnus vulgaris), више врста дроздова и три врсте ласта. Свака од
ових врста може бити на свој посебан начин изложена утицају ветроелектране, али
њихово сврставање у ниже категорије угрожености, позитиван популациони тренд и
значајна бројност не дају разлоге за забринутост. Остале певачице због свог еколошког
статуса и коришћења станишта још мање се могу означити као угрожене и у опасности
од пројекта изградње и функционисања ветроелектране Крушчица.
1.2.6.2. Мониторинг хироптерофауне
Овим мониторингом од фебруара до новембра 2014. године утврђено је да су на
локацији ветроелектране и у непосредној околини присутни представници најмање 17
врста слепих мишева (Табела 2.3). Већ и овај број врста, који готово сигурно није
дефинитиван, само је за 4 врстe мањи од броја до сада регистрованих врста на ширем
околном подручју јужног Баната (HAM et al. 1980, 1983, PAUNOVIĆ et al. 2004, подаци
аутора) и чини више од 59% целокупне фауне слепих мишева Србије (PAUNOVIĆ et al.
2011), тако да се из аспекта специјског диверзитета фауна слепих мишева локације
ветроелектране може окарактерисати као релативно богата. Пошто је већина врста била
бележена са крајње малим бројем примерака/прелета и само периферно или у
просторно веома ограниченим и еколошки веома специфичним зонама, овакав резултат
може се, у фаунистичком смислу, иако значајан, окарактерисати као углавном
очекиван.
Преглед резултата мониторинга фауне слепих мишева на локацији предвиђеној за
изградњу ветроелектране Крушчица и у непосредној околини реализованог од
фебруара до новембра 2014. године, упоредо са претходним сазнањима о фауни слепих
мишева шире околине – Јужног Баната, приказан је у Табели 8. Детаљнији преглед
резултата детекције активности слепих мишева на трансектима дат је по месецима у
Прилогу 3.
На локацији ветроелектране и у непосредној околини ултразвучном аудиодетекецијом
регистрована је активност 14 врста чије је припаднике могуће сасвим поуздано
разликовати на основу ехолокационих сигнала: Rhinolophus ferrumequinum, Myotis
bechsteinii, Myotis emarginatus, Myotis nattereri, Barbastella barbastellus, Pipistrellus
pygmaeus, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Hypsugo savii,
Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Vespertilio murinus и Eptesicus serotinus.
Осим ових, регистрована је и активност представника 3 групе врста чије припаднике
није могуће сасвим поуздано разликовати на основу ехолокационих сигнала – Myotis
myotis/M. oxygnathus, Myotis brandtii/M. mystacinus/M. alcathoe и Plecotus sp. – па је
извесно да је барем по једна врста из сваке од ових група присутна на локацији, што
укупно чини најмање 17. Међутим, веома је вероватно да је овај број заправо већи, тј.
20, јер је барем повремено и/или спорадично присуство 6 врста из ових група (Myotis
mystacinus, M. alcathoe, M. myotis, M. oxygnathus, Plecotus austriacus и P. auritus) готово
извесно, на основу њиховог ширег распрострањења и постојања одговарајућих
еколошких услова на локацији и у непосредној околини (DIETZ et al. 2009; PAUNOVIĆ et
al. 2011). У прилог овоме сведоче подаци о присуству ових врста у околини локације
(HAM et al. 1980, 1983, PAUNOVIĆ et al. 2004, подаци аутора – видети табелу Табелу 2.3).
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Присуство преостале две врсте које су забележене у јужном Банату (подаци аутора,
видети табелу Табелу 2.3), а нису забележене на локацији овим мониторингом – Myotis
daubentonii и Myotis dasycneme, не може се ни очекивати на локацији због одсуства
одговарајућих водених станишта на локацији (DIETZ et al. 2009; PAUNOVIĆ et al. 2011).
Рел. бројност
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Myotis bechsteinii
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+

+
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0.7

Myotis emarginatus
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+
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+
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7

0.2
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0.2
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0.2
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21

17
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+

Табела 2.3. Листа врста слепих мишева чији су припадници забележени од фебруара до
новембра 2014. године или су потенцијално присутни на локацији ветроелектране
Крушчица и у непосредној околини, са прегледом регистрованих или потенцијалних
еколошких функција станишта на локацији и у непосредној околини (+ - утврђено, (+) веома вероватно, ? - постоје индиције, али није потврђено) и релативном бројношћу
врста регистрованом на трансектима током овог мониторинга (као укупан број и
проценат регистрованих прелета). Упоредо је дат преглед врста забележних раније на
подручју јужног Баната (HAM et al. 1980, 1983, PAUNOVIĆ et al. 2004, подаци аутора).
Све врсте слепих мишева заштићене су у Србији као строго заштићене дивље врсте
Законом о заштити природе (SLUŽBENI GLASNIK RS br. 36/2009а), одн. на основу њега
донетог Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих
врста биљака, животиња и гљива са Прилозима са листама врста који су његов саставни
део (SLUŽBENI GLASNIK RS br. 5/2010).
Србија је ратификовала и највећим делом имплементирала и све конвенције којима се
на међународном нивоу регулише заштита слепих мишева, од којих су најважније
Конвенција о очувању европског живог света и природних станишта, тзв. Бернска
конвенција (SLUŽBENI GLASNIK RS br. 102/2007а), и Конвенција о очувању миграторних
врста дивљих животиња, тзв. Бонска конвенција (SLUŽBENI GLASNIK RS br. 102/2007b).
Све европске врсте слепих мишева налазе се у Додатку II Бернске конвенције (строго
заштићене врсте), осим врсте Pipistrellus pipistrellus која се налази Додатку III
(заштићене врсте), а све европске популације слепих мишева на Додатку II Бонске
конвенције. Имплементациони механизам Бернске конвенције за ЕУ је Директива
Европске уније о очувању природних станишта и дивље фауне и флоре, тзв. Европска
директива о стаништима и врстама (OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION
[92/43/EEC]). Све европске врсте слепих мишева налазе се на Додатку IV ове
директиве, а 14 врста и на Додатку II, од којих је 13 забележено и у Србији, а бар 5 и на
локацији ветроелектране (Rhinolophus ferrumequinum, Barbastella barbastellus, Myotis
emarginatus, M. bechsteinii и M. myotis/M. oxygnathus). Бонска конвенција има и посебан
имплементациони инструмент у виду Споразума о очувању популација европских
слепих мишева (ЕУРОБАТС), који Србије још увек није ратификовала.
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Упркос значајном броју констатованих врста, треба истаћи да је 7 од њих током овог
мониторинга бележено у веома малом релативном броју, углавном испод 1%, тј. само
неколико пута у односу на 3587 прелета/контакта укупно забележених на трансектима.
Релативна бројност осталих 10 врста била је у распону од 2,3 % до 10,3 % без изражене
доминације једне или мањег броја врста. Овакво стање одступа од претходног искуства
аутора из агроекосистема, где се по правилу, чак и када је укупни диверзитет (број врста)
релативно висок, јавља доминације једне или неколицине изразито синантропизованих
врста, док су све остале заступљене у значајно мањем броју, већина само спорадично. По
томе је фауна слепих мишева на предметној локацији сличнија фауни релативно очуваних
природних екосистема. Као куриозитет истиче се чињеница да су на подручју
истраживања забележене све врсте рода Pipistrellus које насељавају Србију и
континенталну Европу (DIETZ et al. 2009; PAUNOVIĆ et al. 2011).
Такође, иако је фауна слепих мишева истраживаног подручја посматраног у целини, што
укључује локацију и непосредну околину, у квалитативном смислу релативно богата,
значајан број врста регистрован је искључиво или готово искључиво у појединим
просторно веома малим и еколошки специфичним деловима (што је детаљно анализирано
у наредном делу ове студије насловљеном Анализа еколошких функција предела локације
и непосредне околине за слепе мишеве). Ти еколошки специфични делови, присутни у
зонама Крушчичког брега, Селишта и некадашњег Букановог потока, су околина
елемената шумо-степске и шумске вегетације уз јужну и источну границу локације који
представљају периферне делове већих таквих целина које се налазе уз околини локације, а
такође и периферија насеља. Тако су 3 врсте (Rhinolophus ferrumequinum, Myotis bechsteinii
и Myotis nattereri) регистроване искључиво, а још 3 врсте/групе готово искључиво
(Plecotus sp., Myotis brandtii/M. mystacinus/M. alcathoe и Myotis emarginatus) у овим
еколошки специфичним зонама. Врста Vespertilio murinus бележена је готово искључиво у
зони локације, али само сезонски и у крајње малом броју. На самој локацији шире је
присутно 10 врста / група врста: Myotis myotis/M. oxygnathus, Barbastella barbastellus,
Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Hypsugo
savii, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula и Eptesicus serotinus.
Због свега овога може се оценити да је фауна слепих мишева локације, са изузетком
микролокалитета које карактерише релативно висок диверзитет, у квалитативном
смислу значајно сиромашнија од непосредне околине, али и богатија од типичних
агроекосистема.
Укупан број прелета/контаката регистрованих на трансектима током овог мониторинга
– 3587, није мали. Међутим, тај број не одражава реално стање у највећем делу
локације, јер је више од 80% од укупног броја прелета/контаката регистровано дуж
веома специфичних сегмената одређених пољских путева и у претходно поменутим
специфичним микролокалитетима који заједно чине око 1/3 укупне дужине трансеката
(што је детаљно анализирано у наредном делу ове студије насловљеном Анализа
еколошких функција предела локације и непосредне околине за слепе мишеве). Зато се
фауна слепих мишева локације, опет са изузетком истих микролокалитета и појединих
сегмената одређених пољских путева које карактерише значајно бројније присуство
слепих мишева, може у квантитативном смислу оценити као сиромашна и значајно
сиромашнија од околине. Колоније и склоништа слепих мишева присутни су на самој
локацији ветроелектране у занемарљиво малом броју, чиме је потврђена полазна
претпоставка о оскудности криптичких услова на локацији. Исцрпном потрагом за
потенцијалним склоништима, тј. структурама и објекатима потенцијално погодним за
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склоништа слепих мишева, није откривен ни један такав људски објекат, него само
мали број потенцијално погодних старијих стабала, углавном у саставу фрагмената и
линеарних елемената дрвенасте вегетације. Детаљном инспекцијом ових
потенцијалних склоништа и активности слепих мишева у њиховој близини, утврђено
је да су само у периоду од августа до новембра 2014. године 1-2 јединке врсте
Pipistrellus nathusii релативно редовно користиле ова склоништа на локацији. У
наведеном периоду на ово јасно указује редовно бележено копулационо оглашавање
из склоништа у дупљама и пукотинама у стаблима – једном уз јужни сегмент
трансекта 4 и једном уз источни крак трансекта 5, тј. у зони некадашњег Букановог
потока.
У непосредној околини локације ситуација је потпуно другачија – структуре и објекти
потенцијално погодни за склоништа слепих мишева веома су бројни. У оближњим
шумским комплексима уочена су бројна стара стабла, а у насељу и стара стабла и
људске грађевине, нарочито старије и запуштене чији је удео значајан, које пружају
обиље најразличитијих типова потенцијалних склоништа погодних за различите врсте
слепих мишева. Зато се проналажење колонија и склоништа слепих мишева у
непосредној околини локације може окарактерисати као очекивано.
У зони насеља Крушчице су током целог периода активности слепих мишева
регистроване бројне колоније врста Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus и
Pipistrellus pygmaeus. Ове колоније сачињавало је неколико до неколико десетина
јединки смештених у недоступним пукотинастим просторима људских објеката. У
објектима у Крушчици током целог периода активности слепих мишева регистрована
су и склоништа припадника врста Pipistrellus nathusii (7), Eptesicus serotinus (2), Myotis
brandtii/M. mystacinus/M. alcathoe (2), Myotis emarginatus (1) и Nyctalus noctula (1) са
колонијама које је сачињавало 3 до 20 јединки. У насељу и у његовој околини
забележен је и значајан број копулационих склоништа врста Nyctalus noctula (20-25),
Pipistrellus nathusii (25-30), Pipistrellus pipistrellus (15-20) и Pipistrellus pygmaeus (1215), углавном у старим стаблима, али и у објектима. Значајан број копулационих
склоништа регистрован је и у зони шумских комплекса ван граница границе локације
– Nyctalus noctula (25-30), Pipistrellus nathusii (25-30), Pipistrellus pipistrellus (3-4) и
Pipistrellus pygmaeus (5-7). Карактеристично копулационо оглашавање мужјака ових
врста редовно је бележено од краја јула до половине новембра из склоништа у
старим стаблима. У зони шумских комплекса, у близини Крушчичког брега, у
августу је забележено и једно копулационо склониште врсте Nyctalus leisleri (1) из
склоништа у старом стаблу.
За разлику од полазне претпоставке о оскудности криптичких ресурса на локацији, иста
таква претпоставка за трофичке ресурсе није се током овог мониторинга показала као
тачна. На ово потпуно јасно указује постојање, а барем у неким деловим локације и у
неким периодима и висок интензитет ловне активности слепих мишева. Такође, током
овог мониторинга на целој локацији ветроелектране, перманентно и током целих ноћи у
периоду када су временски услови били повољни, посебно у периоду од маја до
септембра, била је очигледна релативно велика бројност и разноврсност потенцијалног
плена слепих мишева – летећих и нелетећих инсеката активних ноћу (лептира,
комараца, мушица, тврдокрилаца, зрикаваца). Ово је било посебно изражено, али не и
ограничено, на раније помињаним специфичним микролокалитетима – елементима и
фрагменатима шумо-степске и дрвенасте вегетације, где је бар повремено бележена и
значајнија бројност слепих мишева, праћена високим уделом ловне активности.
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Трофички ресурси за слепе мишеве на целој површини локације ветроелектране током
периода овог мониторинга били су, дакле, богати, што се не може окарактерисати као
очекивано. Овоме вероватно доприноси, како скромно присуство мозаично
распоређених малих фрагмената и линеарних елемената шумо-степске и дрвенасте
вегетације тако и значајна заступљеност такође мозаички распоређених воћњака, а
могуће и мања примена пестицида и других агротехничких мера него што је било
очекивано (или мањи ефекти ових мера услед неуобичајено интензивних падавина у
првој половини године).
1.2.7. Квалитет основних чинилаца животне средине
Основни чиниоци стања квалитета животне средине су: загађење вода и земљишта
нерегулисаним испуштањем комуналних и мањим делом индустријских отпадних вода;
загађење воде, ваздуха и земљишта активностима привредних делатности и
нехигијенским сметлиштима; загађење узроковано саобраћајем дуж државних путева;
неконтролисано коришћење агрохемикалија у пољопривреди; непланска експлоатација
шљунка из речних корита; загађење ваздуха из индивидуалних ложишта домаћинстава;
неорганизовано прикупљање чврстог комуналног отпада и угроженост простора од
поплавних вода речних токова.
Главни извори загађивања ваздуха су индивидуална ложишта стамбених и јавних
објеката, друмски саобраћај (деонице које немају савремени коловоз проузрокују
повећану запрашеност током летњих месеци), употреба минералних ђубрива и
хемијских средстава за заштиту биља у пољопривреди, као и сметлишта чврстог
комуналног отпада (емисије честица чађи које се јављају услед самозапаљења отпада).
На подручју општине не врши се континуално мерење концентрације загађујућих
материја у ваздуху. Најближа аутоматска мерна станица се налази у Делиблатској
пешчари (локалитет „Корн“ код насеља Шушара, у непосредној близини планског
подручја). У 2012. години, број прекорачења циљних вредности за максималне дневне
8-часовне средње вредности за приземни озон (120 µg/m³) није премашио дозвољену
границу. Максимална дневна 8-часовна средња вредност изнад циљне вредности за
заштиту здравља људи је забележена у априлу 2012. године и износила је 204.1 µg/m³.

Слика 1.25. Средње месечне концентрације озона на мерном месту „Делиблатска
пешчара“ у 2012. год.
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Загађивање површинских и подземних вода последица је низа фактора, и то услед:
упуштања непречишћених комуналних отпадних вода из сеоских насеља у реципијенте
без одговарајућег третмана; неизграђености канализационе инфраструктуре у сеоским
насељима, односно изграђених септичких јама које нису у складу са санитарноеколошким нормама; депонија и сметлишта отпада у близини речних токова; одлагања
амбалажног и другог кабастог отпада у непосредној близини речних корита,
неконтролисане употребе агрохемијских средстава у пољопривредној производњи;
спирања запрљаних коловозних површина атмосферским падавинама, итд..
У контексту одвођења санитарних отпадних вода, само у општинском центру постоји
изграђен канализациони систем. У осталим насељима на територији општине
евакуација отпадних вода врши се у непрописно изведене септичке јаме, чиме се у
значајној мери угрожавају подземне воде и земљиште. Постројење за пречишћавање
отпадних вода постоји само у насељу Бела Црква, али тренутно није у функцији, па се
непречишћене отпадне воде испуштају директно у Канал II, а одатле директно у реку
Неру. На територији општине постоји неколико привредних објеката у функцији
пољопривредне производње (силоси и млинови) који своје непречишћене отпадне воде
од прања житарица директно испуштају у најближе водотоке Неру и Караш.
Хигијенска исправност воде за пиће из водоводног система Беле Цркве у скоро 95%
узорака показује исправност, што је у складу са законском регулативом и
бактериолошком исправношћу.
Квалитет вода реке Дунав на профилу „Банатска Паланка” одговара III/IV класи
квалитета (забележене повишене вредности гвожђа и мангана током 2011. годинe).
Испитивање квалитета воде водотока Караш врши се на граничном профилу
Добричево. на основу резултата извршених анализа у 2011. години може се
констатовати да је квалитет воде одговарао III/IV класи. Одступање од захтеване класе
регистровано је код суспендованих материја (III класа и ВК стање). Од опасних и
штетних материја повремено су забележене повећане концентрације гвожђа (III/IV
класа и ВК стање), мангана, никла (III/IV класа), површински анјонски активних
супстанци (III/IV класа) и фенолног индекса (III/IV класа). Сапробиолошка исшитивања
квалитета воде, показују да је водоток оптерећен умереним органским загађењем. У
испитиваним узорцима доминирали су организми биоиндикатори бета и алфа
мезосапробне зоне. Вредности индекса сапробности одговарале су другој класи
квалитета вода.
Квалитет воде реке Нере се прати на профилу код насеља Кусић. На основу резултата
извршених анализа у 2011. години може се констатовати да је квалитет воде одговарао
III класи. Показатељи кисеоничног режима и органског оптерећења кретале су се у
границама захтеване класе, док је код суспендованих материја у појединим серијама
испитивања забележена повећана вредност (III класа). Од опасних и штетних материја
повремено су забележене повећане концентрације гвожђа (III/IV класа и ВК стање) и
мангана. Забележена је и повишена вредност анјонски активних супстанци (III/IV
класа). Сапробиолошке анализе квалитета воде указују на присуство умереног
органског загађења у водотоку. У свим периодима испитивања највећи број
констатованих таксона припада силикатним алгама уз запажену доминацију бета –
мезосапробионата. Добијене вредности индекса сапробности указују на бета –
мезосапробне услове средине, који одговарају другој класи квалитета вода.

48

Квалитет воде канала ДТД Банатска Паланка – Нови Бечеј (мерни профил „Кајтасово”)
у погледу садржаја испитиваних материја у 2013. години одговара II класи (добар
статус). Ранији резултати су показивали да је садржај амонијака и нитрита такав да
одговара IV класи, док вредности осталих показатеља одговарају II/III класи. Квалитет
седимената одговара II класи према садржају кадмијума, а концентрације осталих
метала су мање од вредности прописаних за I класу.
Узорковање воде језера Бела Црква у 2011. години, вршено је у једној тачки, на дубини
0.5 m испод површине воденог огледала. Према резултатима извршених физичлохемијских анализа узорака воде може се констатовати да је проценат засићења воде
кисеоником при једном мерењу припадао ВК стању, док су добијене вредности
нитритног азота у свим узорцима одговарале III/IV класи квалитета вода. Повишене
вредности опасних и штетних материја нису забележене.
Квалитет земљишта није угрожен у значајнијој мери. На подручју Плана мониторинг
квалитета земљишта се не врши, тако да не постоје прецизнији подаци о начину и
обиму његовог угрожавања. Извори загађивања земљишта на подручју Плана, своде се
у највећој мери на активности у вези са пољопривредом производњом и експлоатацијом
минералних сировина, а мање са делатношћу туризма и изградње стамбених и
привредних објеката (промена намене простора). У контексту пољопривредне
производње велики проблем представља изражен процес еолске ерозије, услед које се
односе површински слојеви веома плодног пољопривредног земљишта. Посебан
проблем представљају септичке јаме у оквиру објеката сточних фарми, као и у оквиру
индивидуалних домаћинстава. Као последица одвијања саобраћаја, у непосредној
околини саобраћајница, јавља се повећан садржај олова услед таложења честица које
емитују моторна возила. Постојећа сметлишта утичу на загађивање земљишта јер
штетне материје које настају у процесу разлагања отпада инфилтрацијом доспевају у
земљиште.
Иако нема систематског праћења нивоа и учесталости буке, као и праћења утицаја на
здравље људи, евидентно је одсуство значајнијих извора који кумулативно продукују
акустично загађење. Евентуална прекорачења дозвољених нивоа буке краткотрајног су
интензитета, локалног су карактера и претежно се односе на буку пореклом од
друмског саобраћаја дуж државних путева, индустријске зоне у општинском центру,
експлоатације минералних сировина, занатских радионица и грађевинских радова.
Евакуација чврстог отпада и чишћење мањих депонија, тј. санација сметлишта не
одвија се на задовољавајућем нивоу, а третман опасног отпада не врши се у складу са
законском регулативом. Одлагање отпада врши се на општинској депонији, лоцираној
на територији К.О. Црвена Црква, на локалитету „Стара циглана”, површине око 3,5 ha.
Евиденција о стању сеоских депонија и локалних сметлишта не постоји. Проблем у
вези са прикупљањем и депоновањем комуналног отпада по насељима је вишеструк, јер
се неконтролисаним третманом оваквог отпада загађују земљиште и воде, а губе се и
еколошки вредни предели. Неадекватно одлагање отпада присутно је у долинама река,
дуж путева, у шуми и на другим отвореним просторима, што загађује природу и
деградира пејзаж.
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Слика 1.26. Локалитет општинске депоније „Стара циглана” у К.О. Црвена Црква
У погледу угрожености простора од елементарних непогода, основни проблеми се
односе на неповољно дејство ерозионих процеса (флувијалних и еолских), односно
водопривредне деградационе процесе. У приобаљу реке Караш нема изграђених
заштитних објеката, тако да укупна површина плављења износи 2600 ha на подручју
општине Бела Црква. Велике воде су најчешће последица наглог топљења снега и киша
у рано пролеће на територији Републике Румуније. Због неуређеног тока, и река Нера
причињава велике штете на територији општине. Река Нера је бујичног карактера, те су
честе појаве екстремно великих поплавних таласа.
Према картама сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година на површини
терена општине Бела црква могу се очекивати земљотреси интензитета VII-VIII ЕМS98 скале.

Слика 1.27. Сеизмички хазард за повратни период од 475. год.
на подручју општине Бела Црква
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1.2.8. Непокретна културна добра
Заштита културних добара. Културна добра и евидентирана добра која уживају
претходну заштиту, а која се налазе иу месним заједницама које су најближе
планираној ветроелектрани ''Крушчица'' су:
Крушчица:
-

Родна кућа народног хероја Саве Мунћана, ул. Саве Мунћана бр.23 – утврђени
споменик културе.

Кусић:
-

Воденица поточара – утврђени споменик културе од великог значаја.

Систематска археолошка рекогносцирања целог простора општине Бела Црква никада
нису вршена али, увидом у евиденцију надлежног Завода и стручну литературу,
констатовано је да се при изради Просторног плана општине Бела Црква мора обратити
посебна пажња на:
Зону I Утврђени споменици културе - археолошка налазишта:
-

-

"Град" Дупљаја - археолошко налазиште, непокретно културно добро од великог
значаја решење бр. 215/50, Београд, 10. 3. 1950., велики значај - СЛ АПВ 28/91,
троугаона, узвишена, лесна тераса, на којој је у другој половини XIX века кустос
Националног музеја у Мађарској Ф. Ромер констатовао локалитет Дупљаја,
налази се југозападно од истоименог села у општини Бела Црква. Узвишење
доминира тим делом долине реке Караш ка којој се стрмо спушта својом
северозападном страном.
"Шљункара" утврђено археолошко налазиште Одлуком Владе Репблике Србије
бр. 633-3153/97-24 од 08.08.1997. године.

Зону II - Локалитети са археолошким садржајем - простор на коме су, у зависности од
обима планираних радова, обавезна:
-

претходна заштитна археолошка истраживања и ископавања пре отпочињања
било којих земљаних радова;
стручни археолошки надзор приликом извођења свих земљаних радова.

Зону III - Подручје нејасне археолошке слике - простор на коме је пре отпочињања
земљаних радова неопходно вршити систематска рекогносцирања у циљу
евидентирања до сада неоткривених и провере позиција познатих археолошких
локалитета.
1.3. Разматрана питања заштите животне средине у Плану и
разлози за изостављање појединих питања и проблема из стратешке процене
Током израде предметног плана и стратешке процене утицаја на животну средину која
је текла паралелно са израдом Плана, разматрана су питања у вези са заштитом
животне средине и дефинисани услови под којима се планиране активности могу
реализовати.
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Заштита животне средине логично подразумева поштовање свих општих мера заштите
животне средине и природе као и свих прописа утврђених законском регулативом и
условима надлежних институција. У том смислу су за израду стратешке процене
утицаја коришћени услови и документи који су том контексту релевантни. Посебна
пажња у Плану посвећена је могућим утицајима плана и планских решења на квалитет
животне средине и биодиверзитет (пре свега утицајима на орнитофауну и
хироптерофауну који су доминанти код пројеката ветроелектрана), а све у контексту
еколошки најприхватљивијег решења којима ће бити умањена опасност од нарушавања
квалитета животне средине на предметној локацији.
На основу прелиминарне (генералне) процене могућих утицаја планских решења који
се заснивају на искуственим подацима и стања животне средине на предметном
подручју, може се закључити да у оквиру стратешке процене утицаја треба посебно
разматрати следеће могуће значајне утицаје плана на животну средину:







утицај на орнитофауну,
утицај на хироптерофауну,
утицај на повећање интензитета буке,
утицај на предеоне карактеристике,
утицај на културна добра,
утицај у случају акцидентних ситуација.

Поред напред наведених, у оквиру стратешке процене утицаја разматрани су и други
утицаји за које се у фази процене могућих утицаја оценило да могу имати значајан
утицај. Предметним Планом предвиђају се активности које не проузрокују озбиљна
загађења као што то проузрокују нпр. делатности из области тешке и базне хемијске
индустрије. То значи да негативни утицаји на животну средину, када је у питању
просторна димензија, нису прекограничне природе. Самим тим, стратешка процена
утицаја није разрађивала прекограничне стандарде квалитета животне средине. Такође,
с обзиром на планиране намене, нису разматрани утицаји које планирани објекти и
активности по природи намене и техничко-технолошким карактеристикама не могу
утицати.
1.4. Приказ варијантних решења која се односе на заштиту животне средине
Варијантна решења плана представљају различите рационалне начине средства и мере
реализације циљева плана у појединим секторима развоја, кроз разматрање могућности
коришћења одређеног простора за специфичне намене и активности. Укупни ефекти
плана, па и утицаји на животну средину, могу се ефикасно утврдити поређењем са
различитим варијантним решењима плана. Закон о стратешкој процени утицаја на
животну средину не прописује шта су то варијантна решења плана која подлежу
стратешкој процени утицаја, али у пракси се морају разматрати најмање две варијанте:
 варијанта примене плана,
 варијанта да се план не имплементира.
Међутим, с обзиром да у варијанти у којој се План не би радио и имплементирао не би
било промена у простору значајних за евалуацију, овај део стратешке процене биће
усмерен и ограничен на конкретна варијантна решења Плана које се односе да
диспозицију планираних ветротурбина. Наведена варијантна решења Плана
анализирана су пре свега у контексту заштите орнитофауне и хироптерофауне.
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Слика 1.27. Иницијална варијанта позиционирања стубова ветрогенератора пре извршеног једногодишњег мониторинга

Слика 1.28. Еколошке функције предела локације и непосредне околине за слепе мишеве
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Слика 1.29. Промене плана ветроелектране током мониторинга и успостављене заштитне зоне птица и слепих мишева
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На сликама 1.27. и 1.29. приказана су варијантна решења просторне организације
објеката ветроелектране ''Крушчица'' (стубова ветрогенератора).
Захваљујући пословној политици инвеститора да у функцији заштите природе спроводи
превентивно планирање, то је реализовано већ током фазе планирања пројекта, што је и
најефикасинији начин заштите (PAUNOVIĆ et al. 2011). При свим променама плана
ветроелектране од почетка једногодишљег мониторинга орнитофауне и
хироптерофауне, а нарочито при планирању распореда ветрогенератора који је значајно
измењен (Слика 1.29.), максимално су узети у обзир налази мониторинга и препоруке
за спречавање штетних утицаја пројекта на летећу фауну.
По првобитном плану ветроелектране (Слика 1.27.) позиције три ветрогенератора
налазилe су се у назначеним зонама – ВГ 1, 3, 5 и 7. На основу прелиминарних сазнања
мониторинга, инвеститору је сугерисано да се претходно планиране позиције ових
ветрогенератора изместе из ових зона, а инвеститор је ову препоруку у потпуности
применио. Тако су, превентивним планирањем у директној функцији заштите слепих
мишева, у актуелном плану ветроелектране сви ветрогенератори позиционирани ван
наведних зона (Слика 1.29.). Тиме је овај потенцијално веома штетан утицај потпуно
елиминисан, а изградња свих ветрогенератора на позицијама предвиђеним актуелним
планом, уколико се обавља по овим препорукама, тј. без интервенција ван зона за
несметано функционисање ветрогенератора, неће довести до губитака склоништа и
ловних територија слепих мишева током извођења пројекта.
Позиционирање ветрогенератора у зони летних коридора, где је активност слепих
мишева изразито концентрисана, може довести и до високих стопа смртног страдања.
Ефективна удаљеност ветрогенератора од идентификованих летних коридора (пуне
светлоплаве и дебеле тамноплаве линије на слици 1.28.) треба да буду најмање 200
метара (RODRIGUES et al. 2008). Препорука о удаљености од 50 метара (MITCHELL-JONES
et CARLIN 2009) није примерена за овај део Европе. Треба избећи и свако друго
стварање препрека кретању слепих мишева дуж ових коридора, било у виду
инфраструктурних објеката или драстичних интервенција на путевима дуж који се
пружају ови коридори, а нарочито уклањање дрвенасте и жбунасте вегетације поред
путева, осим када је у функцији смањења ризика од директног смртног страдања
слепих мишева. На основу сазнања спроведеног мониторинга, инвеститору је
сугерисано успостављање заштитних зона у ширини од 200 m око најзначајнијих
летних коридора на локацији (пуне светлоплаве линије на слици 1.28.) који се нису већ
налазили у заштитној зони насеља, тј. промена претходно планираних позиција
ветрогенератора који су били на недовољној удаљености. Инвеститор је ову препоруку
у потпуности применио, тј. превентивним планирањем у директној функцији заштите
слепих мишева, у актуелном плану ветроелектране успостављене су одговарајуће
заштитне зоне, а на безбедну удаљеност измештена је позиција ветрогенератора 3 која
се по претходном плану налазила унутар једне од ових зона (Слика 1.29.), чиме је овај
потенцијално веома штетан утицај потпуно елиминисан.
Остали ветрогенератори (са зоном за несметано функционисање) на позицијама
дефинисаним и претходним и актуелним планом (Слика 1.29.), не налазе се у
назначеним зонама, тако да њихова изградња на позицијама предвиђеним планом,
уколико се обавља по овим препорукама, тј. без интервенција ван зона за несметано
функционисање ветрогенератора, неће довести до губитака/поремећаја летних
коридора слепих мишева током извођења и рада пројекта.

Резимирајући горе наведено, може се констатовати да је коначна варијанта
позиционирања ветротурбина повољнија у односу на почетну, посебно у контексту
могућих утицаја на орнитофауну и хитоптерофауну. Томе су допринеле детаљне и
опсежне опсервације летеће фауне на предметном простору, као и континуирана
сарадња која је остварена са Покрајинским заводом за заштиту природе из Новог Сада.
Ова сарадња је резултирала измештањем једног броја стубова ветрогенератора у односу
на њихову почетну просторну диспозицију и корисним сугестијама које су допринеле
изналажењу најоптималнијег броја ветрогенератора који је смањен у односу на
првобитни број.
1.5. Резултати консултација са заинтересованим органима и организацијама
За потребе израде ПДР-а, у редовном поступку пробављни су следећи услови,
мишљења и сагласности рлевантних институција:
 Мишљење о условима и могућностима прикључења на дистрибутивни
електроенергетски систем, издато 13.11.2014.године од стране Привредног
друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“доо, Нови
Сад, под бр.1.31.3-9086/7;
 Решење о условима заштите природе за потребе изградње ветроелектране „
Крушчица“ издато од Покрајинског завода за заштиту природе под бр.03-258/2
од 26.03.2015;
 Техничка информација, издата 03.11.2014.године од ЈП Дирекције за изградњу
општине Бела Црква под бр. 812/2014;
 Обавештење издато 23.10.2014.године, од Министарства одбране, Сектор за
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру под бр. 3052-2/14;
 Услови чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која
уживају претходну заштиту, издати 21.10.2014.године од стране Завода за
заштиту споменика културе Панчево под бр.1051/2;
 Услови за израду планске и техничке документације издати 21.10.2014.године од
Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за
превентивну заштиту, 07/4 бр.217-957/14;
 Услови за израду планске и техничке документације издати 24.10.2014.године,
од стране Јавног предузећа за газдовање шумама „Војводина шуме“, под
бр.4695;
 Услови издати 22.10.2014.године од предузећа „Србијагас“, Сектор за развој под
бр. 06-01-5391/1;
 Технички услови за израду планске И техничке документације, издати
27.10.2014.године од стране Телекома Србија, Дирекција за технику, Извршне
јединице Панчево, под бр. 6995/335404/4-2014;
 Услови Директората цивилног ваздухопловства бр.5/3-09-0070/2015-0002 од
18.05.2015.
Приликом одређивања стратешких смерница и дефинисања планских решења уважени
су и имплементирани сви услови у сугестије надлежних институција. Посебан значај за
израду предметне СПУ је у том контексту имала сарадња са Покрајинским заводом за
заштиту природе из Новог Сада, која је резултирала оптималним избором броја и
просторном диспозицијом ветротурбина.
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2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА
2.1 Општи и посебни циљеви
Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину општи и
посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у погледу
заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне
средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података
о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите
животне средине у плану или програму.
Општи и посебни циљеви стратешке процене утицаја на животну средину за предметни
план, садржани су у стратегији и смерницама: Просторног плана Републике Србије,
Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године и Просторног плана
општине Бела Црква.
Општи циљеви стратешке процене, дефинисани на основу наведених планских
докумената су и на основу анализе стања и тенденција будућег развоја. На основу
општих циљева и на основу: просторног обухвата плана, планираних садржаја на
подручју плана, стања животне средине на предметној локацији и ширем окружењу,
дефинисани су посебни циљеви стратешке процене који ће представљати основ за
евалуацију стратешких утицаја плана на животну средину (Табела 2.1.).
2.2. Избор индикатора
Планирање је кључна карика у систему управљања променама у животној средини, а
почетни и најважнији корак у процесу планирања је формирање базе података
(информационе основе) ради идентификације те исте средине. На основу
идентификованог стања у могућности смо да предузмемо адекватне мере у планском
процесу у циљу ефикасне заштите животне средине.
Саставни део информационог система представљају показатељи (индикатори).
Показатељи управљања животном средином представљају веома битан сегмент у
оквиру израде просторног или урбанистичког плана и један ниво у оквиру комплексног
просторног информационог система. Сврха њиховог коришћења је у усмеравању
планских решења ка остварењу циљева који се постављају.
Показатељи су веома прикладни за мерење и оцењивање планских решења са
становишта могућих штета у животној средини и за утврђивање које неповољне утицаје
треба смањити или елиминисати. Представљају један од инструмената за систематско
идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање
последица. Они су средство за праћење извесне променљиве вредности у прошлости и
садашњости, а неопходни су као улазни подаци за свако планирање (просторно,
урбанистичко и др).
Код нас постоји стална оскудица података о животној средини, тако да је веома тешко
извршити квалитетну анализу стања животне средине. Информациони систем о
животној средини, али ни о простору у нашој земљи не постоји.
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Поред тога, нису разрађени системи показатеља животне средине примерени потребама
просторног и урбанистичког планирања, као ни методологија њиховог коришћења при
изради и спровођењу просторних и урбанистичких планова.
У области просторног и урбанистичког планирања није идентификован специфичан
систем еколошких показатеља, већ се поједини просторно еколошки показатељи могу
наћи у оквиру система показатеља друге намене. Овакво стање, свакако, у великој мери
утиче на неефикаснот управљања животном средином и на неефикасност планирања
уопште.
Када је реч о показатељима одрживог развоја, ситуација је још неповољнија.
Показатељи одрживости представљају све популарније средство за дефинисање
политике и праћење напретка на плану одрживог развоја. Потреба за дефинисањем
показатеља одрживости јасно је изражена у Агенди 21, а преузела ју је Комисија УН за
одрживи развој. У Агенди 21 (UNCED, 1992) од земаља се тражи да показатеље
одрживог развоја, које ће користити у креирању политике, развијају на основу бољих и
систематичнијих информација о еколошким, економским и друштвено-хуманистичким
чиниоцима.
Показатељи одрживог развоја су потребни како би се утврдила кретања која указују на
приближавање или удаљавање од одрживости, као и да би се поставили циљеви ради
унапређења општег благостања. Немогуће је међутим говорити о показатељима и
критеријумима одрживости уколико се претходно не дефинише шта одрживи развој
подразумева и који су основни принципи одрживог развоја.
За успешну израду Стратешке процене утицаја изузетно је важно квалитетно
дефинисати циљеве и индикаторе животне средине, односно одрживог развоја. У
оквиру Стратешке процене утицаја избор индикатора ће се извршити из «Основног сета
УН индикатора одрживог развоја»2, у складу са Упутством које је издало Министарство
науке и заштите животне средине у фебруару 2007. год. Овај сет индикатора заснован
је на концепту «узрок-последица-одговор».
Индикатори “узрока” означавају људске активности, процесе и односе који утичу на
животну средину, индикатори “последица” означавају стање животне средине, док
индикатори “одговора” дефинишу политичке опције и остале реакције у циљу промена
“последица” по животну средину. Сет индикатора у потпуности одражава принципе и
циљеве одрживог развоја.
Избор индикатора наведени у табели 2.1. у складу је са планираним активностима на
подручју плана и њиховим могућим утицајима на квалитет животне средине и
послужиће за евалуацију планских решења.

2

За израду индикатора користиће се методологија Уједињених нација Одељења за економске и социјалне
послове (United Nations Department of Economic and Social Affairs) објављена на Интернет адреси (URL:
www.un.org/esa/sustdev/indisd/indisd-mg2001.pdf).
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Рецептори животне
средине
Заштита
биодиверзитета

Посебни циљ стратешке процене
1. Смањити штетан утицај на
орнитофауну
2. Смањити штетан утицај на
хироптерофауну
3. Очувати квалитет ваздуха

Заштита основних
чинилаца животне
средине

4. Очувати квалитет вода
5. Очувати квалитет земљишта

Заштита од буке
Заштита предела
Заштита културног
наслеђа
Заштита од
нејонизујућег
зрачења
Смањење
климатских промена
Социо-економски
развој

6. Смањити интензитет буке
7. Заштитита предела и
амбијенталних вредности
8. Очувати културно наслеђе

Индикатори
- Број3 и статус потенцијално угрожених врста птица
- Број4 и статус потенцијално угрожених врста слепих мишева
- Број дана када је прекорачена гранична вредност емисије за чађ,
SО2 и NО2 као последица изградње и рада ветроелектране
- Повећање граничне вредности емисије у воду као последица
изградње и рада ветроелектране
- % контаминираних површина
- % површина обухваћеног новом наменом
- Број стамбених објеката у зони са повећаним нивоом буке
- Број и просторна диспозиција планираних ветротурбина
- Изложеност/видљивост локације
- Број потенцијално угожених локалитета на којима постоје објекти
културне баштине

9. Смањити нејонизујуће зрачење

- Број извора нејонизујућег зрачења и њихов интензитет
- Изложеност становништва нејонизујућем зрачењу

10. Повећати коришћење
обновљивих извора енергије

- Укупна инсталисана снага и удео у укупној производњи из
обновљивих извора енергије на територији града Панчева

11. Заштита од акцидента
12. Подстицати економски раст

- Површина обухваћена могућим акцидентима
- Изложеност становништва, објеката, биљног и животињског света
могућим акцидентима.
- Број запослених на изградњи и у експлоатацији ветроелектране
- Приход града Панчева од реализације пројекта

Табела 2.1. Циљеви стратешке процене и избор индикатора
3
4

Односи се на процену броја потенцијално угрожених птица као последица рада ветрогенератора у току једне године
Односи се на процену броја потенцијално угрожених слепих мишева као последица рада ветрогенератора у току једне године

3. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
СА ОПИСОМ МЕРА ЗАШТИТЕ
Проблем заштите животне средине је данас један од прворазредних друштвених
задатака. Данас присутне негативне последице углавном су последица погрешно
планиране, изградње насеља, саобраћајних система, неконтролисане и неадекватне
употребе енергије, као и непознавања основних законитости из домена животне
средине. У оквирима изнетих ставова промене које су последица прилагођавања
природе потребама човека могу бити онакве какве он очекује, али могу бити, и често
јесу, сасвим неповољне и за њега самог. Скуп таквих промена за собом повлачи врло
сложене последице, које у принципу имају повратно деловање на иницијаторе промена,
доводећи тако до нових стања и нових последица. Циљ израде стратешке процене
утицаја предметног плана на животну средину је сагледавање могућих негативних
утицаја на квалитет животне средине и предвиђених мера за њихово смањење, односно
довођење у прихватљиве оквире не стварајући конфликте у простору и водећи рачуна о
капацитету животне средине на посматраном простору. Предметни план ће
представљати оквир за одобравање изградње ветроелектране која према карактеристика
функционисања могу остварити одређене негативне ефекте на квалитет животне
средине, па их је у том контексту неопходно анализирати. Стратешка процена се бави
генералном и општом анализом и проценом могућих утицаја планираних решења на
квалитет животне средине у ширем контексту, али се третирају и појединачни објекти.
3.1. Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења
У табели 3.1. Приказани су критеријуми за вредновање планских решења.
Величина утицаја
Критичан
Већи
Мањи
Нема утицаја
Позитиван
Повољан
Врло повољан

Ознака
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3

Опис
Преоптерећује капацитет простора
У већој мери нарушава животну средину
У мањој мери нарушава животну средину
Нема утицаја на животну средину
Мање позитивне промене у животној средини
Повољне промене квалитета животне средине
Промене битно побољшавају квалитет живота

Табела 3.1. Критеријуми за оцењивање величине утицаја
У табели 3.2. приказани су критеријуми за вредновање просторних размера могућих
утицаја.
Значај утицаја
Национални
Регионални
Општински
Локални

Ознака
Н
Р
О
Л

Опис
Могућ утицај на националном нивоу
Могућ утицај на регионалном нивоу
Могућ утицај на подручју општине
Могућ утицај локалног карактера

Табела 3.2. Критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја
Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља
важан критеријум за доношење одлука у току израде плана. Вероватноћа утицаја
одређује се према скали приказаној у табели 3.3.
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Вероватноћа
100%
више од 50%
мање од 50%

Ознака
И
В
M

Опис
утицај известан
утицај вероватан
утицај могућ

Табела 3.3. Скала за процену вероватноће утицаја
Поред тога, додатни критеријуми могу се извести према времену трајања утицаја,
односно последица. У том смислу могу се дефинисати привремени-повремени (П) и
дуготрајни (Д) ефекти.
Усваја се: Утицаји од стратешког значаја за предметни план су они који имају јак
или већи (позитиван или негативан) ефекат на целом подручју плана или на
вишем нивоу планирања, према критеријумима у табели 3.4.
Размере
Национални ниво:
Н

Регионални ниво:
Р

Општински ниво:
О

Величина
Јак позитиван утицај
Већи позитиван утицај
Јак негативан утицај
Већи негативан утицај
Јак позитиван утицај
Већи позитиван утицај
Јак негативан утицај
Већи негативан утицај
Јак позитиван утицај
Већи позитиван утицај
Јак негативан утицај
Већи негативан утицај

+3
+2
-3
-2
+3
+2
-3
-2
+3
+2
-3
-2

Ознака значајних утицаја
Н +3
Н +2
Н -3
Н -2
Р +3
Р +2
Р -3
Р -2
О +3
О +2
О -3
О -2

Табела 3.4. Критеријуми за евалуацију значаја утицаја
На основу критеријума процене величине, просторних размера и процене вероватноће
утицаја планских решења (Табела 3.5) на циљеве стратешке процене врши се
евалуација значаја идентификованих утицаја за остваривање циљева стратешке
процене.
Ознака
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Планско решење
Постављање ветрогенератора
Изградња саобраћајно-манипулативних површина
Постављање подземних електроенергетских средњенапонских водова и
оптичких каблова
Постављање анемометарског стуба
Правила за уређење зелених и слободних површина
Урбанистичке мере за заштиту од пожара
Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода
Урбанистичке мере заштите животне средине, природних добара
Урбанистичке мере заштите непокретних културних добара

Табела 3.5. Планска решења обухваћена проценом утицаја
У наставку је звршена мултикритеријумска експертска евалуација одабраних планских
решења у односу на дефинисане циљеве стратешке процене и припадајуће индикаторе,
односно идентификовање стратешки значајних утицаја, као и евентуалних
кумулативних и синергетских утицаја.
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Табела 3.6. Процена величине утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја
Циљеви стратешке процене
1
2
3
4
5
6

Смањити штетан утицај на орнитофауну
Смањити штетан утицај на хироптерофауну
Очувати квалитет ваздуха
Очувати квалитет вода
Очувати квалитет земљишта
Смањити интензитет буке

ПЛАНСКА РЕШЕЊА
Постављање ветрогенератора
Изградња саобраћајно-манипулативних површина
Постављање подземних електроенергетских
средњенапонских водова и оптичких каблова
Постављање анемометарског стуба
Правила за уређење зелених и слободних површина
Урбанистичке мере за заштиту од пожара
Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода
Урбанистичке мере заштите животне средине, природних
добара
Урбанистичке мере заштите непокретних културних
добара

7
8
9
10
11
12

Заштитита предела и амбијенталних вредности
Очувати културно наслеђе
Смањити нејонизујуће зрачење
Повећати коришћење обновљивих извора енергије
Заштита од акцидената
Подстицати економски раст

Циљеви стратешке процене утицаја
4
5
6
7
8
9
10
0
0
-1
-1
-1
0
+3
-1
-1
-1
0
0
0
0

1
-1
0

2
-1
0

3
+2
-1

0

0

0

0

-1

0

0

-1

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
+1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-1
+1
+1
0

0
0
0
0

0

0

+2

+2

+2

+2

0

0

0

0

0

0

0

0

* - критеријуми према табели 3.1.
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11
+2
0

12
+2
0

+2

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
+1
+2

0
0
0
0

0

0

0

+2

0

+3

0

0

0

0

Табела 3.7. Процена просторних размера утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја
Циљеви стратешке процене
1
2
3
4
5
6

Смањити штетан утицај на орнитофауну
Смањити штетан утицај на хироптерофауну
Очувати квалитет ваздуха
Очувати квалитет вода
Очувати квалитет земљишта
Смањити интензитет буке

ПЛАНСКА РЕШЕЊА
Постављање ветрогенератора
Изградња саобраћајно-манипулативних површина
Постављање подземних електроенергетских
средњенапонских водова и оптичких каблова
Постављање анемометарског стуба
Правила за уређење зелених и слободних површина
Урбанистичке мере за заштиту од пожара
Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода
Урбанистичке мере заштите животне средине, природних
добара
Урбанистичке мере заштите непокретних културних
добара

7
8
9
10
11
12

1
Н

Заштитита предела и амбијенталних вредности
Очувати културно наслеђе
Смањити нејонизујуће зрачење
Повећати коришћење обновљивих извора енергије
Заштита од акцидената
Подстицати економски раст

2
Н

3
О
Л

Циљеви стратешке процене утицаја
4
5
6
7
8
9
10
Л
Л
Л
Н
Л
Л
Л
Л
Л

Н
Л
Л
Л

Л
Л

Л

Л
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Л

Л
Л

Л

Л
Н

* - критеријуми према табели 3.2.

11
Л

12
О

Циљеви стратешке процене
1
2
3
4
5
6

Смањити штетан утицај на орнитофауну
Смањити штетан утицај на хироптерофауну
Очувати квалитет ваздуха
Очувати квалитет вода
Очувати квалитет земљишта
Смањити интензитет буке

Ознака (негативни)
Н
О
Л

7
8
9
10
11
12

Заштитита предела и амбијенталних вредности
Очувати културно наслеђе
Смањити нејонизујуће зрачење
Повећати коришћење обновљивих извора енергије
Заштита од акцидената
Подстицати економски раст

Значај утицаја
Национални
Општински
Локални
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Ознака (позитивни)
Н
О
Л

Циљеви стратешке процене
1
2
3
4
5
6

Смањити штетан утицај на орнитофауну
Смањити штетан утицај на хироптерофауну
Очувати квалитет ваздуха
Очувати квалитет вода
Очувати квалитет земљишта
Смањити интензитет буке

Ознака (негативни)
Н
О
Л

7
8
9
10
11
12

Заштитита предела и амбијенталних вредности
Очувати културно наслеђе
Смањити нејонизујуће зрачење
Повећати коришћење обновљивих извора енергије
Заштита од акцидената
Подстицати економски раст

Значај утицаја
Национални
Општински
Локални
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Ознака (позитивни)
Н
О
Л

Циљеви стратешке процене
1
2
3
4
5
6

Смањити штетан утицај на орнитофауну
Смањити штетан утицај на хироптерофауну
Очувати квалитет ваздуха
Очувати квалитет вода
Очувати квалитет земљишта
Смањити интензитет буке

Ознака (негативни)
Н
О
Л

7
8
9
10
11
12

Заштитита предела и амбијенталних вредности
Очувати културно наслеђе
Смањити нејонизујуће зрачење
Повећати коришћење обновљивих извора енергије
Заштита од акцидената
Подстицати економски раст

Значај утицаја
Национални
Општински
Локални
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Ознака (позитивни)
Н
О
Л

Табела 3.8. Идентификација стратешки значајних и других утицаја планских решења на животну средину и одрживи развој
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

Идентификација и
евалуација
стратешких утицаја

Циљ
СПУ

3

Образложење

Ранг

+2/Г/В/
Д

ПОСТАВЉАЊЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

др (мањи)
утицаји
на циљеве
СПУ

Постављањем ветрогенератора, односно
реализацијом електране која користи еолску
(обновљиву) енергију, у ширем контексту се
остварују позитивни дугорочни ефекти на
подизање квалитета ваздуха (теоријски,
сваки кW произведен из обновљивих извора,
представља кW електричне енергије мање
произведене
из
необнових
извора).
Реализација овог пројекта је и подстицај
економском развоју општине.

1, 2, 6, 7,
8, 10, 11

Образложење
Могући су мањи егативни ефекти изградње ветротурбина
на летећу фауну који су минимизирани оптималном
диспозицијом ветротурбина. Мањи негативни утицаји су у
контексту заузећа земљишта за темењеље стубова
ветрогенератора. Очекује се повећан интензитет буке на
самом извору. Ови утицаји су у односу на најближе објекте
у прописаним границама. Могућ је утицај потенцијалних
археолошких локалитета приликом ископа темења стубова
и приликом полагања подземних каблова. Позитивни
утицаји односе се на заштиту од акцидената у складу са
спецификацијом произвођача опреме.
Могући су мањи негативни утицји на квалитет основних
чинилаца животне средине и појаву буке у фази изградње
ветроелектране.
Постављање далековода подземно може имати негативан
утицај на земљиште, пре свега стварањем ископа за трасу
далековода. У том поступку потенцијално је могуће
угрожавање археолошких локалитета. Утицаји су у
границама теоријских.
Могу се очекивати мањи утицаји на предео јер ће стуб
доминирати простором, али ови утицаји су провременог
карактера као и сам објекат.
Очекује се позитиван допринос уређењем и озелењивањем
у зони објеката ветроелектране.

12

+2/Г/И/
Д

ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНОМАНИПУЛАТИВНИХ ПОВРШИНА

/

/

/

3, 4, 5, 6

ПОСТАВЉАЊЕ ПОДЗЕМНИХ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
СРЕДЊЕНАПОНСКИХ ВОДОВА И
ОПТИЧКИХ КАБЛОВА

/

/

/

5, 8, 10

ПОСТАВЉАЊЕ АНЕМОМЕТАРСКОГ
СТУБА

/

/

/

7

/

/

/

7

/

/

/

3, 7, 11

/

/

/

11

/

/

/

3, 4, 5,
6, 11

Мере заштите довешће у теоријске оквире могуће загађење
основних чинилаца животне средине и смањити
изложеност становништва утицајима пројекта.

8

+3/Н/И/
Д

Извесни су позитивни утицаји спровођења
мера за заштиту непокретних културних
добара у фази изградње ветроелектране који
превазилазе оквире предметног плана.

/

/

ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И
СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ
ОД ПОЖАРА
УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНИХ
ДОБАРА
УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

* - критеријуми према табелама 3.3 и 3.4.
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Очекује се правовремено и превентивног деловања у
случају акцидентних ситуација.

3.2. Резиме утицаја планских решења
Утицај на орнитофауну
Током дванаестомесечног истраживања од почетка јануара до краја децембра 2014.
године мониторингом на предметној локацији је утврђено присуство 118 врста птица,
од којих је већина била у ниској бројности. Како је већ раније речено, највећи разлог
ниске бројности примерака забележених врста на истраживаном подручју је крајња
једноличност и присуство неоптималних станишта. Скоро у потпуности одсуствује
дрвеће, као и средњи спрат растиња (жбуње). За истраживано подручје су
карактеристичне врсте које живе на подлози. Од врста које би имале евентуалне штете
које би нанеле ветрогенераторске турбине изабрано је 29 циљних врста које су посебно
праћене и евидентиране. Обим, висина и правци прелета говоре о потенцијално ниском
ефекту и интензитету евентуалних штета. Извесни ефекти функционисања
ветротурбина могу се претпоставити за неке врсте птица дневних грабљивица које су
биле најбројније циљне врсте и које су бележене на критичним висинама као што су
мишар Buteo buteo и ветрушка Falco tinnunculus. Остале врсте, као мочварна еја Sircus
aeruginosus, јастреб Accipiter gentilis, кобац Aцципитер нисус, бела рода Siconia ciconia,
па и соко ластавичар Falco subuteo, су биле знатно мање бројне и летеле су на
различитим висинама од подлоге, али претежно до 50 м, односно до висине која би
била ван домета будућих кракова ротора ветротурбине.
У истраживаном периоду је реализовано укупно 144 посматрања/теренских излазака,
при чеми је остварено 360 сати у оквиру 36 теренских дана. Највећи број врста бележен
је на ОТ 4 – н=106. На целом подручју предметне локације пролећне миграторне
активности су донекле изражене, док, с друге стране, лутање, јесења сеоба и зимовање
имају мање препознатљиве вредности.
Од укупно 441 налаза (прелета) циљних врста на предметној локацији, највише их је
било на осматрачким тачкама ОТ 4 и 1, мада и на преостале две ОТ број циљних врста
има сличне, односно нешто мање вредности што говори о значајној уједначености и
монолитности станишта.
Најосетљивији субјекти мониторинга јесу птице грабљивице (Falconiformes) које
припадају угроженим врстама због чега су углавном у строгом режиму заштите. Од 29
циљних врста њих 16 припада дневним грабљивицама. Гнежђење степског сокола Falco
cherug и сокола ластавичара Falco subuteo, па чак ни значајно присутног мишара Buteo
buteo није утврђено. Убедљиво највећи број прелета забележен је за мишара Buteo buteo и
ветрушку Falco tinnunculus, док је број забележених прелета осталих врста значајно или
крајње мали.
Генерално узев, најчешћи опсег висине лета већине врста је од 0 до 50 м. Од укупно
441 забележеног прелета циљних врста, само 101 је био у критичној висинској зони
(висински опсези 2, 3 и 4) од 60 до 180 м изнад подлоге, што износи око 23 % укупног
броја забележених прелета циљних врста. Међутим, највише таквих прелета припадало
је најчешћим и најбројнијим грабљивицама на предметној локацији – мишару Buteo
buteo и ветрушки Falco tinnunculus, које се због своје бројности и сталног присуства,
али и на основу карактеристика њихових прелета, не могу окарактерисати као
угрожене.

Предметно подручје не пружа оптималне услове за гнежђење циљних врста, па су
током мониторинга 2 активна гнезда ветрушке Falco tinnunculus пронађена на ободу
лесне долине у непосредној близини предметне локације.
Мала јата грлица Streptopelia turtur, мала монотипска и мешовита јата врана, као и
мања јата чворака Sturnus vulgarisи других птица певачица претежно су бележена ван
критичне висинске зоне, па се и поред значајнијег присуства представника ових врста
не очекује значајнији негативни утицај будућег ветрогенераторског парка.
На основу предвиђеног плана распореда ветротурбина на будућем ветроелектрани
Крушчица и на основу података на осматрачкиом тачкама, може се такође
претпоставити да значајног негативног утицаја изградње и функционисања
ветроелектране по фауну птица не би требало да буде. Ветрогенераторске турбине на
будућем ветроелектрани Крушчица којих је према пројекту 6, према плану који је на
почетку овог мониторинга доставио инвеститор налазиле су се правилно распоређене
на целом простору истраживане локације. На основу анализираних података о
присуству и правцима и смеровима прелета припадника различитих врста птица, као и
на основу распореда ветрогенераторских турбина, може се претпоставити да ће највећи
утицај изградње и функционисања будуће ветроелектране Крушчица бити на
припаднике најбројнијих и најчешће присутних врста. Ипак, због регистрованих
карактеристика њихових прелета, и најчешће и остале циљне врсте које су летеле на
критичним висинама биле су малобројне, па се са значајном сигурношћу може
проценити да ће утицај ветротурбина на њих бити миноран. С друге стране, првобитни
распоред позиција ветрогенераторских турбина је био с аспекта утицаја на фауне птица
релативно прихватљив, осим за ветрогенераторе који су били предвиђени на
најисточнијем делу истраживаног подручја, око установљене ОТ 4. У синергији са
налазима и препорукама мониторинга слепих мишева ветрогенератори 4, 5 и 6 су стога
измештени на западније позиције. На исправност ове препоруке указују и налази
ВAСИЋА et al. (2012) који сведоче о значајном присуству значајних врста птица на
истраживаном локалитету Крушавец који се подудара са ОТ 4 која је установљена на
почетку овог мониторинга. Након сугестија инвеститору дошло се до актуелног
распореда турбина који представља компромисно и задовољавајуће решење. Нова
ситуација на подручју потенцијалне ветроелектране, осим што задовољава захтеве
очувања и заштите фауне птица, задовољава и критеријуме заштите и очувања фауне
слепих мишева. За разлику од слепих мишева, птице на предметном простору немају
изражене и стриктне летне коридоре, али је прерасподелом ветрогенератора од стране
инвеститора учињено да њихове нове позиције имају мањи ефекат на простор где је
забележено веће присуство циљних врста, што само може да повећа шансе за безбедан
пролаз миграторних и диурналних прелета птица (и слепих мишева).
Прикупљени подаци и извршена анализа омогућавају процену утицаја изградње и
функционисања ветроелектране на птице. Водећи се препорукама на основу
досадашњих интернационалних искустава (LANGSTON et RULLAN 2003, EUROPEAN
COMMISSION 2010) циљне и изабране остале врсте су анализиране према евентуалном
утицају, односно ефекту ветроелектрана на њих. Генерално су утицаји груписани у 4
велике групе – узнемиравање за време изградње и функционисања ветроелектране,
ефекат баријере, директна колизија са пропелерима ветротурбина и губитак
станишта изградњом ветроелектране. Сваки од утицаја може се проценити ако се има
увид у биономију, аутекологију, бројност и понашање птица. Процене за циљне врсте
дате су у Табели 3.9., а за изабране остале врсте у Табели 3.10.
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Утицај
Врста

Узнемиравање

Ефекат
баријере

Директна
колизија

Губитак
станишта

Бројност

Egretta garzetta
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser anser
Pernis apivorus
Haliaeetus albicilla
Circaetus gallicus

0
0
0
X
0
0
0
0
0
0

0
0
Х
X
X
X
X
0
0
0

0
0
Х
XX
X
X
X
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

крајње мала
крајње мала
крајње мала
крајње мала
мала
мала
мала
мала
мала
мала

Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila pennata
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco cherrug
Falco peregrinus
Grus grus
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Merops apiaster
Coracias garrulus

0
0
0
0
0
0
0
X
0
0
X
X
0
0
0
0
Х
0

0
0
X
0
0
0
0
0
0
0
0
X
Х
X
0
0
Х
0

0
X
X
X
X
XX
Х
XX
0
0
X
X
Х
X
0
0
ХХ
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

мала
мала
мала
мала
мала
већа
крајње мала
већа
крајње мала
крајње мала
мала
крајње мала
крајње мала
мала
крајње мала
крајње мала
средња
крајње мала

Табела 3.9. Процена утицаја (XXX – велики негативан утицај, XX – умерен, X – мали,
0 – нема утицаја) изградње и функционисања ветроелектране на циљне врсте
птица. Бројности припадника врста на предметној локацији дате су описно.
Утицај
Врста

Узнемиравање

Ефекат
баријере

Директна
колизија

Губитак
станишта

Бројност

Coturnix coturnix

0

0

0

Х

средња

Columba palumbus

0

0

0

0

мала

Streptopelia decaocto

0

0

0

0

крајње мала

Streptopelia turtur

0

0

0

0

мала

Alauda arvensis

0

0

X

XX

већа

Hirundinidae

0

X

X

0

већа

Corvidae

0

0

0

0

већа
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Утицај
Врста

Узнемиравање

Ефекат
баријере

Директна
колизија

Губитак
станишта

Бројност

Turdus pilaris

0

0

X

0

мала

Sturnus vulgaris

0

X

X

0

мала

Fringillidae

0

0

0

0

мала

Emberizidae

0

0

0

0

мала

Табела 3.10. Процена утицаја (XXX – велики негативан утицај, XX – умерен, X – мали,
0 – нема утицаја) изградње и функционисања ветроелектране на изабране остале врсте
птица. Бројности припадника врста на предметној локацији дате су описно.
Како се види из Табела 3.9. и 3.10., на предметној локацији ни за један утицај није
процењен јак негативан интензитет. Од циљних врста кумулативно највећи ефекат би
трпеле беле роде Siconia ciconia, мишари Buteo buteo, ветрушке Falco tinnunculus, па и
гуске Anser спп. и пчеларице Merons apiaster, а од осталих изабраних врста пољске
шеве Alauda arvensis и чворци Sturnus vulgaris. Иако је из табела јасно какви су
интензитети утицаја на сваку врсту, важно је рећи да је бројност припадника већине
поменутих врста релативно мала, те да због тога не би требало да буде значајног ефекта
на њих.
С друге стране, неопходно је истаћи и процене евентуалног позитивног утицаја
изградње и функционисања ветроелектране и пратећих инфраструктура на поједине
врсте птица. Тако изградња далековода у смислу обавезних пратећих инфраструктура
може имати значајан ефекат на гнездеће популације оних врста птица којима они
погодују за смештање гнезда (ПУЗОВИЋ 2007, 2008). Како је то већ установљено, многе
врсте се радо гнезде на далеководима, попут врабаца Rasser спп., чворака Sturnus
vulgaris, гаврана Sorvus corah, врана Sorvus cornix, сврака Pica pica.
Гавранова гнезда радо користе грабљивице попут ветрушки Falco tinnunculus, мишара
Buteo buteo, сокола ластавичара Falco subuteo, па и степских соколова Falco cherug, а
веома ретко и орлови крсташи Aquila helaca. Ипак, према пројекту ветроелектране
Крушчица далековод према Белој Цркви је пројектован да буде постављен испод
земље.
Одржавање простора око база носећих стубова ветротурбина у виду кошења траве
може да допринесе повећању бројности гнездећих парова врста којима смета висока
трава, попут трептељки Anthus спп. и шева Alaudidae.
Утицај на хироптерофауну
На основу података прикупљених овим мониторингом и претходних сазнања из
непосредне и шире околине, у претходном делу извршена је анализа еколошких
функција предела локације ветроелектране и непосредне околине за слепе мишеве,
којом је утвђено како слепи мишеви користе овај простор и присутна станишта и какав
је њихов значај за присутне слепе мишеве, што је резимирано у Табели 3.11.
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Врста

Склоништа

Летни
коридори

Ловне
територије

Миграциони
прилив

Миграциони
коридори

Интензитет
активности

Релативна
бројност

Pипистреллус
нaтхусии

занемарљив

умерен

низак до
умерен

потенцијално
низак

вероватно
занемарљив

локално
висок

умерена

Pипистреллус
кухлии

нису
присутнa

низак до
умерен

низак до
умерен

не мигрирају

локално
висок

умерена

Pипистреллус
пипистреллус

потенцијално
занемарљив

низак до
умерен

низак до
умерен

не мигрирају

локално
висок

умерена

Pипистреллус
пyгмaеус

потенцијално
занемарљив

низак до
умерен

низак до
умерен

не мигрирају

локално
висок

умерена

Eптесицус серотинус

потенцијално
занемарљив

низак до
умерен

низак до
умерен

не мигрирају

локално
висок

умерена

Nyцтaлус ноцтулa

потенцијално
занемарљив

низак до
умерен

занемарљив
до умерен

умерен до
висок

вероватно
занемарљив

локално
висок

умерена

Nyцтaлус леислери

потенцијално
занемарљив

умерен

низак до
умерен

умерен

вероватно
занемарљив

локално
висок

умерена

Baрбaстеллa
бaрбaстеллус

потенцијално
занемарљив

занемарљив
до умерен

занемарљив
до умерен

не мигрирају

локално
висок

умерена

Hyпсуго сaвии

нису
присутнa

потенцијално
умерен

потенцијално
умерен

не мигрирају

потенцијално
висок

потенцијално
умерена

остале врсте

потенцијално
занемарљив

занемарљив

занемарљив

занемарљив

занемарљив

занемарљив

занемарљив

Табела 3.11. Процена значаја (висок, умерен, низак, занемарљив) еколошких функција,
интензитета активности и релативне бројности припадника различитих врста слепих
мишева на локацији ветроелектране.
Познавање ситуације на локацији (Табела 3.11) и карактеристика планираног пројекта
неопходно је за идентификацију могућих конфликата до којих може да дође током
различитих фаза реализације пројекта.
Међутим, у којој мери идентификовани конфликти могу током реализације пројекта да
се одразе на ситуацију на терену, тј. какви и колики утицаји пројекта могу да се очекују
на слепе мишеве на локацији, не зависи само од еколошког и фаунистичког стања на
њој.
Ризик коме поједине врсте могу бити изложене зависи у великој мери и од њихових
еколошких и биономских карактеристика, па је њихово познавање неопходно за
потпуну анализу утицаја и, посебно, за одговарајућу процену ризика (значаја утицаја).
Преглед еколошких и биономских карактеристика врста (потенцијално) присутних на
локацији које могу бити релевантне за ову анализу дат је у Табели 3.12.
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X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

?

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
?

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ризик од губитка
ловних територија

Склоништа у ротору
ветрогенератора

Лов око светлосних извора

Лет на малим висинама

Лет на великим висинама
(> 40 м)

Миграција на дуге или средње
дистанце
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Удео у идентификованим жртвама
директног страдања од
ветрогенератора у Европи (%)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ризик од директног страдања

Rhinolophus ferrumequinum
Myotis mystacinus
Myotis alcathoe
Myotis oxygnathus
Myotis myotis
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Myotis nattereri
Myotis daubentonii
Myotis dasycneme
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Barbastella barbastellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Hypsugo savii
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Vespertilio murinus
Eptesicus serotinus

Лов у близини структура станишта
(вегетације, грађевина и сл.)

Врста

X
X

0.02
0.10
0.00
0.10
0.15
0.02
0.05
0.00
0.17
0.07
0.12
0.17
0.10
5.25
18.22
25.89
4.98
4.44
9.45
19.06
10.60
1.75

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
?
?
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Табела 3.12. Релевантне еколошке и биономске карактеристике врста слепих мишева
присутних и потенцијално присутних на локацији ветроелектране и у непосредној околини
и могући утицаји пројекта ветроелектране на њих (према RODRIGUES еt al. 2008 ,
EUROBATS 2011, 2014)
Када се, дакле, зна каква је ситуација на терену (Табела 3.11) и када се познају
еколошке и биономске карактеристике присутних врста (Табела 3.12), и када се, са
друге стране, имају у виду познати и могући утицаји које пројекти ветроелектрана
имају на слепе мишеве (Табела 3.12), могуће је извршити поуздану процену утицаја
конкретног пројекта ветроелектране на слепе мишеве и проценити ризик и могући
значај сваког од ових утицаја (Табела 3.13).
Овде није разматран утицај ултразвука који емитују ветрогенератори, јер о томе још
увек нема довољно сазнања, а сматра се да нема значајан утицај (RODRIGUES еt al.
2008).
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Губитак
ловних
територија
услед
избегавања
ветропоља

Губитак/
поремећај
летних
коридора

Директно
смртно
страдање
јединки
(судар,
баротраума)

занемарљив (2) /
умерен (3)

нема

низак (4)

висок (9)

нема

низак (4)

нема

низак (4)

умерен до висок
(10)

Pipistrellus
pipistrellus

занемарљив (1)

низак (4)

нема

низак (4)

висок (9)

Pipistrellus
pygmaeus

занемарљив (1)

низак (4)
/ умерен (3)

нема

низак (4)

умерен до висок
(10)

Eptesicus serotinus

занемарљив (1)

низак (4)
/ умерен (3)

занемарљив (5)

низак (4)

низак до умерен
(11)

Nyctalus noctula

занемарљив (1)

Nyctalus leisleri

занемарљив (1)

низак (4)
/ умерен (3)

занемарљив (5)

низак (4)
/ умерен (3)

висок (9)

Barbastella
barbastellus

занемарљив (1)

занемарљив (6) /
умерен (3)

нема

низак (4)
/ умерен (3)

низак до умерен
(11)

Hypsugo savii (12)

нема

нема

нема

нема

потенцијално
умерен до висок

остале врсте (13)

занемарљив
или нема

занемарљив

занемарљив (5)
или нема

занемарљив

занемарљив

Pipistrellus

потенцијално
занемарљив

потенцијално
занемарљив до
умерен

потенцијално
нема

nathusii (14)

занемарљив (1)

Nyctalus noctula

занемарљив (1)

Pipistrellus nathusii занемарљив (1)

Pipistrellus kuhlii

занемарљив (6) /
занемарљив (7) /
занемарљив (5)
умерен (3)
умерен (3)

потенцијално
потенцијално
низак
умерен до висок

занемарљив (6) /
занемарљив (7) (8)
занемарљив (5)
умерен (3)
/ умерен (3)
низак (4)
/ умерен (3)

занемарљив (5)

висок (9)

Популација

Губитак
ловних
територија
услед
изградње

Локална

Врста

Губитак
склоништа
услед
изградње

Током рада пројекта

занемарљив (8)
/ низак (4)
/ умерен (3)

висок (9)

Миграторна

Током извођења пројекта

висок (9)

Табела 3.13. Могући утицаји пројекта ветроелектране Крушчица на локалне и
миграторне популације слепих мишева (потенцијално) присутне на локацији и процена
њиховог значаја (висок, умерен, низак, занемарљив, нема). Бројеви у заградама односе
се на додатна објашњења у тексту.
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(1) Потпуно уклањање дрвенасте вегетације током изградње ветроелектране, као и
одржавање таквог стања током рада пројекта, на источној периферији и у зонама
фрагмената дрвенасте вегетације где се налази део фонда регистрованих (пуном
жутом линијом уоквирене површине на слици 1.28) копулационих (и
хибернационих) и других потенцијалних (испрекиданом жутом уоквирене површине
на слици 1.28) склоништа локалних и миграторних популација ових врста довело би
до губитка ових функција, али би то имало занемарљив утицај, јер је такав и значај
тих (потенцијалних) склоништа.
(2) Потпуно уклањање дрвенасте вегетације током изградње ветроелектране, као и
одржавање таквог стања током рада пројекта, у зонама фрагмената дрвенасте
вегетације у дубини локације где су регистроване значајније ловне територије
(провидне љубичасте површине на слици 1.28) ових врста, довело би до губитка
ових функција у тим конкретним зонама. Ипак, ово би имало занемарљив утицај,
јер, осим у случају потпуног уклањања дрвенасте вегетације са целокупне локације
што није предвиђено пројектом, губитак функције локације посматране у целини
као ловне територије био би незнатан.
(3) Уклањање дрвенасте вегетације током изградње ветроелектране, као и одржавање
таквог стања током рада пројекта, на источној периферији локације у зони
шумо-степског комплекса око некадашњег Букановог потока где се налазе значајне
регистроване (провидне љубичасте површине на слици 1.28) и потенцијалне
(провидне наранџасте површине на слици 1.28) ловне територије и/или летни
коридори (тамноплава линија на слици 1.28) припадника ових врста, углавном оних
јединки чија су склоништа у оквиру истог комплекса али ван локације, имало би
значајан утицај на локалне и миграторне популације ових врста, јер би то довело
до губитка ових функција у тој зони. Овај утицај не би био висок, јер се значајнији
делови ове ловне територије и летног коридора налазе у оквиру истог комплекса,
али јужно од граница локације.
(4) Ако током фаза извођења радова и/или рада пројекта дође до значајних промена на
пољским путевима који имају функцију значајнијих летних коридора и/или ловних
територија (светлоплаве линије на слици 1.28), било привремено, услед ноћних
радова, или трајно, у виду изградње инфраструктурних елемената који би
предстаљали препреку кретању или обимнијег уклањања дрвенасте и жбунасте
вегетације уз ове путве, може да дође до губитка ових функција тих путева.
Пројектом није предвиђено да ови путеви буду у толикој мери измењени да губитак
ових функција може да буде потпун. Пошто су ово ипак само умерно значајни летни
коридори и/или ловне територије припадника ових врста/популација које склоништа
(као и значајније ловне територије и летне коридоре) имају у околини локације
(углавном само оних јединки чија су склоништа у зони насеља), очекивани утицај
делимичног и/или привременог губитка ових функција био би низак.
(5) За припаднике врста Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula и Vespertilio murinus, a
posebno Eptesicus serotinus, сматра се да постоји ризик од губитка ловних
територија услед избегавања ветропоља. Пошто припадници ових врста/популација
који имају склоништа у околини локације користе локацију као ловну територију
мањег значаја, чак и ако се покаже да као припадници врсте Eptesicus serotinus у
појединим случајевима избегавају ветропоље током рада, губитак ове функције
имао би занемарљив утицај, јер се њихове много значајније ловне територије
налазе ван локације.
(6) Уз изузетак само источне периферије, за припадника ових врста/популација
локација представља ловну територију занемарљивог значаја (а њихове значајније
ловне територије се налазе у околини локације).
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(7) Припадници локалне и миграторне популације ове врсте највећи део локације
користе само као мало значајно транзиторно подручје где се њихова транзициона
активност не одвија у оквиру просторно дефинисаних коридора, па не може ни да
буде битно нарушена радом пројекта.
(8) Овим мониторингом није утврђено да се на локацији и у околини налазе значајни
миграторни коридори ових врста. Иако код обе врсте постоји значајан миграциони
прилив, познати миграторни коридори (долина Дунава и канал ДТД), налазе се у
широј околини, па није вероватно да је простор локације обухваћен овим
коридорима.
(9) Припадници ових врста су, због специфичности своје биономије, међу најчешћим
жртвама ветрогенератора у Европи. Пошто се, дакле, може очекивати висока стопа
њиховог смртног страдања, а припадници ових врста/популација су присутни широм
локације и, бар повремено и/или понегде, релативно бројни и са високим
интензитетом активности, може да се очекује и висок утицај страдања на ове
врсте/популације.
(10) Припадници ових врста регистровани су у Европи као жртве ветрогенератора, са
значајним уделом у идентификованим жртвама, али мањим од других врста овог
рода. У којој мери је овај удео мањи због тога, јер се већина ових података односи
на делове Европе у којима ове врсте нису присутне или су малобројне, а у којој
евентуално мањег ризика услед специфичности екологије и биономије, у овом
моменту није могуће поуздано проценити. Зато, пошто су припадници ових врста
на локацији, бар повремено и/или понегде, релативно бројни и са високим
интензитетом активности, може да се очекује умерен до висок утицај страдања на
ове врсте/популације.
(11) Припадници ових врста су, услед специфичности свој екологије и биономије,
регистровани у Европи као жртве ветрогенератора, али са мањим уделом у
идентификованим жртвама, па се ни на локацији не очекује висока стопа њиховог
смртног страдања. Зато се, иако су припадници ових врста на локацији, бар
повремено и/или понегде, релативно бројни и са високим интензитетом
активности, не очекује висок утицај страдања на ове врсте.
(12) Припадници ове врсте нису регистровани током овог мониторинга у значајном
броју ни са значајном активноћу, нити су уочене њихове значајне еколошке
функције на локацији ветроелектране и у околини, па не могу ни да буду
изложени утицајима извођења и рада пројекта ветроелектране. Међутим, ова врста
однедавно се појавила у широј околини локације ширећи свој ареал и релативно
брзо повећавајући бројност, па се може очекивати да ће и у зони локације у
наредним годинама доћи до повећавања њихове бројности и појаве летних
коридора и ловних територија, па тиме и активности. Припадници ове врсте
регистровани су у Европи као жртве ветрогенератора, са значајним уделом у
идентификованим жртвама, али мањим од других сличних врста. У којој мери је
овај удео мањи због тога јер се већина ових података односи на делове Европе у
којима ова врста није присутне или је малобројна, а у којој евентуално мањег
ризика услед специфичности екологије и биономије, у овом моменту није могуће
поуздано проценити. Зато, ако у наредним годинама дође до значајног повећања
њихове бројности и активности у зони ветроелектране, може се очекивати виша
стопа њиховог смртног страдања.
(13) Припадници свих осталих врста региструју се на локацији само спорадично и у
крајње малом броју, најчешће само периферно. Локација нема битну функцију
за њихове локалне популације, па самим тим пројекат ветроелектране не може
имати нимало значајан утицај на еколошке функције њихових локалних
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популација. Иако за све врсте које су бележене као жртве ветрогенератора
известан ризик од страдања постоји, с обзиром на занемарљив интензитет
активности ових врста на локацији, тај ризик се може окарактерисати као
занемарљив, па тиме и утицај страдања на њихове локалне популације.
(14) Присуство иоле значајније миграторне популације ове врсте у зони локације није
утврђено овим мониторингом. Међутим, пошто припадници ове врсте презимљују
у Србији па и у широј околини локације у значајнијем броју (подаци аутора), не
може са сигурношћу да се искључи да бар повремено и локација ветропарка нема
известан значај за ову миграторну популацију. Због тога, на основу утврђених
функција локације, и њиховог значаја, за локалну популацију ове врсте, може да се
очекује да у зони локације постоје барем мало значајни летни коридори и ловне
територије (евентуално и склоништа) припадника миграторне популације ове
врсте, а зато и барем повремено умерен до висок интензитет активности. Пошто су
припадници ове врсте, због специфичности своје биономије, међу најчешћим
жртвама ветрогенератора у Европи, ако се испостави да у зони локације бар
повремено током периода пролећне и јесење миграције долази до њихове умерене
или високе бројности и активности, може се очекивати виша стопа смртног
страдања припадника миграторне популације ове врсте.

Изнети подаци и прелиминарне анализе говоре о ниском нивоу штетних утицаја на
фауну птица, како на локалне популације и гнездарице, тако и на миграторне врсте.
Посматрано у целини, локација ветроелектране има известан, мада не висок, значај за
очување локалне фауне слепих мишева. Ово се нарочито односи на локалне
популације врста Barbastella barbastellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus pipistrellus,
Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula и Eptesicus
serotinus, а у блиској будућности веома вероватно и Hyпсуго сaвии, као и на
миграторне популације Nyctalus noctula и Nyctalus leisleri, потенцијално и Pipistrellus
nathusii, за чије припаднике бар умерено важне еколошке функције постоје на самој
локацији услед чега се овде бар повремено и/или локално бележи и њихова висока
или умерена активност и релативна бројност. Пошто подаци и анализе из ове студије
показују да пројекат ветроелектране може имати известан утицај на слепе мишеве,
који се бар у неким случајевима може квалификовати као умерено штетан или
штетан, при планирању, извођењу, раду и престанку рада ветроелектране, потребно је
предузети мере како би се евентуални штетни утицаји пројекта на слепе мишеве
спречили, смањили и/или отклонили. Најважнија од ових мера је, захваљујући
пословној политици инвеститора да у функцији заштите природе спроводи
превентивно планирање, већ реализована током фазе планирања пројекта, што је и
најефикасинији начин за њихово спровођење. При свим променама плана
ветроелектране од почетка једногодишњег мониторинга, а нарочито при планирању
распореда ветрогенератора који је значајно измењен (Слика 1.29), максимално су узети
у обзир налази мониторинга и препоруке за спречавање штетних утицаја пројекта на
слепе мишеве.
Утицај на квалитет ваздуха
Применом једног од основних принципа концепта одрживог развоја, а то је коришћење
обновљивих извора енергије, подстиче се смањење употребе фосилних горива. При
томе, коришћење фосилних горива за производњу електричне енергије са више
аспеката утиче на загађење животне средине, док коришћење енергије ветра у
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производњи електричне енергије поризводи вишеструке позитивне ефекте на квалитете
животне средине. Сваки киловат електричне енергије произведен из обновљивих
извора представља киловат електричне енергије мање из необновљивих извора. Овај
позитиван утицај је уочљив у ширем контексту што у позитивном смислу превазилази
планске оквире предметног плана. Међутим, одређени негативни ефекти плана могући
су у фази изградње ветроелектране и као последица реализације појединих планских
решења. Ови утицаји огледају се у загађењу ваздуха који су последица манипулације
возила и машина. Овакви утицаји нису значајни у смислу интензитета и просторне
дисперзије и могуће их је контролисати адекватним мерама заштите и добром
организацијом градилишта.
Утицај на квалитет вода
Приликом рада ветрогенератора не користи се вода, тако да се отпадне воде не
стварају. Према томе, утицај ветроелектране на воде не постоји.
Утицај на квалитет земљишта
Током изградње и рада ветроелектране утицај на коришћење земљишта ће бити
незнатан. Што се тиче евентуалних загађења, она се пре свега односе на заузимање
површина земљишта за темељење ветротурбина. Међутим, ветротурбине физички
заузимају само неколико процената површине на којој се протежу, док се остатак
површине између темеља стубова ветрогенератора и око интерних саобраћајница може
користити за друге сврхе, односно може се без ограничења користити за првобитну
намену. У овом случају, може се и даље користити за пољопривредну производњу.
Утицај на интензитет буке и вибрације
Код савремених ветрогенератора, употребом тзв ''optispeed'' генератора постигнута је
константност угаоне брзине ветротурбине (типично је 16 об/мин) у широком опсегу
брзина ветра, па је једна од последица знатно смањење нивоа буке и вибрација. Колику
буку може генерисати један савремен ветрогенератор може се видети на слици 3.1.

Слика 3.1. Интензитет буке савременог ветрогенератора у функцији растојања
Извор: www.еps.rs/publikacije/casopis/еpbr4_2002.pdf
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Позиције ветрогенератора обезбеђују услове заштите непосредног окружења од буке у
складу са нормативима прописаним Уредбом о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних
ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС", број 75/10).
Допуштени нивои комуналне буке (дBA)
Lеq
Дан
Ноћ

Зоне намене
Подручје за одмор и рекреацију,
болнице, велики паркови
II Туристичка подручја, мала и сеоска
насеља, кампови и школске зоне
III Чисто стамбена подручја
IV Пословно-стамбена подручја, дечја
игралишта
V Градски центар, зоне дуж аутопутева,
магистралних и градских саобраћајница
I

50

40

50

45

55

45

60

50

65

55

На граници ове зоне бука не сме прелазити
граничну вредност у зони са којом се граничи

VI Индустријска зона

Табела 3.14. Допуштени нивои буке по зонама намене (извор: Уредба о индикаторима
буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања
и штетних ефеката буке у животној средини, "Службени гласник РС", број 75/10.
Поред снаге и димензија ветрогенератора, посебно важан аспект сагледавање
интензитета буке свакако је је просторни аспект. Бука коју проузрокује ветрогенератор
смањује се са повећањем удаљености од ветрогенератора (просторна дисперзија буке).
Наведена констатација узета је у обзир приликом процене интензитета буке од
ветрогенератора на самом извору и просторне дисперзије буке на планском подручју и
његовом окружењу. Извршено је моделовање интензитета буке планиране
ветроелектране применом данског ''калкулатора интензитета буке за ветрогенераторе''.
Моделовање је извршено за појединачне стубове, али и за удружене (групе) стубова.

Слика 3.2. Моделовање буке по моделу удружених ветрогенератора
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С обзиром да се приликом просторне диспозиције ветротурбина ветроелектране
''Крушчица'' посебна пажња посветила аспекту могућих утицаја буке од ветртурбина на
најближе стамбене објекте, моделом приказаним на слици установљено је да су нивои
буке од ветрогенератора у границама, па чак и значајно испод законски прописаних
нивоа. У том контексту, планска диспозиција ветрогенератора је веома повољна и нема
значајних негативних утицаја буке као последица реализације планиране
ветроелектране.
Утицај на предео
Предеоне карактеристике често представљају субјективну категорију коју није
једноставно оценити. Визуелни утицај на околину је субјективан утисак који осим од
перцепције посматрача зависи и од типа предела и специфичних визуелних
карактеристика. Анализирајући предметну локацију планиране намене, закључено је да
ће ветротурбине доминирати околином, тако да се може закључити да ће се изградњом
планираног ветропарка у значајној мери изменити постојећи предео. Уз пажљиво
планирање, обликовање и боју стубова ветрогенератора тај утицај се може делимично
смањити. Мишљење експертског тима је да планирана диспозиција ветротурбина неће
нарушити предеоне карактеристике простора, већ ће му дати посебан визуелни
идентитет. Поред тога, реализација планских поставки и самог пројекта позитивно ће
утицати на тренд развоја кроз привођење локације намени, чиме ће се онемогућити
пренамена простора за активности које могу имати штетан утицај како на предео, тако
и свеукупно на квалитет животне средине. С друге стране, постављање ветрогенерата
може имати утицај на засенченост и одсјај ветрогенератора. Ветрогенератори су велики
и високи објекти и као такви могу заклањати светлост, односно могу стварати сенку у
околини. Када су у погону може доћи до непријатног треперења сенке које је уочљиво
на удаљеностима до 10 пречника ротора. С обзиром на конфигурацију терена,
диспозицију ветротурбина и постојећих објеката у широј околони планског подручја,
као и путању кретања сунца, може се закључити да се овакви утицаји неће испољавати
на начин да представљају сметњу.
Утицај на културно наслеђе
Увидом у документацију Завода за заштиту споменика културе из Панчева, на подручју
предметне локације и ширем окружењу идентификовани су локалитети са
археолошким садржајем што претпоставља да је овај простор може бити значајан за
заштиту културног наслеђа. У том контексту је потребно спровести обезбедити сву
обавезну површинску проспекцију терена на парцелама на којима су планирани
ветрогенератори и континуирану сарадњу са Заводом за заштиту споменика културе из
Панчева у свим фазама реализације пројекта. Тиме ће се превентивно деловати на
заштиту културног наслеђа, посебно у фази изградње ветроелектране, односно
фундирања стубова ветрогенератора.
Утицај на појаву нејонизујућег зрачења
С обзиром да реализација пројекта не претпоставља изградњу трафостанице,
разматрање ових утицаја није релевантно за ниво стратешке процене утицаја на
животну средину.
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Опасност од акцидената
Потенцијални акциденти који могу настати као последица рада ветроелектране су:





опасност од пожара,
опасност од удара грома,
опасност услед скупљања леда на елисама ветро турбина,
опасност од откидања елиса ветро турбина прилико јаких удара ветра.

Међутим, произвођачи опреме неизоставно предвиђају све потребне мере заштите од
акцидената како би се акцидентне ситуације предупредиле (почевши од механизама за
искључивање ветрогенератора при екстремним брзинама ветра, до техничких детаља
који се односе на примену техничких мера заштите од пожара, стварања леда на
лопатицама ветрогенератора итд.). Из наведених разлога је ризик од настанка удесне
ситуације на ветрогенератору веома мали. Искуства из света показују да нигде нису
забележене несреће ветрогенератора које би проузроковале значајније еколошке
последице. На предметној локацији постоји само теоријска опасност за људе чак и у
случају најтеже хаварије (отргнуће лопатице или других делова у раду или рушење
комплетног стуба са ветрогенератором). Стамбена насеља и саобраћајнице се не налазе
у околини тако да је минимална опасност са аспекта настанка удесних ситуација.
Подстицање економског раста
Најзначајнији бенефит који општина Бела Црква може остварити су приходи од рада
ветроелектране, односно наплата провизије од инвеститора за произведену/продату
електричну енергију. Поред овог бенефита, постоји могућност ангажовања локалних
фирми и компанија у фази изградње ветроелектране чиме би овакве фирме оствариле
профит и повећале свој обим посла.
*
Резимирајући утицаје Плана на животну средину и елементе одрживог развоја може се
констатовати да су идентификовани стратешки значајни утицаји планских решења
позитивни у односу на конкретан простор и његово шире окружење (табела 3.8). Мањи
негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских решења су
ограниченог интензитета и просторних размера, што је потврђено кроз
вишекритеријумску евалуацију планских решења.
Имајући у виду карактеристике пројекта и чињеницу да се ради о примени обновљивог
извора енергије, односно о примени чисте технологије, може се констатовати да ће
пројекат производити еколошки чисту (зелену) електричну енергију што представља
посебан допринос за квалитет животне средине и превазилази оквире предметног
плана.
Могући су одређени негативни утицаји на орнитофауну и хироптерофауну који су
адекватним избором микролокација за постављање ветротурбина сведени на минимум.
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3.3. Кумулативни и синергетски ефекти
У складу са Законом о стратешкој процени (члан 15.) стратешка процена треба да
обухвати и процену кумулативних и синергетских ефеката. Ови ефекти могу настати
као резултат интеракције између бројних мањих утицаја постојећих објеката и
активности и различитих планираних активности у подручју Плана.
Кумулативни ефекти настају када појединачна планска решења немају значајан утицај,
а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат. Као пример
се може навести загађивање ваздуха, вода или пораст нивоа буке.
Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе
укупни ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергетски ефекти
се најчешће манифестују код људских заједница и природних станишта.
Кумулативни и синергетски ефекти предметног плана су делом идентификовани у
табелама/матрицама за мултикритеријумску евалуацију, а делом у тачки 3.2 и то у
сегменту који се односи на синергетске утицаје више ветрогенератора на интензитет
буке и предео.
3.4. Опис мера предвиђених за смањење негативних утицаја
Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне
средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на
основу анализираног стања животне средине у планском подручју и његовој околини и
на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите. Мере
заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја сведу
у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне
средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на
датом простору што је у функцији реализације циљева одрживог развоја.
Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима који неће оптеретити
капацитет простора, а могући негативни ефекти планских решења максимално
умањили, потребно је спроводити мере за спречавање и ограничавање негативних
утицаја плана на животну средину. На основу анализе стања животне средине,
просторних односа планског подручја са својим окружењем, планираних активности у
планском подручју процењених могућих негативних утицаја на квалитет животне
средине и услова надлежних институција, утврђене мере/смернице заштите у сваком
појединачном сектору плана. Додатне мере заштите животне средине односе се на
смернице које је потребно имплементирати приликом разраде предметног плана на
нивоу пројектно-техничке документације и то:
 приликом израде пројектне документације за планиране објеке и пратеће
инфраструктурне садржаје, обавезно је испоштовати све услове надлежних
институција прибављене за предметни план и мере које су на основу њих
уграђене у планска решења и стратешку процену утицаја на животну средину;
 пројектном документацијом предвидети мере које обезбеђују заштиту од
акцидентних ситуација;
 у циљу заштите природних добара и биодиверзитета, у свим фазама
пројектовања потребно је спроводити континуирану сарадњу са Покрајинским
заводом за заштиту природе;

 све интервенције у простору морају бити планиране и извођене на начин да не
изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне
средине, а све евентуално оштећене површине потребно је без одлагања
санирати;
 уклоњени хумус или земљиште сличних карактеристика (уколико га буде) треба
посебно депоновати, заштити од загађења и по завршетку радова употребити у
сврху хортикултурног уређења девастираних површина;
 у случају да се у току земљаних радова наиђе на природно добро које је
геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се
претпоставља да има својсво природног споменика), извођач радова је дужан да
о томе обавести Покрајински завод за заштиту природе и да предузме све мере
како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
 сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим законима и
правилницима који регулишу конкретну област;
 у случају било каквог квара који може знатно повећати ниво буке, треба
ограничити или прекинути рад и отклонити квар;
 приликом евентуалне инсталације нове опреме, као један од битних параметара
треба узети у обзир податке о буци, те набављати малобучну опрему у складу са
захтевима Директиве ЕУ за смањење емитоване звучне снаге (Директива
2000/14/ЕУ о емисији буке опреме која се употребљава на отвореном простору).
По пуштању у рад, мерењем треба проверити утицај буке која се јавља у
простору као последица рада нове опреме;
 обавезно је спровођење редовног мониторинга стања орнитофауне и
хироптерофауне у складу са Правилником о специјалним техничкотехнолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију
дивљих животиња (''Службени гласник РС'', број 72/10). На основу резултата
мониторинга, потребно је евентуално предвидети додатне мере заштите;
 након пуштања пројекта у рад препоручује се спровођење постконструкционог
мониторинга, којим би се пратиле промене у локалној фауни птица и слепих
мишева и њихових еколошких функција на локацији, а нарочито стопе смртног
страдања;
 опремити ветроелектрану тако да се обезбеди континуирано праћење прелаза
птица и слепих мишева изнад територије коју заузима;
 треба избећи било какве интервенције у зонама где се налазе идентификована и
потенцијална склоништа присутних врста, као и у зонама идентификованих и
потенцијалних ловних територија. Главни и споредни летни коридори за више
врста имају такође и функцију значајних ловних територија. У овим зонама
нарочито треба избећи уклањање дрвенасте и жбунасте вегетације;
 смртно страдање слепих мишева може се смањити мерама које имају за циљ да
смање концентрацију плена слепих мишева, инсеката, у непосредној околини
појединачних ветрогенератора. Ове мере никако не смеју да доведу до смањења
концентрације плена на остатку локације, јер би се тако повећао ризик од
губитка ловних територија;
 максимална укупна висина стуба са елисом не може бити већа од 200 метара, а
максимална дужина елисе не може бити већа од 80 метара;
 све елисе ветрогенератора обојити црвеном бојом на врху, у ширини која износи
1/7 дужине елисе;
 основе стуба сваког ветрогенератора изградити и обезбедити у бетонском
лежишту и на такав начин да се испод њих не могу укопавати сисари који воде
подземан начин живота, а који су потенцијалан плен грабљивица;
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 обезбедити сву обавезну површинску проспекцију терена на парцелама на
којима су планирани ветрогенератори;
 темељење ветрогенератора треба извести у складу са захтевима произвођача
опреме, а посебну пажњу треба обратити на спој носећег стуба и темеља. Стуб
на који се поставља ветрогенератор, градити као слободностојећи у складу са
законским условима и прописима који важе за изградњу таквих објеката;
 ветрогенераторе обавезно опремити уређајима за заштиту од удара грома;
 предузети мере које ће онемогућити стварање леда на лопатицама
ветрогенератора у периоду када је његово стварање могуће;
 обезбедити искључење ветротурбина при брзинама ветра за које је произвођач
опреме специфицирао да нису сигурне за безбедан рад;
 обезбедити обавезан археолошки надзор земљаних радова приликом изградње
ветрогенератора, траси инсталација и друго, на свакој локацији са могућим
археолошким садржајем и онима који ће тек бити утврђене након
рекогносцирања у оквиру предметног простора, а у случају посебно занимљивих
и вредних случајних налаза неопходно је извршити заштитна археолошка
ископавања у непосредној зони налаза на рачун Инвеститора. У том контексту,
извођач је обавезан да благовремено обавести Завод за заштиту споменика
културе у Панчеву о почетку земљаних радова;
 ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без
одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе
у Панчеву као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се
сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109.
став 1. Закона о културним добрима;
 у склопу Главног пројекта израдити пројекат санације подручја ветроелектране;
 након престанка коришћења постројења, производне јединице уклонити и
отпремити са локације, а све материјале и делове опреме погодне за поновну
употребу рециклирати и обновити;
 површински део темеља потребно је разградити. Отпадни материјал настао
разградњом треба отпремити са локације и збринути у складу са важећим
законским прописима који регулишу поступање с отпадом;
 након уклањања свих објеката, земљиште довести у стање које је било пре
његове употребе у функцији коришћења енергије ветра.
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4. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ
У хијерархији просторних/урбанистичких планова, план детаљне регулације је најнижи
хијерархијски ниво. Имајући у виду ову чињеницу, као и чињеницу да се стратешке
процене утицаја на животну средину израђују за просторне и урбанистичке планове,
нема потребе давати смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским
нивоима.
Носилац пројекта је, у складу са чланом 8. Закона о процени утицаја, у обавези да се
обрати Покрајинском секретаријату надлежном за послове заштите животне средине за
са захтевом за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну
средину, у складу са Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'',
бр.135/04, 36/09 и 72/09 – 43/11 – Уставни суд), Законом о процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), Правилником о садржини студије
о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 69/2005), и
Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени
гласник РС'', бр. 114/08).
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5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА (МОНИТОРИНГ)
У циљу реализације дефинисаних мера заштите, потребна је контрола спровођења
планских решења у свима фазама реализације пројекта. Контролу треба да спроводе
релевантне недлежне институције за сваку појединачни сектор плана.
Према Закону о заштити животне средине, ниво буке у животној средини се
контролише системским мерењем буке које обезбеђује општина. Мерење буке обављају
овлашћене стручне организације у складу са Законом о заштити од буке у животној
средини (''Службени гласник РС'', број 36/09 и 88/10) и сродним подзаконским актима.
Током периода изградње ветроелектране, а нарочито након пуштања у рад
ветроелектране неопходно је вршити активан мониторинг стања и утицаја објекта и
његовог рада на елементе фауне птица и слепих мишева у периоду од најмање годину
дана. У том смислу неопходно је обезбедити обилазак предметног објекта и околног
појаса ради прикупљања података и евентуално усмрћених примерака птица и слепих
мишева.
У случају да се током спровођења мониторинга нађу повређени примерци врста које су
заштићене као природне реткости (Правилник о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива „Службени
гласник РС“, број 5/10 и 47/11), инвеститор мора да финансира њихов транспорт и
збрињавање у Прихватилишту за дивље животиње у зоолошком врту на Палићу.
Даљи поступак састојао би се од идентификације тих примерака, дисекције и
природњачке обраде, те њиховог конзервирања и чувања у смислу доказног материјала,
али и у друге стручне и научне сврхе. За те потребе могла би бити обезбеђена подршка
и помоћ Завода за заштиту природе и Природњачког музеја у Београду, који је својим
капацитетима и стручношћу, али и законским одредбама надлежан за поменуте
послове.
У случају да се мониторингом утврде евентуалне чињенице о утицају објекта и његовог
функционисања на истраживане природне вредности, то би била дужност и обавеза
лица која врше мониторинг да обавесте иницијаторе и реализаторе пројекта, као и
надлежне институције о насталој ситуацији. У том смислу би благовремено биле
предузете мере за отклањање и предупређивање евентуалних ширих последица,
односно мере компензације.
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6. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ПРОБЛЕМИ
У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
6.1. Методологија за израду стратешке процене
Основна намена стратешке процене утицаја на животну средину је да олакша
благовремено и систематично разматрање могућих утицаја на животну средину на
нивоу стратешког доношења одлука о плановима и програмима уважавајући принципе
одрживог развоја.
Стратешка процена је добила на значају доношењем EU Dирецтиве 2001/42/EC о
процени еколошких ефеката планова и програма (са применом од 2004. године), а код
нас доношењем Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину(са применом
од 2005. године).
Будући да су досадашња искуства недовољна у примени стратешке процене предстоји
решавање бројних проблема. У досадашњој пракси стратешке процене планова
присутна су два приступа:
(1) технички: који представља проширење методологије процене утицаја пројеката на
планове и програме где није проблем применити принципе за ЕIА, и
(2) планерски : који захтева битно другачију методологију из следећих разлога:
 планови су знатно сложенији од пројеката, баве се стратешким питањима и
имају мање детаљних информација о животној средини,
 планови се заснивају на концепту одрживог развоја и у већој мери поред
еколошких обухватају друштвена (социјална) и економска питања,
 због комплексности структура и процеса, као и могућих кумулативних и
синергетских ефеката у планском подручју нису примењиве софостициране
симулационе математичке методе,
 при доношењу одлука већи је утицај заинтересованих страна и нарочито
јавности, због чега примењене методе и резултати процене морају бити
разумљиви учесницима процеса процене.
Због наведених разлога у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске
методе као што су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријална анализа,
просторна анализа, SWOT анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета,
анализа ланца узрочно-последичних веза, процена повредивости, процена ризика, итд.
Као резултанта примене било које методе појављују се матрице и графикони којима се
испитују промене у простору и животној средини које би имплицирала имплементација
плана и изабраних варијанти. Графикони и матрице се формирају успостављањем
односа између циљева плана, планских решења и циљева стратрешке процене са
припадајућим индикаторима.
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Овде је примењена методологија процене која је код нас развијана и допуњавана у
последњих 10 година и која је углавном у сагласности са новијим приступима и
упутствима за израду стратешке процене у Европској унији 5, 6, 7.
Специфичности конкретних услова који се односе на предметно истраживање огледају
се у чињеницама да се оно ради као стратешка процена утицаја на животну средину са
циљем да се истраже циљеви плана и дефинишу карактеристике могућих негативних
територијалних утицаја и оцене планске мере за свођење негативних утицаја у границе
прихватљивости.
Садржај стратешке процене утицаја на животну средину, а донекле и основни
методолошки приступ дефинисани су Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину и Законом о заштити животне средине.
Специфичности конкретног плана, као и специфичности постојећег стања животне
средине на конкретној локацији, условили су да се садржај стратешке процене у
одређеној мери модификује и прилагоди основним карактеристикама Плана, али да
обухвати све потребне сегменте дефинисане Законом.
Приликом израде стратешке процене утицаја на животну средину за предметни план,
примењен је модел мултикритеријумске квалитативне експертске евалуације планских
решења у односу на дефинисане посебне циљеве стратешке процене и припадајуће
индикаторе одрживог развоја. Начин приказивања могућих утицаја применом
графикона омогућује јасан увид у позитивне и негативне утицаје сваког појединачног
планског решења што је у контексту учешћа заинтересованих органа, организација и
јавности од посебног значаја.
Као основа за развој овог модела послужиле су методе које су потврдиле своју вредност
у земљама Европске уније. Примењена методологија заснована је на квалитативном
вредновању животне средине у подручју плана, непосредном и ширем окружењу, као
основе за валоризацију простора за даљи одрживи развој.
У смислу општих методолошких начела, стратешка процена утицаја је урађена тако
шти су претходно идентификовани: полазни програмски елементи, полазне основе,
постојеће стање животне средине. Битан део истраживања је посвећен:
 процени постојећег стања, на основу кога се могу дати еколошке смернице за
планирање,
 квалитативном одређивању могућих утицаја планираних активности на основне
чиниоце животне средине који су послужили и као основни индикатори у овом
истраживању,
 анализи планских решења на основу којих се дефинишу еколошке смерница за
спровођење плана и имплементацију, тј. за утврђивање еколошке валоризације
простора за даљи развој.
5

A Source Book on Strategic Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans and Programs,
European Commision DG TREN, Brussels, October 2005
6
A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive, Office of the Deputy Prime Minister,
London, UK, September 2005
7
James E., O. Venn, P. Tomilson, Review of Predictive Techniques for the Aggregates Planning Sector,
TRL Limited, Berkshire, UK, March 2004
89

Слика 6.1. Процедура и методологија израде извештаја о СПУ

УТВРЂИВАЊЕ
ОБУХВАТА СПУ
Преглед садржаја и циљева
просторног плана

Однос са другим плановима,
стратегијама и програмима

Приказ стања животне средине
на подручју плана

Идентификација проблема
животне средине на подручју
плана

Одређивање циљева СПУ
и избор индикатора

Приказ варијантних решења–
сценарији развоја
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА
ЦИЉЕВЕ СПУ

Процена утицаја сектора
плана и варијантни

Квалитативни метод процене
утицаја

Поређење варијантни и
образложење избора
најповољнијих решења
Утврђивање мера за
ограничавање утицаја

Евалуација карактерист. и
значаја утицаја планских
решења
Смернице за процене
утицаја на нижим
хијерархијским нивоима
УТВРЂИВАЊЕ ЦИЉЕВА
И ПРОГРАМА
МОНИТОРИНГА
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Семиквантитативан метод

6.2. Тешкоће при изради Стратешке процене
Непостојање јединствене методологије за израду ове врсте процене утицаја је захтевао
посебан напор како би се извршила анализа, процена и вредновање планских решења у
контексту заштите животне средине и применио модел адекватан изради стратешког
документа за заштиту животне средине.
Такође је био изражен проблем процене утицаја ветрогенератора на орнитофауну и
хироптерофауну из два разлога:
2. немогуће је егзактно предвидети тачан број, односно негативан утицај на
орнитофауну и хироптерофауну док се ветропарк не реализује у простору и док
се у анализу негативних утицаја не укључи временски аспект праћења стања
(мониторинг) и
2. не постоји јасно дефинисан општи критеријум о томе који негативни утицаји на
орнитофауну и хироптерофауну су прихватљиви у квантитативном смислу.
У том контексту је у стратешкој процени извршена процена утицаја на основу:
-

искустава земаља које имају дугогодишња емпиријска искуства у сагледавању
ове проблематике,
литературних података8,

8

Assessing Impacts of Wind-Energy Development on Nocturnally Active Birds and Bats: A Guidance
Document
http://www.wind-watch.org/documents/wp-content/uploads/wild-71-08-45.pdf
Bat Fatalities at Wind Turbines: Investigating the Causes and Consequences
http://www.fort.usgs.gov/BatsWindmills/
Bats and wind turbines – advice from an expert http://www.awea.org/faq/sagrillo/ms_bats_0302.html
Bats and Wind Turbines. Pre-siting and pre-construction survey protocols (Revised May 2008)
http://www.srd.gov.ab.ca/fishwildlife/guidelinesresearch/pdf/inventoryguide/Bats_and_wind_survey_protocol_
May_2008.pdf
California Guidelines for Reducing Impacts to Birds and Bats from Wind Energy Development
http://www.energy.ca.gov/windguidelines/index.html
Ecological impacts of wind energy development on bats: questions, research needs, and hypotheses.
http://www.bu.edu/cecb/reprints/2007/Kunz.Bats%20&%20Wind.07.pdf
Environmental Assessment Studies on wind turbines and bat populations – a step towards best practice
guidelines \
http://www.bach-freilandforschung.de/download/Harbusch_Bach_2005.pdf
Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Rodrigues, L., L. Bach, M.-J. Dubourg-Savage, J.
Goodwin & C. Harbusch, 2008: EUROBATS Publication Series No. 3 (English version). UNEP/EUROBATS
Secretariat, Bonn, Germany, 51 pp.
http://www.eurobats.org/publications/publication%20series/pubseries_no3_english.pdf
Migration of bats past a remote island offers clues toward the problem of bat fatalities at wind turbines
http://www.fws.gov/sfbayrefuges/Farallon/cryan&brown_2007_biocon.pdf
Patterns of Bat Fatalities at Wind Energy Facilities in North America (2008)
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-

постојећег стања животне средине, односно, у овом случају, орнитофауне и
хироптерофауне и њиговог кретања које је сагледано кроз једногодишњи
мониторинг и истраживање на терену.

У контексту сагледавања и анализе постојећег фонда птица и слепих мишева и могућих
утицаја реализације планираног ветропарка на њих, значајну улогу и сугестије пружио
је Покрајински завод за заштиту природе из Новог Сада, што је резултирало
оптималним избором броја и просторном диспозицијом ветротурбина дефинисаном
кроз сарадњу са Покрајинским заводом.
Поред горе наведених проблема, значајан проблем представљала је чињеница да у
нашим условима не постоји информациони систем о животној средини, али ни о
простору уопште, као ни систем показатеља (индикатора) за оцену стања животне
средине примерен процесу и потребама планирања. Иста је ситуација и са
критеријумима за вредновање изабраних показатеља. Из тог разлога је опредељење
било за избором индикатора из основног сета индикатора одрживог развоја УН, а за
израду Извештаја коришћени су прикупљени расположиви подаци о стању животне
средине, услови надлежних институција и подаци које је обрађивачима доставио
Инвеститор.

http://www.batsandwind.org/pdf/arnett2008patbatfatal.pdf
Relationships between Bats and Wind Turbines in Pennsylvania and West Virginia: An Assessment of Fatality
Search Protocols, Patterns of Fatality, and Behavioral Interactions with Wind Turbines
http://www.batcon.org/wind/BWEC2004finalreport.pdf
Variation in bat and bird fatalities at wind energy facilities: assessing the effects of rotor size and tower height.
http://www.bio.ucalgary.ca/contact/faculty/pdf/Barclay07Tur.pdf
Western Bat Working Group
http://wbwg.org/conservation/windenergy/windenergy.html
Wind Energy and Wildlife: Frequently Asked Questions
http://www.awea.org/pubs/factsheets/050629_Wind_Wildlife_FAQ.pdf
Wind Turbine Guidelines Advisory Committee Technical Workshop and FACA Meeting February 26–28, 2008
http://www.fws.gov/habitatconservation/windpower/Meeting_Feb_26_28_2008/Technical_Workshop_and_FAC
A_Mtg1.html
Wind turbine interactions with birds and bats: a summary of research results and remaining questions
http://www.nationalwind.org/publications/wildlife/wildlife_factsheet.pdf
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7. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА, ОПИС РАЗЛОГА ЗА ИЗБОР ПЛАНА СА
АСПЕКТА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ НАЧИНА НА КОЈИ СУ
ПИТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УКЉУЧЕНА У ПЛАН
Према члану 18. Закона о СПУ, орган надлежан за припрему плана и програма
доставља заинтересованим органима и организацијама на мишљење извештај о
стратешкој процени. Заинтересовани органи и организације дужни су да доставе
мишљење у року од 30 дана од дана пријема захтева за давање мишљења. У овом делу
посебно је важна сарадња са Покрајинским заводом за заштиту природе из Новог Сада
који неизоставно мора дати мишљење на овај документ.
Према члану 19. Закона о СПУ, потребно је обезбедити учешће јавности у разматрању
извештаја у оквиру излагања плана и програма на јавни увид и одржавања јавне
расправе. Орган надлежан за припрему плана и програма обавештава јавност о начину
и роковима увида у садржину извештаја и достављање мишљења, као и времену и
месту одржавања јавне расправе у складу са Законом.
Досадашњи начин јавне расправе у оквиру процеса доношења просторних планова није
усклађен са савременом праксом у већини европских земаља, а посебно одступа од
пропозиција "Архуске конвенције о доступности информација, учешћу јавности у
доношењу одлука и доступности правосуђа по питањима заштите животне средине"
(ECE/CEP/43/98), које су нашле своје место у Закону о заштити животне средине (члан
81).
Због значаја пројекта, односно могућих утицаја (позитивних и негативних)
предложеног плана на животну средину, социјални и економски статус локалне
заједнице, важно је адекватно и "транспарентно" укључивање заинтересованих страна
(инвеститора, надлежних државних органа, локалних управа, невладиних организација
и становништва) у процес доношења одлука по питањима заштите животне средине.
Учешће надлежних органа и организација обезбеђује се писменим путем и путем
презентација и консултација у свим фазама израде и разматрања стратешке процене.
Учешће заинтересоване јавности и невладиних организација обезбеђује се у оквиру
излагања предметног плана.
Са аспекта варијантних решења, разлог за избор варијантних решења предметног плана
детаљно је елабориран у тачки 1.4. Стратешке процене.
Што се тиче начина на који су питања животне средине укључена у План, у Стратешкој
процени је истакнуто да су израда Плана и Стратешке процене текли упоредо, чиме се
створила могућност да се циљеви СПУ укључе у најранију фазу дефинисања планских
концепција по секторима плана чима се остварио интегрални приступ у планирању и
заштити животне средине. Резултат тога је да су планска решења креирана у контексту
заштите животне средине и то у односу на оне елементе које овакав пројекат може
доминантно имплицирати. Најважнији допринос је свакако превентивна заштита
орнитофауне и хироптерофауне која је остварена оптималним позиционирањем стубова
ветрогенератора.
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8. ЗАКЉУЧЦИ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ТОКОМ ИЗРАДЕ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
Oдељењe за урбанизам, привреду и инспекцијске послове општинске Управе Бела
Црква, донело је Одлуку о приступању изради Стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације ветроелектране ''Крушчица'' на животну средину, која је саставни
део Одлуке о изради Плана (број. 353-37/2013-01, коју је донела Скупштина општине
Бела Црква на седници одржаној 04.03.2014. године). Правни основ за доношење
овакве одлуке је Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени
гласник РС'', број 135/04 и 88/10).
На основу наведене Одлуке о изради стратешке процене, у Извештају је разматрано
постојеће стање животне средине на подручју обухваћеном Планом, значај и
карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и
проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих
значајних утицаја Плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
За вредновање је коришћењена мултикритеријумска експертска евалуација планских
решења у односу на постављене циљеве стратешке процене утицаја и релевантне
индикаторе за њихову оцену засноване на основном сету индикатора одрживог развоја
УН. Акценат у процесу вредновања планских решења посвећен је анализи њиховог
утицаја на потенцијално најосетљивије чиниоце животне средине на конкретном
простору, а посебно утицају на орнитофауну и хироптерофауну. За ту сврху је урађен
једногодишњи мониторинг ширег подручја, а сублимација резултата инкорпорирана је
у стратешку процену. Овакав приступ резултирао је превентивном заштитом
орнитофауне и хироптерофауне, односно оптималним бројем и просторном
диспозицијом стубова ветрогенератора, што се има сматрати најзначајнијим
доприносом Стратешке процене.
Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог развоја
констатовано је да ће већина утицаја планских решења имати позитиван утицај на
конкретан простор и његово шире окружење. Мањи негативни утицаји које је могуће
очекивати реализацијом планских решења су ограниченог интензитета и просторних
размера.
Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима који неће оптеретити
капацитет простора, а могући негативни ефекти планских решења максимално
умањили, поред превентивне заштите која је остварена кроз оптималан број и распоред
стубова ветрогенератора, дефинисане су и таксативно наведене мере/смернице заштите
(укупно 28) које је потребно спроводити у свим фазама имплементације плана и
пројекта.
Резимирајући све наведено, може се закључити да План детаљне регулације
ветроелектране ''Крушчица'' на територији општине Бела Црква и Стратешка
процена утицаја на животну средину дају решења која имају веома позитиван
утицај на животну средину. Одређени негативни утицаји су адекватним
превентивним планирањем минимизирани или се могу компензовати другим
повољним утицајима. Због тога се по основу утицаја на животну средину
предметни план може сматрати у целости прихватљивим са аспекта одрживог
развоја.
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